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Toimivat työväentalot ja yleisemminkin
seurantalot ovat merkittävä osa yhteistä
suomalaista kulttuurihistoriaamme ja lisäksi
vireä osa tämän päivän paikallista elämää.
Riihimäellä vuonna 1969 aloittanut
Työväentalomuseo kertoo osaltaan
havainnollisella tavalla kaikesta siitä
toiminnasta, jota työväentaloilla on
yli vuosisadan ajan ollut.
Tero Tuomisto 2007

VALTAKUNNALLINEN TYÖVÄENTALOMUSEO
Riihimäellä sijaitseva Valtakunnallinen Työväentalomuseo
perustettiin vuonna 1969 tallentamaan ja esittelemään maamme
työväenliikkeen aatteelliseen ja järjestölliseen toimintaan liittyvää
aineistoa.
Museo muodostuu itse työväentalosta rakennuksena ja sinne
kerätystä aineistosta, joka liittyy työväenliikkeen historiaan ja
järjestötoimintaan eri rientoineen; kokouksiin, valistustilaisuuksiin,
mielenosoituskulkueisiin, näyttämöharrastukseen ja muuhun
harrastustoimintaan.
Museona toimivan työväentalon
rakensivat Etelä-Hämeessä
sijaitsevan Tammelan pitäjän,
Teuron kylän työväenyhdistyksen
jäsenet vuosina 1906-1908.
Aikakausi oli maamme työväestön
aatteellisen heräämisen aikaa.
Suurlakon jälkeen suomalaisessa
yhteiskunnassa aina syrjäkyliä myöten
ilmennyt aktiivisuus purkautui muun
muassa innokkaana kokoontumistilojen rakentamisena.
Vuosina 1900-1917 rakennettiin
suurin osa maamme työväentaloista.
Työväentaloja nousi isojen taajamien
lisäksi monissa kunnissa myös syrjäkylille. Mm. vuonna 1906 rakennettiin
129 työväentaloa, 1916 niitä oli koko
maassa jo lähes tuhat.
Työväentalot rakennettiin yleensä
varojen puutteessa talkoovoimin.
Rahaa rakennustarvikkeisiin kerättiin
monenlaisilla keinoilla, niitä saatiin
jonkin verran lahjoituksina mutta
usein ne ostettiin lainavaroin.

Tontin saanti työväentalolle oli vaikeaa.
Rahaa sen ostamiseen ei useinkaan
ollut eikä maanomistajilla myyntihalukkuuttakaan. Joskus tontti saatiin
lahjoituksena, mutta yleensä talot
sijaitsivat vuokratontilla kylän laitamilla.
Työväentalojen rakennusten suunnittelu
ei ollut vuosisadan alussa kovin
perusteellista. Mahdolliset piirustukset
laati joku ammattitimpuri tai vastaava.
Suunnittelussa noudatettiin paikallisia
tarpeita, rahoitusmahdollisuuksien
asettamia ehtoja ja muualta saatuja
vaikutteita.
Muualta tulleista vaikutteista kertoo se,
että työväentalot muistuttivat kovasti
toisiaan. Niihin kuului eteinen jossa oli
vaatesäilytystilat, sali ja sen sivussa tai
eteisen yhteydessä puffetti-kahvila
keittiöineen. Toiseen päähän taloa
tehtiin näyttämö mahdollisine pienine
pukuhuoneineen.
Usein talon yhteyteen rakennettiin
huone ja keittiö vahtimestaria ja
hänen perhettään varten.

Kokoontumistilojen lisäksi työväentalojen tiloja käytettiin myös
sekä yhteisiin juhliin että myös yksityistilaisuuksiin.
Työväentalo vaatimattomimmillaankin oli oman alueensa
kulttuuri- ja yhteiskunnallisen toiminnan keskus.

MUSEORAKENNUS
TEUROLTA
Museona toimiva rakennus
on vuonna 1969 Riihimäelle
Tammelan pitäjän Teuron
kylästä siirretty työväentalo.
Talon siirtäminen Riihimäelle
museokäyttöön tuli mahdolliseksi
sen jälkeen kun Teuron työväenyhdistyksen toiminta sammui
väestön maalta muuton seurauksena.
Talo oli tyyliltään museoksi sopiva
ja sangen hyväkuntoinen.
Museorakennuksesta tosin jätettiin
pois myöhemmin rakennettu lisäosa.
Talon siirtäminen ja pystyttäminen
nykyiselle paikalleen tapahtui talkoilla
kuten alkuperäinen rakentaminenkin.
Teuron työväentalo avattiin museoksi
25.10.1969. Seuraavana kesänä tehtiin
vielä pärekatto.

