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Työväenperinne – Arbetartradition ry

• Työväenliikkeen kirjaston taustaorganisaatio, jonka toiminnan 
tarkoituksena on työväen ja työväenliikkeen perinteen vaaliminen, 
tutkiminen ja tallentaminen sekä siitä tiedottaminen

• Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää vuonna 1987 perustettua 
tieteellistä erikoiskirjastoa  - Työväenliikkeen kirjastoa, joka mm. 
tapahtumien muodossa välittää tietoa ajankohtaisista asioista

• Yhdistyksellä on vain yhteisöjäseniä,  joita edustaa 6-jäseninen 
hallitus. Kirjastonjohtaja toimii asioiden esittelijänä.

• http://tyovaki.fi
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Tapahtumat kirjaston viestintää

• Tavoitteena tehdä Työväenliikkeen kirjasto ja sen 
toimintaympäristö tunnetuksi
Kirjaston ”näkyvyys”:

• Kirjaston tunnettavuus

• Kirjaston käytettävyys – uudet asiakkaat
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Aikaisemmin
• Paasivuorenkadulla:
• Kirjastonjohtaja Kirsti Lumialan vetämät illat
• Toimittaja Hannu Taanilan vetämät ”tupaillat”
• Iltoja noin kerran kuukaudessa

Veli-Pekka Leppänen, Tuulaliina Varis, illanisäntä  Hannu Taanila ja Sakari Selin 7.6.2013 4



Nykyisin
• Sörnäisten rantatiellä:
• Tapahtumien määrän kasvu
• Tilaisuuksien vetäjät vaihtuvat

Eutanasia-ilta: Ilkka Taipale ja Esko 
Seppänen, haastattelijana Pentti 
Peltoniemi 7.6.2013 5



Yhteistyötahoja

• Uudenmaan Kirjoittajat ry
• Työväen Historian ja Perinteen Tutkimuksen Seura (THPTS) ry.

Kansan Arkisto, THPTS ry ja Työväenliikkeen kirjasto: 
Raoul Palmgrenin 100-vuotisseminaari 12.1.2012

Elvi Sinervo -seura ry, Työväenliikkeen kirjasto ja Kansan Arkisto:
No, paljonkos muutit maailmaa? – Elvi Sinervon syntymästä 100 vuotta 6.5.2012

• Into Kustannus Oy
• Karl Marx -seura ry
• LISÄKSI:
• Kirjaston omat tapahtumat
• Muut järjestäjät tai tilaisuudet 

• esim. kirjanjulkistustilaisuudet
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…yhteistyötahoja – THPTS ry, Kansan Arkisto ja Työväenliikkeen kirjasto

Raoul Palmgren 100-
vuotisseminaari 12.1.2012

Erkki Tuomioja piti juhlapuheen
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…yhteistyötahoja – Elvi Sinervo Seura ry, Kansan Arkisto ja 
Työväenliikkeen kirjasto

”No, paljonkos muutit maailmaa? 
Elvi Sinervon syntymästä 100 
vuotta” -seminaarin yleisöä 
6.5.2012
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Tilaisuuksien sisältö
• Kirjakahviloissa keskustellaan ajankohtaisista historia-, 

politiikka-, runo- ja kaunokirjallisuudesta

Kirjaston omia, vuosittaisia tapahtumia:

– Syksyisin julkistetaan Työväentutkimus Vuosikirja
– Työväenperinnepäivän 5.3. tapahtuma
– Työväenperinne ry:n ja Kalevi Sorsa -säätiön yhdessä 

vuosittain järjestämä ”Hetki Kalevi Sorsalle” -
kutsuvierastilaisuus 21.12.

– ”Vapun avaus” -tilaisuudessa 30.4. lauluyhtye Uusi kukka 
laulaa ja laulattaa työväenlauluja
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…tilaisuuksien sisältö – Työväentutkimus Vuosikirja

Työväentutkimus Vuosikirja 2012 julkistamistilaisuus 
29.11.2012, tänä vuonna 28.11.2013

Vuosikirja muuttui maksulliseksi vuoden 2012 alusta, 
hinta 10 €/vuosi

Päätoimittaja, dosentti 
Erkki Vasara
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Antti Siika-aho, Minna Rossi, Hanne Koivisto ja Erkki Vasara



…tilaisuuksien sisältö – Työväenperinnepäivä 5.3.

