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HYVIÄ UUTISIA 
VARASTOSTA

GODA NYHETER 
FRÅN LAGRET

MUSEOALAN arviointimallin suunnittelu on työllistä-

nyt museoväkeä viime aikoina. Koko maan museo-

toiminnan kehittämiseen tähtäävä hanke on antanut 

eväitä myös oman museon tarkasteluun. Kokoelma-

työ on tärkeimpiä arviointikohteita, ja myös Hel-

singin kaupunginmuseossa on jo vuosia ahkeroitu 

nimenomaan kokoelmahallinnan parantamiseksi ja 

kartuttamistavoitteiden kirkastamiseksi.

Kaupunginmuseon vuosi on alkanut ankarassa 

muuton paineessa. Uusi kokoelmakeskus on saatu 

vuokrattua ja yksi kolmesta kokoelmavarastosta jo 

muutettu, toinen muutetaan maaliskuun loppuun 

mennessä. Kolmannen varaston korvaavaa tilaa 

etsitään vielä tätä kirjoitettaessa.

Kokoelmien muutto on vaatinut paljon työtä ja 

voimia. Esineiden läpikäynti, luettelointi, valokuva-

us, huolto, pakkaus ja kuljetus, säilytyskalusteiden 

hankinta ja hyllytyksen suunnittelu eivät olisi olleet 

mahdollisia ilman kaupungin myöntämiä lisävaroja 

ja henkilöstön sitoutuneisuutta. 300 000 esineen 

siirto paikasta toiseen on valtaisa voimainponnistus. 

Hanke on raskaudestaan huolimatta tuottanut pal-

jon myönteistä: kokoelmille saadaan asianmukai-

semmat tilat, henkilöstön tieto kokoelmien sisällöstä 

kasvaa ja kokoelmahallinnan taso nousee. Kaikki 

tämä on osa laadukasta museotyötä ja tulevaisuuteen 

suuntautuvaa toiminnan kehittämistä.

Alkava vuosi näyttää siis valoisalta. Tulossa on 

jälleen paljon mielenkiintoista: julkaisemme useita 

kirjoja, avaamme kesän alussa Hakasalmen huvilas-

sa uuden Kunnon kansalainen -näyttelyn ja syksyllä 

vietämme johtokunnan satavuotisjuhlaa. Uuden 

ulkoasun saanutta Sofi a-lehteä jul-

kaisemme jälleen kaksi numeroa. 

Kaupunginmuseon monipuolisesta 

tarjonnasta voitte poimia makupa-

loja seuraavilta sivuilta.

PLANERINGEN av modellen för museibranschens vär-

dering har sysselsatt museifolket under den senaste 

tiden. Projektet vars syfte är att utveckla museiverk-

samheten i hela landet har även gett inspiration för 

granskning av det egna museet. Arbetet med sam-

lingarna är de viktigaste utvärderingsobjekten och 

även i Helsingfors stadsmuseum har man redan i 

många år arbetat fl itigt med att förbättra skötseln av 

samlingarna och förtydliga målen med utökningen 

av samlingarna.

Stadsmuseets år har börjat under det hårda 

tryck fl yttningarna föranleder. Ett nytt samlings-

centrum har hyrts och ett av tre samlingslager har 

redan fl yttats, det andra fl yttas före utgången av 

mars. Ersättande lokaler för det tredje lagret söks 

fortfarande när detta skrivs.

Flyttningarna av samlingarna har krävt 

mycket arbete och energi. Genomgången av 

föremålen, katalogiseringen, fotograferingen, 

underhållet, förpackningen och transporten, 

anskaffningen av lagermöbler och hyllplane-

ringen skulle inte ha varit möjlig utan de till-

läggsmedel som staden har beviljat 

och de anställdas engagemang. 

Flyttningen av 300 000 föremål från 

en plats till en annan är en enorm 

kraftansträngning. Projektet har, 

trots att det är tungt, fört med sig även mycket po-

sitivt: samlingarna får mer ändamålsenliga lokaler, 

de anställdas kunskap om innehållet i samlingarna 

ökar och nivån på skötseln av samlingarna höjs. 

Allt detta utgör en del av högklassigt museiarbete 

och en utveckling av verksamheten med sikte på 

framtiden.

Det begynnande året ser alltså ljust ut. Året 

för igen med sig mycket av intresse: vi utger fl era 

böcker, i början av sommaren öppnar vi i Villa Haga-

sund utställningen Den skötsamma medborgaren och 

på hösten fi rar vi direktionens hundraårsjubi-

leum. Tidningen Sofi a har fått en ny layout och 

utkommer igen med två nummer. Av stadsmu-

seets mångsidiga utbud kan ni själv välja bland 

alternativen på följande sidor.

Tiina Merisalo
museonjohtaja/museidirektör



TYYLIKÄSTÄ-näyttely tarjoaa runsaan ja monipuoli-

sen otoksen helsinkiläiskotien koristamiseen käytetyistä 

esineistä vuosisatojen varrelta. Huonekalujen lisäksi 

esillä on taidetta, käsitöitä, hopeaa, lasia, keramiikkaa, 

sisustustekstiilejä ja suunnittelijoiden piirroksia.