Teuron työväentalo
Teuron työväenyhdistys perustettiin
vuonna 1906. Yhdistys oli yksi
Tammelan pitäjän vanhimmista.
Heti yhdistyksen perustamisen
jälkeen virisi halu omasta talosta.
Nyt museona toimivan Salomökiksi
kutsutun Teuron työväentalon
rakensivat kylän työväenyhdistyksen
jäsenet vuosina 1906-1908.
Talon suunnitteli kirvesmies
Heikki Hagqvist. Hän myös hakkasi
hirsirungon yhdessä apumiestensä
kanssa. Kirvesmies sai työstä palkan
mutta muuten talo, kuten useimmat
muutkin työväentalot, rakennettiin
varojen puutteessa talkoovoimin.
Teuron työväentalo oli ainut
kokoontumispaikka koko kylässä.

Teuron työväentalo ennen purkamista
alkuperäisessä muodossaan.

Talo rakennettiin vuokratontille.
Hirret taloon saatiin lahjoituksina
seudun talollisilta, mutta muut rakennustarpeet jouduttiin ostamaan lainarahoin.
Alkuperäinen vuonna 1906-1908
rakennettu Teuron työväentalo poikkeaa
hieman työväentalojen yleisestä tyylistä.
Vaatenaulakot ovat poikkeuksellisesti
puffetin puolella, eivät eteisessä.
Päällysvaatteiden antaminen tapahtui
salin perällä olevasta luukusta.
Talossa ei myöskään ole erillistä
asuntoa talonmiehelle, vaan hän asusti
perheineen keittiötä ja puffetin puolta.
Lämmityslaitteena oli tasapäinen
tiiliuuni, jonka päällä haitarinsoittajien
kerrotaan soitelleen kaksirivisiään,
jotta sormet pysyivät norjina.
Pulavuosien aikaan 1930-luvulla
Teuron työväentaloa laajennettiin
eteisellä, johon tulivat sisäänkäynti,
”narikka” ja "putka" rähinöitsijöitä
varten. Näyttämön laajentamistakin
suunniteltiin mutta se jäi toteuttamatta.
Kansalaissodan aikana talo oli
punakaartin majoituspaikkana.
Saliin majoittui miehistö ja upseerit
puffetin puolelle. Siltä ajalta ovat
peräisin tirkistysreiät väliseinässä.

MUSEON ESINEET
Museossa on näytteillä noin
200 suomalaisen työväenliikkeen
historiaan liittyvää esinettä.
Aitoon ympäristöön sijoitetut
kokoelmat koostuvat suomalaisen
työväenliikkeen historiallisesta
aineistosta - arkistoista
ja valokuvista sekä
mielenkiintoisesta esineistöstä.
Yhteensä museolla on luetteloituja
esineitä lähes kaksi tuhatta, joista
suurin osa on varastoituna muualle
näyttelytilojen puutteen ja museon
puutteellisen paloturvallisuuden
vuoksi.
Varastoituihin esineisiin kuuluu mm.
historiallisesti arvokas Eetu Salinin 120
teosta käsittävä kirjasto ja vuoden 1905
suurlakon aikana annetun ns. punaisen
julistuksen allekirjoittajiin kuuluneen Siiri
Lambergin kirjasto.

Varastoituna on edustava kokoelma
vanhoja työväenyhdistysten ja
muiden työväenjärjestöjen lippuja.
Näiden joukossa on myös Riihimäen
työväenyhdistyksen ensimmäinen
lippu.
Esineiden lisäksi on varastoituna
toista tuhatta aatteellisen puolen
tuotetta kuten pöytäkirjoja, kauppakirjoja, lupia, mainoksia, julisteita,
valokuvia, näytelmäkappaleiden
roolikirjoja, soittokuntien partituureja jne.
Monien esineiden taustalla on
järkyttäviä tarinoita. Kokoelmissa on
mm. valkoisten ampuman Frans Erland
Viljasen taskusta uudelleenhautauksen
yhteydessä löytynyt taskukello ns.
veturikello. Viljanen oli murhattu
yhdessä 11 toverinsa kanssa Kauttuan
nummella olevaan hiekkakuoppaan.

Osa Eetu Salinin kirjastosta
on museolla esillä vitriineissä.

