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Hyvät kuulijat, bästa vänner, toverit 

 

Työväenperinne - Arbetartradition ry palkitsee vuosittain erityisen ansiokkaaksi katsomansa työväestöä, 

sen elämää, kulttuuria, historiaa, järjestöelämää ja muuta toimintaa käsittelevän teoksen.   

Raadin arvioitavana oli ilahduttavan paljon, miltei puolensataa, teosta tai tutkimusta. Monet teoksista 

liittyivät vuoden 1918 tapahtumiin tai oli julkaistu juhlistamaan yhdistys- tai ammattiosastotoiminnan 

merkkivuosia.  

On ymmärrettävää, ettei kaikissa julkaistuissa, yleensä talkootyönä tehdyissä, teoksissa ole koottuna 

lähdeluetteloa tai tärkeitä viitteitä. Kuitenkin historiantutkimuksen kannalta tällä on merkitystä, vaikkakin 

tällä kertaa raadilla oli arvioitavana ei-akateemisia tutkimuksia. Uskomme, että arvioimalla historiikkeja ja 

myös palkitsemalla niitä, kannustamme tekijöitä aina parempaan suoritukseen. Raadin oli arvioitavana 

myös omaelämänkertoja. On erittäin merkityksellistä, että työväenliikkeessä – niin ammatillisessa kuin 

poliittisessa - toimineet ovat kirjoittajakurssien innoittamina merkinneet muistiin omia ja 

järjestötoimintansa vaiheita. 

VUODEN TYÖVÄENTUTKIMUS 2018 -PALKINTO 

Raadin myöntämän palkinnon saa Saara Långin kirjoittama teos ”Suurella sydämellä, ammatillisella 

otteella. Ventuskartano ry – viisikymmentä vuotta päihdehuollon palvelujen tuottajana”.   

Teos on pienimuotoinen mutta tärkeä puheenvuoro suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen uloslyömistä. Kun 

mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät jäävät melkein kaikessa marginaaliin, Långin teos antaa äänen 

niille, joita ei yleensä kuunnella. 

Kyseessä on Kokkolan päihdehuollon vaiheita kuvaava teos, joka alkaa Gussen paleltumiskuolemasta 

eräänä kylmänä talviyönä 1967.  Perustetun yhdistyksen toiminnalla paikattiin puuttuvia päihdehuollon 

palveluita sekä tarjottiin asuntoja asunnottomille joko tuettuina tai ryhmäkodeissa.  

Teoksesta piirtyy kuva sodan traumatisoimista miehistä nykypäivän päihteiden monikäyttäjiin, jotka 

huonosti sopivat perinteisiin alkoholisteille tarjottavien katkaisu-, kuntoutus- ja tukipalvelujen piiriin 

Samalla syntyy myös kuva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehityksestä, tiiviistä yhteistyöstä 

kunnallisiin palvelujen järjestäjiin ja hyvät kontaktit erilaisiin yhteisöihin kuten myös paikallisiin vaikuttajiin.  

Erityisen merkittävää on ollut Eila Pohjosen toiminta. Hänen tarmonsa ja kykynsä koota yhteen erilaisia 

ihmisiä yhteisen päämäärän taakse on suorastaan hengästyttävä. 

VUODEN TYÖVÄENTUTKIMUS 2018 -KUNNIAMAININNAT 

Kunniamaininnan saavat Torsten Ekman teoksestaan ”Punalippujen Helsinki – työväenliikkeen 

varhaisvuodet 1883-1917” ja Liisa Koskelainen, Politiikan punainen lanka. Hämeenlinnan 

työväenyhdistyksen historia 1888-2018, 

Torsten Ekman välittää tarkasti yhteiskunnallisen levottomuuden kiihkeät tunnelmat, kun kamppailtiin 

viime vuosisadan alun autonomisessa Suomessa itsemääräämisoikeuden mutta myös yleisen ja yhtäläisen 

äänioikeuden puolesta. Ymmärrettäväksi tulevat myös valko- ja punakaartien syntymiset ja niiden väliset 

ristiriidat. Aktivismin aikaan kuuluvat lakot, mielenosoitukset ja väkivallan teot. 

 



Hämeenlinnan Työväenyhdistyksen historia on asiantunteva ja monipuolinen teos 130 vuoden ajalta. Sen 

sisäistä ja yhteiskunnallista toimintaa kuvatessa on otettu huomioon koko maan poliittinen ja sosiaalinen 

kehitys, joten teosta voi suositella jokaiselle työväenliikkeestä kiinnostuneelle. Tämä onkin raadin mielestä 

tärkeää: saada yksityinen yhdistettyä yleiseen. 

Palkitun ja kunnianmaininnan saaneet teokset muodostavat yhdessä hienon kokonaisuuden. Kuohuvista 

vuosista itsenäiseen Suomeen, sisällissotaan mutta sitten demokratian vakiintumiseen ja hyvinvointivaltion 

rakentamiseen, jossa ketään ei jätetä, edes Gussea. Tämä on tärkeä viesti myös tänään. 

Haluan myös mainita kahden päätoimittajan kiinnostavat teokset.  Arbetarbladetin päätoimittaja Alf-Erik 

Helsingin Med djärva tankar avaa kiinnostavalla tavalla Finlands Svenska Socialdemokrater, aiemmin 

Arbetarförbundet, erityisesti 1970-luvun toimintaa ja sen keskeisiä toimijoita. 

Kulttuurivihkojen päätoimittaja Elias Krohn on onnistunut tiiviillä tavalla kuvaamaan Yleisen Lehtimiesliiton 

vaiheita niin, että lukijalle piirtyy ajankuva SKDL:n voiman vuosista, raastavista SKP:n sisäisistä riidoista, 

rauhantyöstä, solidaarisuustoiminnasta, kylmän sodan asetelmista - mutta ennen muuta vasemmiston 

kannalta merkityksellisten työväenlehtien pitkittyneestä kuolemasta. 

Lopuksi haluan kiittää kanssaraatilaisiani ja me kaikki yhdessä Raija Kangasta hänen uupumattomasta ja 

innostavastaan työstä työväentutkimuksen hyväksi ja raatilaisten työn helpottamisesta. 

 

 

 

 

 