TYYLIT OPITTIIN 
MAAILMALTA

Sisustustyylit ovat kulkeutuneet Suomeen muualta 

päin maailmaa muun muassa kaupankäynnin kautta. 

Useimmiten uudet vaikutteet levisivät sääty-yhteiskun-

nan aikana ensiksi aatelin ja papiston pariin ja heidän 

esikuvansa välittäminä myös porvaristolle ja virkamies-

luokkaan. Vasta jugendin ja kansallisromantiikan myötä 

maahamme syntyi kansallisesti omaleimainen tyyli.

Ammattikuntalaitoksen malli levisi jo varhain 

Ruotsin valtakuntaan saksalaisten käsityöläisten muka-

na. Ammattikunnat järjestäytyivät Vaasa-kuninkaiden 

aikana, Suomessa 1620-luvulla Turussa. Helsingissä 

ammattikuntien perustaminen alkoi 1650-luvulla. 

Kaupungissa toimi muun muassa puuseppien ammatti-

kunta vuodesta 1747, seppien vuodesta 1758 ja kulta- ja 

hopeaseppien vuodesta 1805.

Kisällivaellukset suunnattiin Tukholmaan ja Suo-

men siirryttyä Venäjän yhteyteen Pietariin. Vaelluksilla 

ammattitaito karttui ja kisällit saivat tietoa alan uusim-

mista keksinnöistä ja tyylisuuntauksista. Kisällivaelluk-

sen ansiosta ammattikuntien kansainvälinen taso säilyi 

korkeana. Ammattikuntalaitos lakkautettiin 1868, ja 

teollisuus alkoi korvata käsityöläismestareiden taitoja.

RASKASTA JA 
KEPEÄÄ

Barokki (noin 1660–1720) kehittyi Italiassa ja kukoisti 

Ranskassa Aurinkokuninkaan eli Ludvig XIV:n hovis-

sa. Ruotsissa tyyli liittyi 1600-luvun suurvalta-aikaan. 

Tyylikästä
TEKSTI: Seija Haga, museolehtori
KUVAT: Helsingin kaupunginmuseo

Läpileikkaus vanhoista sisustustyyleistä 

 Tuomarinkylän kartanon saleissa on 

ollut kauan yleisön toiveena.  Uutuusnäyttely 

 Tyylikästä johdattaa barokista funktionalismiin 

 kaupunginmuseon hienosta huonekalu- ja sisustus-

esinekokoelmasta valikoiduin interiöörein ja 

 yksittäisin tyylivalioin.

Pieni  paperimassarasia 
- luvulta 
on  koristeltu 
 rokokookukkasin.

Empirekynttilänjalat 
-luvun alusta 
ovat saaneet klassisen 
korinttilaisen pylvään 
muodon.
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Erkki Salmela

Ranskalainen ”kultabarokki” levisi hovi- ja ylhäisaatelin 

suosikiksi ja maltillisempi hollantilais-englantilainen 

suuntaus porvariston pariin. Suomessa barokki oli 

aatelin, virkamiesten ja porvariston suosima kaupun-

kien tyylisuunta. Kauppa välitti esineitä Hollannista ja 

Englannista Suomeen. Barokkikalusteita teetettiin myös 

kotimaisilla ammattimiehillä.

Tyylisuunnan aikana taidekäsityö kehittyi merkit-

tävästi. Kalusteissa käytettiin kierre- ja pallosorvausta. 

Arkun raudoituksiin tehtiin lävistys- ja pakotekoristelua, 

lisäksi arkun muoto muuttui tasakantisesta kuperakan-

tiseksi. Hopea- ja messinkiesineissä suosittiin runsaita 

pakotuskuvioita, erityisesti kasviaiheita. Messingistä 

taottu kynttiläkruunu, jonka alaosassa oli suuri pallo, 

oli barokin yleisin kattovalaisin.

Huonekaluilla ja esineillä pyrittiin muodostamaan 

huonetilaan korostuneita yksityiskohtia eikä harmonista 

vaikutelmaa tavoiteltu. Yhtenäisyyttä loivat kuitenkin 

kalusteiden tumma väriasteikko ja samanlaisten puu-

materiaalien käyttö.

Barokki alettiin lopulta kokea vanhanaikaiseksi, 

raskaaksi ja liian teatraaliseksi ja kaivattiin uudenlaista 

mukavuutta, miellyttävyyttä ja kepeyttä. Ranskassa 

syntynyt rokokoo oli vastaus näihin toiveisiin.