Vuoden 
työväentutkimuspalkinnon jako 
vuorovuosi ammatti- ja 
harrastajatutkijoille

Pertti Vuorio / Koverharin raudan- ja 
teräksentekijöiden historia 1961-
2011
Hanko: Koverharin Metallityöntekijäin 
ammattiosasto, 2011

Halmekoski / Orjamarkkinat : huutolaislasten kohtaloita 
Suomessa. Hki: Ajatus kirjat, 2011.7.6.2013 11



…tilaisuuksien sisältö – Hetki Kalevi Sorsalle

Opetusministeri Jukka Gustafsson 21.12.2012 tilaisuuden pääpuhuja
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…tilaisuuksien sisältö – Vapun avaus

Vapun aattona 30.4.Lauluyhteye Uusi kukka laulaa 
ja laulattaa työväenlauluja
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Kirjailijavieraat

• Keväisin ja syksyisin laaditaan ehdotukset 
kirjailijavieraista ja aikatauluista   

• Kysytään kirjailijoita
• Uudenmaan Kirjoittajat ry laatii oman listansa 

esiintyjistä
• Aikataulujen sovittaminen 
• Periaatteena on, ettei esiintymispalkkioita makseta, 

matkakustannukset korvataan
• Esiintyjinä alansa asiantuntijoita – toivottavat 

taidot: esiintymiskykyinen ja selkeästi ajatuksensa 
ilmaiseva (mutinasta ei saa selkoa)
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Presidentti Tarja Halonen vieraana

Hannu Lehtilä / ”Tarja 
Halonen : paremman 
maailman puolesta”.
Helsinki: Tammi, 2012
Illan isäntänä Veli-Pekka Leppänen
12.2.2013
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Koiton laulu -kuoro
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Näyttelyt
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Työväen joulu- ja kevätlehtinäyttelyt



…Tarja Halonen ja Heikki Kiljander
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Heikki Kiljanderin ”Kirjoihin liittyvä Exlibris-näyttely”



… näyttelyitä mm.

• ”Aapisia ja aakkoskirjoja” -näyttely, jonka on 
koonnut tietokirjailija ja nuorisokirjallisuuden 
tutkija Niklas Bengsson

• Taideterapeutti Aija Johanssonin 
batiikkitöiden myyntinäyttely

• Niilo Jokisen linopiirroksia
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Tiedottaminen

• Tilaisuutta järjestettäessä huomioitava, 
kenelle tilaisuus on tarkoitettu, mikä on sen 
tavoite ja teema -> sanoma ja kohderyhmä

• Lähtökohtajana ajankohtaiset aiheet, 
tutkimukset ja ilmiöt, jotka  kiinnostavat 
yleisöä

• Työväenliikkeen kirjastolla on vakiintuneet 
tiedotustavat, tärkeimpiä ovat kirjaston omat 
kotisivut ja Facebook
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…tiedottaminen
• Tiedottaminen tukee tavoitteiden toteuttamista ts. tehdä 

Työväenliikkeen kirjasto tunnetuksi laajemmalti
• Tapahtumatiedotus on kokoaikaista … päivitykset –

tilaisuuden mentyä ilmoitetaan seuraavasta

• Tapahtumista tiedotetaan maksuttomilla kanavilla, mm. 
lehtien ilmais- ja nettipalstoilla, sähköpostilistoilla, 
Kirjastot.fi:n ja Agricola-verkon tapahtumakalentereissa

• Kirjastossa on ilmoituspaikoissa ja asiakkaiden saatavilla 
tapahtumatiedotteita

• Ihmiset voivat merkitä kalentereihinsa tapahtuman 
ajankohdan
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Tiedotuksen ongelmia

• Keväällä tai syksyllä laadittuihin tapahtumiin 
tulee muutoksia 
– päivämäärä vaihtuu
– puhuja vaihtuu 
– tilaisuus peruuntuu
– muutoksista tulee tieto liian myöhään
– tapahtumista tulee tieto liian myöhään

• Lehtien toimitukset laativat ilmoitukset ja päättävät siitä, 
mistä tapahtumista tiedotetaan

• Tapahtumista on oltava tieto noin 10 päivää aikaisemmin
– muutokset eivät ehdi painatukseen
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Työväenperinnepäivän tiedotus
– Työväenperinnepäivänä 5.3. jaetaan Työväentutkimus-palkinto 

vuorovuosin ammatti- ja harrastajatutkijalle kahden edellisen vuoden 
aikana julkaistuista työväestön elämään ja toimintaan liittyvistä 
teoksista