Kaikki museon esineet on saatu
lahjoituksina yksityisiltä ihmisiltä
ja yhteisöiltä. Suurin osa esineistä
on peräisin Etelä-Hämeestä.

SALIN PERUSKALUSTO
Sali on kalustettu vuosisadan
alun työväentalojen malliin.

Puiset penkit ovat peräisin
Pitkäjärven työväentalosta.
Ne on tehty vuonna 1908.
Saloissa olevista lipuista ”H.T.Y” lippu
on Urjalan Honkolan työväenyhdistyksen
lippu. Yhdistys mainitaan Väinö Linnan
”Täällä pohjan tähden alla” kirjassa nimellä
“Pentinkulman Ty“, joksi kyseistä yhdistystä
oli kutsuttu. Lippu oli vuosina 1918-1919
ladossa piilotettuna.

Puhujapönttö on eräs museon
historiallisesti arvokkaimmista
esineistä. Se on valmistettu
vuonna 1898.
Sitä on käytetty muun muassa
Turussa vuonna 1899 olleessa
Sosialidemokraattisen Puolueen
perustavassa kokouksessa.
Siinä ovat puhuneet Eetu Salin,
Robert af Ursin ja monet muut
työväenliikkeen merkkihenkilöt.

Fresko, jossa on Karl Marxin kuva
ja teksti "sosialismi voittoon"
on entisen puoluesihteeri Aleksi Aaltosen
vaimon, Ilona Aaltosen, maalaama. Hän myös
korjasi freskon sen osittain tuhouduttua vuoden
1918 tapahtumien yhteydessä.
Karl Marxia esittävän taulun
on lahjoittanut Riihimäen Työväenyhdistys.
Lapualaiskaudella, 1930-luvun alussa,
kuva varastettiin Riihimäen työväentalosta
ja lähetettiin Helsinkiin Sasu Punaselle,
josta se myöhemmin palautettiin Riihimäelle.
Seinällä on Riihimäen Nuorten Kotkain lippu
1950-luvulta ja ”Lappeenrannan sos.dem.
Raittiusosasto Päivän Nuoret 1927” lippu.

Peruskaluston lisäksi salissa on esillä työväenliikkeen historiasta
ja eri toimintamuodoista, erityisesti harrastustoiminnasta kertovaa
esineistöä jotka on koottu pienimuotoisiksi näyttelyiksi.
KANSALAISSOTA 1918
Kansalaissotaan liittyvää aineistoa
museolla on runsaasti.
Suurin osa niistä on varastoituna.
Esillä on Riihimäen Punakaartin sapeli
joka on valmistettu 1915 ja pettuleipää,
jota tarjoiltiin punavangeille Hennalan
vankileirillä. Leivän olivat säilyttäneet ja
museolle lahjoittaneet vankeina olleet
riihimäkeläiset Elli ja Urho Hakala.
Muuta kansalaissotaan liittyvää aineistoa esillä on Suomen Punaisen Kaartin
kokardi ja jäsenkortti, valokuvat punakaartista ja vankileireiltä ja vankipassit.

Esillä on Turunmaan saaristossa sijaitsevan Fagerholman merivartioaseman
vanhaa rakennusta purettaessa vuonna 1964 löytynyt lankku jossa on teksti:
Ruokamme on heikkoa, asuntomme kehnoja, vaatteet risaiset, "koirat”
on vihaiset, Mut’ uskomme se luja on ett' orjuus päättyy voittohon.
Sen kirjoitti Hausjärveläinen Iivari Nikolai Simola vuonna 1919 ollessaan siellä
vankileirillä punavankina. Lankussa on myös kahden muun punavangin kirjoitus.

TOIMINTA TYÖVÄENTALOILLA
OLI MONIPUOLISTA.
Kokousten ja muun järjestötoiminnan lisäksi
saatettiin harrastaa mm. näytelmätoimintaa,
kuorolaulua ja torvisoittoa.
Järjestäytynyt työläisurheilu levisi erityisesti
työväenyhdistysten kautta ja niiden alaisuuteen
perustettiin urheiluseuroja varsinkin 1900-luvun
alkupuolella.
Nuorisolle oli nuorisoliiton toimintaa, joka
erityisesti kiinnitti huomiota sivistystyöhön.
Varojen kartuttamiseksi järjestettiin
tanssi-iltamia ja esitettiin elokuvia.

Esillä oleva elokuvakone
on Hattulasta Parolan
työväenyhdistykseltä.