Suomeen ranskalainen rokokoo ei vaikuttanut 

merkittävästi vaan jäi yläluokan tyyliksi. Suomessa sitä 

tärkeämpi oli varhaisrokokoo (noin 1720–1750), jonka 

vaikutteita tuli maahamme Englannista. Kaakeliuunien 

yleistyminen ja ikkunoiden suureneminen toivat kotei-

hin lisää valoa, mikä suosi varhaisrokokoolle ominaista 

keveää väriasteikkoa ja koristeellisia yksityiskohtia. Kii-

nalaismuodin ensi merkit ilmaantuivat, ja kahvin ja teen 

juomista varten luotiin kokonaan uudet tarve-esineet.

Täysrokokoon (noin 1750–1775) aikana huonekalu-

ja tuotettiin Suomeen Ruotsista, mutta myös kotimaiset 

puusepät valmistivat tyylinmukaisia kalusteita. Huo-

nekaluista puuttui ranskalaisen rokokoon pyrkimys 

epäsymmetriaan ja rikas koristelu. Tuolit ja sohvat 

maalattiin yleensä helmenharmaiksi mutta myös 

sinistä, vihreää ja vaaleanpunaista käytettiin. Uusia 

suosikkihuonekaluja olivat sohva, lipastot ja pienet, 

siirrettävät pöydät. Tyyli pyrki kokonaisvaltaiseen 

sisustusratkaisuun.

ANTIIKIN IHAILUA HOVEISSA JA 
PORVARISKODEISSA

Pompeijin ja Herculaneumin kaiva-

ukset innostivat 1700-luvun puoli-

välissä antiikin ihailuun. Uusklas-

sismi otti antiikin koristeaiheet 

ja esinemuodot jälleen käyttöön. 

Uusklassismissa voidaan erottaa 

kaksi vaihetta: varhaiskausi 

noin vuoteen 1790 ja myö-

 Helsinkiläinen 
kelloseppä 
Otto Rautell 
teki -luvun 
puolivälissä 
koneiston koreaan 
uusrokokoo-
pendyyliin.

häiskausi empiren alkuun vuoteen 1810, jolloin antiikin 

piirteet ovat vahvasti havaittavissa.

Uusklassismin pohjoinen suuntaus kustavilaisuus 

(noin 1775–1810) sai nimensä taiteista kiinnostuneen 

kuningas Kustaa III:n mukaan. Suomessa kustavilaisuus 

levisi kartanoihin, pappiloihin ja porvariskoteihin ja 

lopulta talonpoikaiskoteihinkin, joissa se oli vallitseva 

tyyli 1800-luvulla.

Kustavilaisuudessa kaarevat linjat muuttuivat klas-

sisen suoriksi. Pyrittiin hienostuneeseen mittasuhteiden 

harmoniaan ja suosittiin vaaleita värejä, harmaata ja 

siniharmaata.

Ranskalainen uusklassismi oli esikuvana myös 

empire tyylille (noin 1810–1830), joka välittyi Suomeen 

aluksi Ruotsin kautta. Upean hoviempiren rinnalla 

Ruotsissa kehittyi myös porvarillisempi suuntaus, joka 

käytti jalopuuta sekä valkoista väriä ja kultauksia. Suo-

men siirryttyä osaksi Venäjän valtakuntaa venäläiset 

vaikutteet alkoivat vähitellen näkyä. Pietarista tuotiin 

huonekaluja ja sisustusesineitä.
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Seinille ripustettiin suvun muotokuvia ja 

koriste-esineitä aseteltiin muun muassa 

koristehyllyille. Tekstiilien käyttö tuli suo-

sioon: upeita verhoasetelmia, sohvatyyny-

jä, liinoja ja käsitöitä oli esillä osoituksena 

ajan muodista ja naisten käsityöharrastuk-

sesta. Juorupeilit tulivat käyttöön.

TYYLIEN RUNSAUTTA 
 KERTAAMALLA

Romanttinen menneisyyden kaipuu johti 

1800-luvulla vanhojen tyylien uusiokäyt-

töön kertaustyyleissä (noin 1830–1900). 

Keskiluokka kasvoi ja tarvitsi koteihinsa 

 parempia huonekaluja asemansa osoituk-

seksi. Teol listuminen mahdollisti huone-

kalujen valmistamisen suurina sarjoina.

Tyypillistä oli kalustaa kodin huoneet 

eri tyyleillä: esimerkiksi uusrokokoota 

saliin, uusrenessanssia ruokasaliin, uusba-

rokkia isännän huoneeseen ja uusgotiik-

kaa kirjastoon. Uusgotiikka ilmeni huone-

kaluissa muun muassa tuolien selustojen 

suippokaarina. Uusbarokkia käytettiin 

usein ruokasalin kalustoihin. Tyypillisenä 

koristeaiheena oli kierresorvattu pylväs, 

mutta uusbarokki oli varsinaiseen barok-

kiin verrattuna vähemmän koristeellista. 

Uusrenessanssi suosi raskaita ja näyttäviä 

tammikalusteita joko petsattuina tai luon-

nonvärisinä. Veistoskoristeet olivat usein 

renessanssiornamentiikkaa, mutta myös 

eri tyylien sekoituksia ilmeni. Aiheita 

saatiin muun muassa kansantaiteesta ja 

viikinkityylistä. Renessanssifajanssia eli 

majolikaa jäljitteleviä uurnia ja suoja-

ruukkuja oli muun muassa Arabian 

tuotannossa. Valurautaesineet, kuten 

sateenvarjotelineet, tulivat muotiin.