– Työväentutkimuspalkintoraati valitsee palkinnon saajan
– Raadin puheenjohtaja laatii tiedotteen,  jossa perustellaan palkinnon 

saajan ansioita
– Tiedote lähetetään erikseen koko Suomen maan aluelehtien 

kulttuuritoimituksiin ja päätoimittajille
– Tiedote lähetetään myös voittajien alueradioihin
– Tiedon saa julkistaa vasta palkinnon jaon jälkeen
– Julkaisijatahot kutsutaan tilaisuuteen erikseen
– Voittaja/voittajat kertovat juhlassa teostensa synnystä
– Tilaisuuden ohjelma toimitetaan esiintyjille ja muulle isäntäväelle 

ajoissa
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Työväentutkimus Vuosikirjan julkistaminen 
loppusyksyllä

• Tiedote tapahtumasta lähetetään paitsi 
tavanomaisia kanavia pitkin, myös lehtien 
kulttuuritoimituksiin ja päätoimittajille

• Vuosikirjan arvostelukappale toimitetaan em. 
tahoille

• Tiedotusvälineiden edustajia kutsutaan 
erikseen

• Tapahtumaan laaditaan ohjelma
• Ohjelma toimitetaan mm. esiintyjille ajoissa
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Ohjelma ja tarjoilu

• Ennakkoon suunniteltu ohjelma ja aikataulu 
auttavat onnistuneen tilaisuuden 
järjestämisessä

• Jaettavan materiaalin tulee olla kunnossa, 
kirjastossa myydään esiintyjien teoksia, joten 
on huomioitava kassa ja 
pankkisiirtolomakkeet, kirjanpito tarvitsee 
tositteensa

• Oheismateriaalin tulee olla näkyvästi esillä
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...ohjelma ja tarjoilu

• Kirjakahvilassa tarjoillaan yleensä pullakahvit
• Esillä on pieni kori, johon voi laittaa tarjoilusta 

vapaaehtoisen  yhden euron maksun
• Tarjottavaa tulee olla riittävästi
• Hyvä ja vieraanvarainen tarjoilu muistetaan ja se 

antaa positiivisen kuvan osallistujille
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Sakari Kiurun ”Mielikuvademokratia”-kirjan 
julkistaminen yhteistyössä Into-kustannuksen ja TSL:n 

kanssa 29.5.2013
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Paneelikeskustelussa kirjan teemoista: Sakari Kiuru,  Inari Juntumaa, 
Jorma Turunen ja puheenjohtaja Antti Vuorenrinne
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Etu- ja jälkikäteisjärjestelyt -konkretiaa
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…järjestelyt
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Ennen tilaisuutta…

• Tilan järjestäminen: hyllyjen ja tuolien siirto, 
mikrofoni tallentamiseen, mikrofoni ja kaiutin 
äänentoistoon, kannettava, datatykki, 
valkokangas

• Tilaisuudet äänitetään muistikortille ja ne 
tallennetaan kirjaston kotisivuille

• Kahvitus: astioiden ja tarjottavien esillepano, 
kahvin- ja teenkeitto

• Kirjamyynti: käteis- ja pankkisiirtokuitit, tilitys
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Työväenkirjaston Ystävät ry
Työväenkirjaston Ystävät ry:n perustava kokous 5.3.2013: 
Puheenjohtajaksi tohtori Pentti Arajärvi
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Tulevia tapahtumia
• Taiteiden yönä 22.8.2013 ”Reino Helismaa 100-vuotta”-

ilta, jonka isäntänä on musiikkitoimittaja Jake Nyman, 
vieraana sosiaalihistorian professori Matti Peltonen ja tutkija., 
toimittaja Maarit Niiniluoto
… illan aikana esitetään myös Helismaa-elokuvia

• Työväenkirjaston Ystävät ry:n jäsenilta
• Työväenkirjaston Ystävät ry:n Studia Generalia -sarja
• Tietokirjailija Matti Salmisen kokoama ”Pentti Haanpää” 

-näyttely avataan 31.10.2013
• THTPS:n vuosikirjan julkistaminen
• Dosentti Antti Kujala esittelee kirjansa ”Neukkuja taskussa”
• Väinö Voionmaa…ym.
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Monipuolinen kirjastotyö
Kirjastotyön arkea

Asiakaspalvelu

Sosiaaliset taidot

Tiedonhallinta- ja 
käsittelytaidot

Tilaisuuksien 
organisoiminen

Tiedon järjestäminen, luokittaminen 
ja luettelointi

Viranomaisvalvonta

Tulokselliset tilastoluvut

Vähenevät määrärahat

Lait ja asetukset

Kirjastojen tarpeellisuus

Lisääntyvä tietotekniikka

Korkea 
koulutustaso

Matalat palkat



7.6.2013 35

KIITOS 

Kuva Snellman-korkeakoulun oppilaiden runoillasta
(opiskelijoiden lopputyö)