PÄIVÄN NUORET
1910-luvun lopulla Suomen Sos.dem. Raittiusliitto

KANSALAISSOTA
1918 järjestötoimintaa.
alkoi järjestää varhaisnuorisolle
Kansalaissotaan liittyvää aineistoa
Riihimäellä perustettiin vuonna 1919 työväenyhdistyksen alajaostoksi lasten raittiusosasto
“Soihtu“.
Vuonna 1944 Soihtu sai uuden nimen
“Päivän Nuoret“.
Harrastevitriinissä ja seinällä on Päivän Nuorten
toiminnasta kertovia esineitä muun muassa
Päivän Nuorten puku ja kerholehtiä.

NÄYTTÄMÖTOIMINTA
Näyttämötoimintaan
liittyvää esineistöä
on esillä mm.
maskeerausvälineitä,
rooliasuja, ja
lavastustarvikkeita.

Näyttämön takakulissi ”metsikkö” on
Multian kk:n työväenyhdistykseltä.

Vitriinissä on esillä mm.
Riihimäen Työväenyhdistyksen Näyttämön
Puvustoluettelo,
Ohjesääntö puvustajalle ja Välikirja
Lea Paunilalle
Riihimäen Työväen
Teatteriin
Kankaalle maalatut
kaksipuoliset sivukulissit
kuvaavat lehti- ja havupuustoa, yhdessä on
näkyvissä mökin kulma.
Kulissit on lahjoittanut
Tursankankaan
työväenyhdistys.
Esirippu on sinisävyinen
puuvillakangas, jossa on
järvimaisema, talo, puita
ja aita.

PUFFETTI OLI USEIN MYÖS LUKUSALI

Puffetti on kalustettu entisajan
työväentalojen malliin.
Se toimi kokousten pitopaikkana
ja juhlissa ja tilaisuuksissa myyntija tarjoilupaikkana.
Usein se oli myös yhdistyksen
"kirjasto" josta lainattiin kirjoja
ja jossa käytiin lukemassa lehtiä.
Lainakirjastoon hankittiin aluksi
lähinnä yhteiskunnallista ja työväenliikettä koskevaa kirjallisuutta, mutta
esimerkiksi Riihimäen Työväenyhdistyksen lainakirjastossa vuonna
1927 teoksista 189 kpl oli kaunokirjallisuutta ja 109 kpl tietopuolista
kirjaa.
Lukusaleihin tilattiin useita, jopa
kymmeniä, sanoma- ja aikakauslehtiä
joita jäsenet pääsivät lukemaan.
Esimerkiksi Työmies, Kansan Lehti,
Suomen Sosialidemokraatti, Hämeen
Kansa, Työläisnuoriso, Kurikka,
Helsingin Sanomat ja paikkakunnan
oma paikallislehti.
Puffetissa olevan kirjahyllyn
kirjat ovat pääosin Riihimäen
Työväenyhdistyksen lainakirjastosta.

Esillä on mm. Riihimäen Työväenyhdistyksen kirjaston kirjaluettelo
ja lainausluettelo.
Muuta esineistöä on muun muassa:
Metalliarkku vuodelta 1912.
Sen on valmistanut Pekolan työväenyhdistyksen jäsen, ajuri Aleksanteri
Salo. Siinä säilytettiin työväenyhdistyksen tärkeitä asiapapereita.
Kansalaissodan aikana arkku
papereineen oli haudattuna maahan.
Monistuskone joka on ollut piilotettuna
erään herajokelaisen talon ullakolle. Sitä
on käytetty 1918 kansalaissodan
ja sitä edeltäneen ajan työväenliikkeen
toimintaan.
Seinällä on nähtävänä taulu
”Julistus Suomen kansalle”.
Julistuksen luki Kössi Lindström
suuressa kansalaiskokouksessa
1.11.1905.
Seinällä on myös piirros Teuron
Työväentalosta vuonna 1908
Puffetin harmaat penkit ovat
Teuron työväentalolta 1900-luvun alusta
ja selkänojallinen penkki Oripään
Työväentalolta. Seinäpuhelin on
Joutsan Työväenyhdistykseltä.