Uusrokokoon (noin 1840–1890) kaar-

tuvat linjat, koristeet ja pyrkimys miellyt-

tävyyteen periytyivät suoraan varsinaisesta 

rokokoosta. Ranskalaisperäisestä uusroko-

koosta tuli Ruotsissa suosittu, ja sitä käy-

tettiin erityisesti salongeissa, förmaakeissa 

ja aluksi myös sänkykamareissa. Suomeen 

tyyli tuli Pietarista, ja sitä on kutsuttu 

myös venäläiseksi rokokooksi. Myös 

paikalliset puusepänverstaat valmistivat 

Suomessa uusrokokookalusteita.

Huonekaluissa suosittiin tummia 

puupintoja, mielellään mahonkia tai päh-

kinäpuuta. Suomessa työstettiin kotimaisia 

puulajeja, jotka petsattiin tummiksi. 

Erkki Salmela

Erkki Salm
ela

Empire ihaili roomalaista antiikkia 

ja Egyptin mennyttä loistoa. Huoneen 

ihanteena oli kreikkalainen pylvästemp-

peli ja sotapäällikön teltta. Koristeaiheina 

käytettiin muun muassa lyyraa, laakeri-

seppelettä, leijonaa, kotkaa ja taruhahmoja 

kuten sfi nksejä. Huonekaluissa suosittiin 

mahonkia sekä raskaita pronssilyötteitä 

koristeina.

Yhtenäinen kalusto tuli käyttöön 

empiren aikana. Korkeat peilit, lipastot 

ja pronssista valetut pöytäkellot yleistyi-

vät sisustuksissa. Korkea mahonkinen 

kirjoituslipasto eli chiffonier tuli muotiin. 

Antiikin muotoja käytettiin myös kyntteli-

köissä, koriste-esineissä ja -uurnissa.

Suomalaiset empirekalusteet tehtiin 

kotimaisesta puusta ja ne maalattiin hel-

menharmaiksi, valkeiksi tai punaruskeiksi 

jalopuuta jäljitellen. Käytettiin yksivärisiä 

seinäpintoja ja kirkkaita värejä, vihreää, 

sinistä ja vaaleanpunaista. Paperitapetit 

alkoivat yleistyä.

Biedermeiertyyliä (noin 1820–1850) 

on kutsuttu myös myöhäisempireksi. Tyyli 

kehittyi Saksassa uusklassismin jatkoksi ja 

oli empireä kodikkaampi ja porvarillisem-

pi tyylisuunta.

Biedermeier suosi mahonkia. Suo-

messa käytettiin myös visakoivua ja koi-

vua, jotka petsattiin mahongin väriseksi tai 

vaaleaksi. Interiööreissä vaaleat värisävyt 

saivat väistyä. Kalustojen käyttö yleistyi. 

Arabian  mallistossa 
vuoden  
vaiheilla olleiden 
kahvikuppien 
koristeaiheen nimi 
on Ester.

Näyttävän jugendtuolin 
on suunnitellut John 
 Ericsson ja  valmistanut  
helsinkiläinen 
 Konst möbelfabrik .
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T Y YLIKÄSTÄ  Tuomarinkylän museo, 
 Tuomarinkylän kartano.
 Auki ke–su klo –, 
 kiinni ..–...

von Frenckellien biedermeiertyylinen 
musiikkisalonki on nyt nähtävillä 

Tuomarinkylän museossa.

Siro tanssiva 
nainen on Arabian 
 valmistama Art deco 
 - tyylinen kukkamalja 
-luvulta.

Tyypillisiä olivat pyöristetyt muodot, 

veistoskoristelu, hapsut, nappiverhoilu ja 

jousitus, joka lisäsi istumamukavuutta. 

Sohvat ja tuolit verhoiltiin kirjailluilla 

kankailla, silkkidamastilla ja plyysillä.

Interiöörit sisustettiin rikkaasti. 

Tauluja oli paljon, jopa pari kerrosta pääl-

lekkäin. Lisäksi huoneissa oli runsaasti 

koriste-esineitä, veistoksia sekä käsitöitä 

antimakasseista pöytäliinoihin ja koris-

tetyynyihin.

TYYLIKUMOUKSIA

Vuosisadanvaihteessa (noin 1890–1915) 

Euroopan eri maissa syntyi samanai-

kaisesti uusi epäklassinen tyylisuunta, 

jugend eli art nouveau, johon sisältyi eri 

puolilla paitsi yksilöllisiä vivahteita myös 

yhtenäisiä piirteitä. Tyyli arvosti luon-

nonmuotoja, aitoja luonnonmateriaaleja 

ja hyvää käsityötä. Luonnosta otettiin 

kasviaiheita, käytettiin pelkistämistä ja 

aaltoilevaa viivaa. Tyylissä voidaan havaita 

myös Japanin taiteen ja rokokoon vaikut-

teita. Jugendin aikana ilmeni myös useissa 

maissa kansallisromantiikkaa.

