
 
 
 

TKY:n Kirjallisuuskerho vuonna 2019 
 

24 vuotta työväenkulttuurin saralla 
 
Historia on alkanut kiinnostaa ihmisiä yhä enemmän. Haagissa toimiva Kansainvälinen 
rikostuomioistuin tutkii ihmisyyttä vastaan rikkoneita valtioita tai henkilöitä. Tänäkin 
päivänä töitä riittää: Ruanda, Myanmar, Euroopassa Bosnian sota, falangistien väkivalta 
Espanjassa.  Kansallisarkiston tutkinnassa on mm. suomalaisten SS-miesten väkivaltainen 
käyttäytyminen siviilejä kohtaan saksalaisten rinnalla Pohjois-Kaukasiassa. Arkisto esittää 
myös viisivuotista tutkimushanketta hanketta suomalaisista Venäjällä 1917-1953,  
Tammikuun alkupuolella kirjailija Timo Malmi oli kerhon vieraana aiheenaan Espanjan 
sisällissota. Sisällissota käytiin vuosina 1936 -1939 vapailla vaaleilla valitun Espanjan 
hallituksen ja kenraali Francon johtamien kapinallisten välillä. Lähinnä Natsi-Saksan 
ilmavoimien (Guernica/Pablo Picasso) ja Italian avulla sodan voittaneen Francon verinen 
diktatuuri alkoi, loppu tuli vasta Francon kuollessa vuona 1975. Tasavallan riveissä taisteli 
lähinnä ideologisista syistä paljon ulkomaalaisia. Taiteilijoista tunnetuimpia oli Ernest 
Hemingway. Hänen rintamalta kirjoittamiaan raportteja käytti mm. Helsingin Sanomat. 
Suomalaisia vapaaehtoisia oli noin 70 miestä. Falangistien rintamalla oli 12 suomalaista.    
Kerhon kokoustoiminta alkoi vuosikokouksella 21. maaliskuuta yhdistyksen toimistossa.  
Puheenjohtajaksi valittiin Martti Höglund, sihteeriksi Jussi Kestilä ja rahastonhoitajaksi 
Pirkko Miettinen. Toimikuntaan valittiin vielä Seppo Koskima, Jaana Mäkinen ja Erkki 
Minkkinen. 
Kesäkokous pidettiin 26.6. Tilaisuudessa tarjottiin kahvit Juhani Kestilän täyttäessä vuosia. 
Kestilä kertoi tarinoita poismenneistä jäsenistämme ja persoonallisista puheenjohtajista. 
Muistoja riitti myös alkuvuosien radikaaleista tilaisuuksista ja aktiivisesta toiminnasta. 
Parhaimmillaan kävi Tuotannon tai Työväentalon kabinetit ahtaiksi tilaisuuksissamme. 
Syyskokouksessa suunniteltiin laivamatkaa Sääksmäen Visavuoreen, kuvanveistäjä Emil 
Wikströmin ateljee-museoon, jonka hän oli itse suunnitellut. Hänen ehkä tunnetuimmat 
veistoksensa ovat Kivimiehet, jotka pitävät vahtia Helsingin aseman julkisivulla. 
Marraskuun 21. päivänä pohdittiin muiden asioiden lisäksi lähinnä kerhon pikkujoulun 
ohjelmaa. Varmistettiin runoilija Jussi Ruskon osallistuminen pikkujouluun. 
Joulua jo odotellessa kerhon pikkujoulu aloitettiin ruokailulla ravintola Ziperiassa, jonka 
jälkeen yhdessäoloa jatkettiin yhdistyksen toimistossa. Kahvittelun lomassa Jussi Rusko 
kaivoi kassistaan nipun runokirjoja. Niitä kuunnellessa Tammelan runot jäivät mieleen 
kytemään. Ne olivat mielenkiintoisia kuvauksia aikalaisten elämästä ja Tammelantorin 
tapahtumista vuosikymmenten takaa. Mietteliääksi ajatuksen sai runot mielen sairauksista 
ja -hoidosta. Mitä siellä ihmisen päässä liikkuu?  Enteellinen on kirjan nimi: Musta lintu 
puistossa. Toki Rusko herkisteleekin, Mieleen jäi kaunis runo, hän kertoi isästään. 
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