KEITTIÖ JA PUFFETTI
TALONMIEHEN ASUNTONA
Moneen työväentaloon rakennettiin
huone ja keittiö talonmiestä ja
hänen perhettään varten.
Tässä talossa talonmiehen perhe
on asunut keittiössä ja puffetin
puolella.
Keittiön kalustus muodostui pöydästä
ja tuoleista, piirongista, puulaatikosta
ja sängystä joka oli usein päästä- tai
sivustavedettävää mallia ja joka päivällä
pedattiin pienempään tilaan.
Valkoiset salusiinit ja kukat ikkunalla
sekä räsymatot ja taulut ja valokuvat
seinillä loivat kodikkuutta.
Keittiössä on Teuron työväentalon
alkuperäinen öljylamppu, lehtiteline,
taulut ja seinäkello.
1920-luvun uutuus ruoanlaittoon olivat
alumiiniset kattilat, myös kupariset
kahvipannut olivat käytössä.
Hellan päällä olevan kuparisen
kahvipannun on tehnyt kupariseppä
Bruno Airola vankilassa v.1918.
Muuta esillä olevaa esineistöä on mm.
Högforsin tehtaan luodilla lämmitettävä
silitysrauta, nelikulmainen kahvirännäri
ja kiharrusraudat.

1920-luvulla Teuron työväentalon
talonmiehenä toimineen perheen
isä teki vapaa-aikanaan suutarintöitä,
joten asunnon esineisiin kuului tärkeänä
myös suutarinvälineet.
Puulaatikon päällä on suutarinvälineitä
kuten suutarin vasara, jalkatukki,
huovat, keskeneräiset tossut ja kahdet
valmiit huopikkaat.
Esillä on myös ompelukone.

Seinällä olevassa vihreässä avoastiahyllyssä on esillä 1920-luvulle tyypillisiä
työläisperheen astioita ja tavaroita kuten
sinikuviolliset Arabian ruokalautaset,
sinikukalliset kahvikupit, kahvimylly,
pesuaineita ja voipytty vuodelta 1880.
Tyypillistä 20-luvun kalustusta on
myös Isännän ruskea kulmakaappi
jossa on esillä mustepullo ja -kynä,
tupakantekovälineet, lasinen
tuhkakuppi, partakone ja Työväen
Kalenteri vuodelta 1922.

TYÖVÄENPERINTEEN TUTKIMUS RY
Historiaa
Valtakunnallinen Työväentalomuseo oli Työväen Sivistysliiton
hoidossa perustamisestaan vuoteen 1980 saakka, jolloin sen
ylläpito siirrettiin perustetulle Työväenperinteen Tutkimus ry:lle.
Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on työväen kulttuuriperinteen
kerääminen, tutkiminen, julkaiseminen ja näytteillepano sekä
työväenperinteen edistäminen osana kansallista kulttuuria ja
erityisesti Valtakunnallisen Työväentalomuseon ylläpitäminen.
Toiminnan tavoitteet
Toiminnan tavoitteena on työväen kulttuuriperinteen ja
työväentaloihin liittyvien esineiden kerääminen ja tallentaminen.
Tavoitteena on myös työväentalomuseon ja siellä järjestettävien
näyttelyiden ja tilaisuuksien avulla saada ihmiset tutustumaan
työväenliikkeen aatteelliseen ja järjestölliseen toimintaan
entisaikoina.
Talous
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja. Museon talous perustuu
ensisijaisesti avustuksiin ja jäsenmaksutuloihin.
Jäsenistö
Työväenperinteen Tutkimus ry on avoin kaikille
Työväentalomuseon tukemisesta ja kehittämisestä
kiinnostuneille yksityisille henkilöille ja yhteisöille.
Jäseneksi voi liittyä kaikki halukkaat.
Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä lähes 100 jäsenjärjestöä
ja 30 henkilöjäsentä.

Museo on avoinna
kesäsunnuntaisin
1.5. – 30.9.
klo 12 – 16
Muulloin museo on
avoinna sopimuksen
mukaan.

Ryhmille järjestyy tutustumismahdollisuus
museoon haluamanaan aikana, ota yhteyttä
tyovaentalomuseo@pp.inet.fi
Kesäsunnuntaisin museolla järjestetään
aukioloaikoina ohjelmaa: esitelmiä, näytelmiä,
musiikkiesityksiä, yhteislaulua jne.
Kesäaikaan on esillä myös vaihtuvia
näyttelyitä työväenliikkeen historiasta
sen toiminnan eri alueilta.
VALTAKUNNALLINEN TYÖVÄENTALOMUSEO
Peltosaari, Hj. Elomaankatu, Riihimäki
www.tyovaentalomuseo.fi