Suomessa jugendtyylistä tuli vahvasti 

itsenäinen ja omintakeinen, ja se vaikutti 

paitsi sisustustaiteeseen myös arkkiteh-

tuuriin. Tyylin omaleimaisuuteen liittyi 

olennaisesti maamme vaikea poliittinen 

tilanne, sortokauden alku 1899 ja pyrki-

mys oman kansallisen identiteetin vah-

vistamiseen. Suomalaisessa jugendissa oli 

kansallisromantiikalla merkittävä osa.

Funktionalismi (noin 1920–1935) oli 

vastareaktio kertaustyyleille ja jugendille. 

Sen läpimurto sisustuksessa osui samoihin 

aikoihin kuin arkkitehtuurissakin. Aika-

kauden ihanteiksi koettiin tekniikka ja 

teollinen sarjatuotanto. Pyrittiin luomaan 

samanlaisia kulutustavaroita kaikille ja 

suunnittelemaan käteviä, toimivia kalus-

teita ja esineitä. Katsottiin, että muodon 

tulee kasvaa tarkoituksesta, rakenteesta 

ja materiaalista. Huonekalut valittiin 

tiettyyn tilaan tarkoituksen mukaan eikä 

yhtenäisiä kalustoja enää suosittu.

Suomessa tehtiin putkihuonekaluja, 

Alvar Aallon taivutetusta vanerista suun-

nittelemia kalusteita ja muita tehdasval-

misteisia huonekaluja. Huonekaluja val-

mistettiin muun muassa Keravan Puuse-

päntehtaassa, jonka Stockmann omisti, ja 

Helsingin Uudessa Rautasänkytehtaassa. 

Myös valaistukseen tehokkuuteen alettiin 

kiinnittää huomiota. Ajan tyypillisin valai-

sin oli valkea lasipallo.

TYYLEJÄ LAPSILLE JA 
NETTISURFFAREILLE

Tyylikästä-näyttelyyn järjestetään ryhmil-

le opastuksia tila uksesta. Lapsiryhmille on 

oma opastus, jossa tutustutaan vanhanajan 

elämään ja asumiseen kodeissa ja karta-

noissa. Lapsikävijöiden iloksi on tarjolla 

oma pieni huone, nukkekotien huoneka-

luista ja astioista koottu tyylihistoriallinen 

pienoismaailma.

Näyttelyä täydentämään ja syventä-

mään toteutetaan vuoden 2006 aikana 

kaupunginmuseon kotisivuille tyylihisto-

riallinen verkkonäyttely, johon yleisö voi 

tutustua myös näyttelyssä.

Erkki Salmela

Erkki Salmela

VON FRENCKELLIEN 
BIEDERMEIERSALONKI

PROFESSORI Ester-Margaret von Frenckell 

lahjoitti -vuotispäivänään .. 

Helsingin kaupungille merkittävän bieder-

meierkokoelman. Lahjoitukseen sisältyi 

huonekaluja Dresdenistä, Breslausta ja 

Kööpenhaminasta, pietarilainen taffeli-

piano ja erikoinen ristikielinen harppu 

Berliinistä. Kokoelmaan kuului myös 

käsitöitä, ompelu-, peli-, tupakointi- ja 

kirjoitusvälineitä sekä avainkaappi ja kel-

loteline. Merkittävä osa lahjoituksesta on 

esillä Tuomarinkylän museon Tyylikästä-

näyttelyssä.

Frenckellien musiikkisalongin esi-

neet kertovat entisajan helsinkiläiskotien 

ajanvietteistä. Mahonkinen pelipöytä 

pelikorttikoteloineen ja pelimerkkeineen 

muistuttaa seurapelien suosiosta, tu-

pakkavehkeet, sikarimalja ja nuuskarasia 

herrojen iloista. Musiikki ja etenkin 

taffelipiano kuuluivat olennaisesti 

-luvun säätyläiskotien elämään. 

Naisten käsityöharrastuksesta on näh-

tävissä lukuisia esimerkkejä: kirjomalla 

koristeltiin huonekaluja ja pikkuseineitä, 

kehystettiinpä kirjontatöitä tauluiksi 

seinillekin.
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Kansalaisia 
Senaatintorilla 
suurlakon aikana 
. Kuka on kunnon 

 kansalainen? TEKSTI: Jari Harju, tutkija
KUVAT: Helsingin kaupunginmuseo



Kesäkuun alussa Hakasalmen 

huvilassa avautuva Kunnon 

kansalainen -näyttely kertoo 

yhteiskunnan jäsenilleen eri 

aikoina asettamista vaatimuk-

sista ja niiden täyttämisen 

 vaikeudesta.

Erkki Salmela

SATA VUOTTA SITTEN suomalaiset lähtivät joukolla 

kadulle vaatimaan itselleen äänioikeutta, oikeutta päättää 

omista asioistaan. Äänioikeutta pidettiin kansalaisten 

perusoikeutena. Kaikkien hämmästykseksi yleinen äänioi-

keus toteutui vuonna 1906 – ja kaiken lisäksi myös naisille, 

ensimmäisenä Euroopassa.

Kansalaisuuden sisältö on muuttunut paljon sadan 

vuoden aikana. Enää ei äänestäminen herätä samanlaista 

innostusta ja intohimoa. Välillä tuntuu, että poliittista vai-

kuttamista ei arvosteta juuri lainkaan kansalaisten keskuu-

dessa. Miksi äänestäminen ei kiinnosta? Onko aika ajanut 

äänestämisen ja edustuksellisen demokratian ohitse?

Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan kaupun-

ginmuseon Kunnon kansalainen -näyttelyssä. Näyttely 

käsittelee modernin kansalaisuuden syntyä ja kehittymistä 

Helsingissä 1800-luvulta tähän päivään. Näyttelyssä tar-

kastellaan, miten kunnon kansalaisen ominaisuudet ovat 

muuttuneet ja millä tavoin kunnon kansalaisuuden mallit 

ovat vaihdelleet esimerkiksi sukupuolen tai yhteiskunta-

luokan mukaan. Samalla pohditaan sitä, mitä on pidetty eri 

aikoina normaalina ja hyväksyttävänä.

”Kenties voimme asettaa kyseenalaiseksi sen, mitä 

ennen pidimme itsestään selvänä, ja oppia ajattele-

maan toisin. Ennakkoluuloista vapautuminen on 

erityisen tärkeää maailmassa, jossa eettiset ongelmat 

usein nousevat erilaisen kohtaamisesta.”

Juha Sihvola: Maailmankansalaisen etiikka

Näyttelyn tarkoitus ei ole antaa valmiita vastauksia. 

Tavoitteenamme on esittää kävijälle kansalaisuuteen liittyviä 

kysymyksiä ja tarjota erilaisia näkökulmia omien vastauk-

sien miettimiseen. Haluamme korostaa suvaitsevaisuutta 

ja erilaisuuden hyväksymistä, jotka eivät kuitenkaan ole 

itsestään selviä tai ongelmattomia arvoja. Suvaitsevaisuuden 

paradoksina voidaan pitää sitä, että erilaisuuden ymmär-

täminen saattaa johtaa kaiken ymmärtävään relativismiin 

ja kaiken kritiikin kieltämiseen. Eli pitääkö aina ja joka 

tapauksessa olla suvaitsevainen?

ALKOHOLI JA 
KANSALAISET

Miten on mahdollista, että suomalaisten alkoholinkäyttöä 

on kontrolloitu niin tiukasti? Miksi aikuisten juomista pitää 

ylipäätään vahtia? Viina on suomalaisille rakas aihe, ja sen 

kautta saadaan myös mielenkiintoinen näkökulma 

kansalaisuuteen.

Voimakkaan raittiusliikkeen ansiosta suoma-

lainen alkoholipolitiikka on 1900-luvulla perustunut 

tuotannon ja kulutuksen rajoittamiseen ja kontrol-

lointiin. Säätelyn huippuna olivat tietenkin kielto-

lakivuodet 1919–32. On kuitenkin mielenkiintoista 

todeta, että täydellinen juontikielto johti itse asiassa 

alkoholinkulutuksen nousuun. Kieltolaki vaikutti myös 

kansalaisten lainkuuliaisuuden höltymiseen. Laittoman 

alkoholin ostaminen oli niin laajamittaista, ettei kunnon 

kansalainen enää ajatellut toimivansa laittomasti alko-

holia hankkiessaan.

Näyttelyssä esillä oleva viinakortti muistuttaa kont-

rollin myöhemmistä vaiheista. Alun perin kortin tarkoi-

tuksena oli valvoa laitonta viinakauppaa sodanjälkeisessä 

säätelytaloudessa. Viinakortilla ostokset tehtiin yhdestä 

liikkeestä, jolloin yksittäisen kansalaisen kulutusta voi-

tiin seurata tarkoin. Jos kulutus vaikutti epäilyttävän 

suurelta, voitiin viinakortti ottaa 

pois määräajaksi. Missään ei kuiten-

kaan sanottu tarkasti sopivan käy-

tön ylärajaa, vaan sen määrittelivät 

Alkon tarkastajat tapauskohtaisesti. 

Viranomaiset huomasivat melko 

pian, ettei viinakortin avulla pystyt-

ty estämään pimeää viinakauppaa. 

Tästä huolimatta viinakortti säilyi 

kansalaisten lompakossa vuoteen 

1971 saakka.

KANSALAISKASVATUS

Kansakoululla on ollut tärkeä rooli 

kunnon kansalaisen kasvattajana. 

Opetukselle asetettiin 1800-luvun 

lopulla kristillis-siveellinen pää-

määrä, tavoitteena tottelevainen ja 

nuhteeton kansalainen. Ankara kuri kuului olennaisena 

osana kasvatukseen. Vaikka ruumiillinen kuritus kou-

luissa kiellettiin 1910-luvulla, karttakeppi säilyi pitkään 

tärkeänä opetusvälineenä. Kunnon kansalaisen määrit-

tely saattoi olla hyvinkin ahdasta. Esimerkiksi vasenkä-

tisten kohtalona oli pitkään joutua opettajien erityisen 

huomion kohteeksi esimerkiksi kirjoitustunnilla.

Sukupuoliroolit ja niiden muutokset näkyvät 

kasvatuksessa, ja lasten lelut kertovat selkeästi näistä 

rooleista. Vaikka sukupuolirooleja on kyseenalaistettu jo 

monen vuosikymmenen ajan, edelleen tytöille tarjotaan 

kodinhoitoa ja pojille seikkailuja. Näyttelyyn valitut 

lelut, puisesta mankelista Barbie-taloon, puupyssystä 

avaruusaseisiin, kertovat tästä sukupuoli-

rooleihin kasvattamisesta.

Viinakortti. 

9 SOFIA 1/2006  
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Ryhmäselli 
eli ruuma 
Katajanokan 
vankilassa.
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Tämän päivän yksilöllisyyttä korostavassa ilma-

piirissä jyrkkään sukupuolijakoon ja kristillisiin ihan-

teisiin perustuva kansalaisuus tuntuu historialliselta 

jäänteeltä. Harrastukset ja vapaa-aika määrittelevät 

yhä enemmän ihmisten identiteettiä ja vaikuttavat myös 

kasvatusihanteisiin. Näyttelyssä kävijä kohtaa joukon 

mallikansalaisia, joiden asut kertovat heidän ideologi-

astaan, harrastuksistaan tai ajatusmaailmastaan. Mutta 

ovatko sukupuoliroolit tai kristilliset ihanteet sittenkään 

kadonneet kaikesta yksilöllisyyden korostamisesta 

huolimatta?

KUNNOTTOMAT KANSALAISET

Laitoksiin eristäminen muokkasi vankien ja mielisai-

raalapotilaiden kansalaisuutta. Vankien kohdalla itse 

vapausrangaistus merkitsi kansalaisoikeuksien heik-

kenemistä. Joistakin rikoksista voitiin myös tuomita 

menettämään määräajaksi kansalaisluottamus. Holhous-

säädösten mukaan täysi-ikäinen henkilö voitiin julistaa 

holhottavaksi tuhlaavaisuuden, heikkomielisyyden tai 

muiden syiden perusteella, jos hän ei pystynyt hoitamaan 

omaisuuttaan. Holhouksenalaisuus on meidän päiviim-

me asti koskenut erityisesti psykoottisesti mielisairaita.

Näyttelyyn esille tuleva kuvakollaasi, jossa vuo-

rottelevat potilastyöt ja valokuvat, kuvaa historiallisesti 

tärkeätä ristiriitaa: mielisairasta objektina, määrittely- ja 

hoitotoimenpiteiden kohteena, ja subjektina, käsitöiden 

ja maalausten tekijänä. Tavoitteena on herättää kysy-

myksiä mielenterveyden häiriöitä potevan tai psyykki-

sesti epänormaaliksi määritellyn asemasta kansalaisena 

sekä kyseenalaistaa normaalin ja epänormaalin jyrkkä 

erottelu.

Uudenaikaisten vankiloiden ja mielisairaaloiden 

historia alkaa Suomessa 1800-luvulla. Molemmissa 

noudatettiin samoja laitoshoidon toimintaperiaatteita: 

laitoshoidokkien yksilöinti, sellijärjestelmä, eristyskop-

pien käyttö, säädelty ja valvottu liikkuminen. Yhteistä 

oli myös pyrkimys parantaa työnteon, tiedollisen ja 

moraalisen kasvatuksen sekä uskonnonharjoituksen 

avulla. Laitoksen sääntöihin sopeutuminen osoitti, että 

yksilö katui tekojaan tai – mielisairaan kohdalla – oli 

paranemisen tiellä.

Näyttelykävijä pääsee historialliselle kävelykier-

rokselle Katajanokan vankilaan. Helsingin kaupun-

ginmuseo dokumentoi vankilamiljöön vuoden 2002 

aikana, vain vähän ennen vankilatoiminnan lakkaa-

mista. Tuloksena on 500 valokuvan kokoelma, joka 

tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua eris-

tettyjen kansalaisten maailmaan muurien sisäpuolella. 

Dokumentoinnissa keskityttiin rakennuksen sisätilojen 

kuvaamiseen, ei vankien toiminnan esittelyyn. Laajasta 

materiaalista näyttelyyn on valittu muutamia kiinnos-

tavimpia otoksia.

TAVARATAIVAS

Kuluttamisen kautta voidaan tarkastella, miten kansa-

laisuus on muuttunut 1900-luvun viimeisillä vuosikym-

menillä. Miten kuluttamisesta on tullut niin tärkeä osa 

kansalaisuutta? Miten säästäväisestä ja kaiken loppuun 

asti käyttävästä kansalaisesta muokataan omia valinto-
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 KUNNON  .. alkaen Hakasalmen huvila,   
 KANSALAINEN  Mannerheimintie .
  Auki ke, pe–su klo –, to klo –.

MIKSI HAKASALMEN HUVILA 
EI OLE AURORA KARAMZININ 

KOTIMUSEO?

O T S I KO N  kysymys esitetään huvilassa jo lähes sata 

vuotta toimineelle Helsingin kaupunginmuseolle aina 

silloin tällöin, usein varsin tunnepitoisesti. Jotkut van-

hat kävijät jopa väittävät kivenkovaan museon olleen 

aikoinaan Auroran kodiksi sisustettu. Tämä on sitkeä 

väärinkäsitys: perusnäyttelyyn aikoinaan vuosikymme-

niä sisältyneiden tyyli-interiöörien esineistä harvat ovat 

alun perin Hakasalmen huvilasta peräisin.

Itse asiassa kaupunginmuseoon on aikojen 

kuluessa päätynyt vain nimeksi Aurora Karamzinille 

kuulunutta tavaraa, vain jokunen komea irtohuone-

kalu ja hieno pikkuesine. Niitä on usein näytteillä, nyt 

Hakasalmen huvilassa ja Sederholmin talossa. Karam-

zinin arvo-omaisuus jaettiin hänen kuoltuaan  

perillisille eri puolille Eurooppaa ja muu irtain myytiin 

huutokaupalla. Vuokratontti siirtyi Helsingin kaupun-

gin haltuun, samoin rakennukset, koska Karamzin oli 

myynyt ne kaupungille  – ei siis lahjoittanut, kuten 

monet yhä uskovat.

Paitsi esineitä puuttuu myös tietoa siitä, miltä 

Hakasalmen huvilassa näytti Aurora Karamzinin aika-

na. Sisustuksesta on säilynyt vain oheinen valokuva 

yläkerran salista noin vuodelta , eikä edes huone-

järjestyksestä ole täyttä selvyyttä. Huvilassa on tehty 

ennen nykyisiä vanhojen rakennusten korjausihanteita 

perusteellisia remontteja, joissa kaikki alkuperäiset 

väri- ja tapettikerrostumat on hävitetty seinistä. Jopa 

välipohjat ja lattiat ovat uudet.

Aurora Karamzinin sisustuksen ennallistaminen 

perustuisi siis lähinnä valistuneeseen arvailuun ja 

mielikuvitukseen. Koska museotyön ytimenä on aina 

tutkittu, oikea tieto ja varsinkin koska kyseessä on 

todellinen historiallinen henkilö, Hakasalmen huvilan 

muuttaminen kotimuseoksi on sekä periaatteessa että 

käytännössä mahdotonta.

Jere Jäppinen

jaan pohtiva, mutta silti jatkuvasti uutta hankkiva kuluttaja? 

Kuluttajakansalaista kannustetaan kuluttamaan yhä enemmän 

ja samalla jatkuvasti muistutetaan kuluttamisen eettisesti arve-

luttavista piirteistä.

Kuluttamisen esittäminen näyttelyssä vaatii runsaasti 

esineistöä, kulutustavaroita. Esille tulee paljon arkipäivän 

tavaroita, joita on lähes joka kodissa. Museon kokoelmiin 

kuuluu harvinaisuuksien ja arvoesineiden rinnalla paljon myös 

tavanomaisia, arkisia esineitä. Kun puhutaan kuluttamisesta, 

mainontaa ei voi sivuuttaa. Nostalgiannälkää voi tyydyttää 

katsomalla koostetta vanhoista tv-mainoksista.

Suomalaisten enemmistö saavutti 1880-luvulla elintason, 

jolla varoja alkoi riittää muuhunkin kuin perustoimeentuloon. 

1950-luvulta alkaen siirryttiin vähitellen kulutusyhteiskun-

taan, jossa kaikki on periaatteessa kaikkien ulottuvilla. Kan-

salaisuus toteutuu ensisijaisesti kuluttamalla. Kulutusyhteis-

kunta on demokraattinen massayhteiskunta, jossa kansalainen 

toimii välineenään raha. Sanotaan, että kulutusyhteiskunnassa 

kansalaisen paikan määräävät hänen kulutusodotuksensa ja 

kulutuskykynsä. Miten kulutusyhteiskunnassa voi toimia, jos 

ei voi tai halua kuluttaa?

TESTAA KANSALAISKUNTOSI VERKOSSA

Kunnon kansalainen avautuu kesäkuussa 2006 Hakasalmen 

huvilassa. Jo helmikuun alusta lähtien voi museon kotisivuilla 

www.helsinginkaupunginmuseo.fi  tehdä Kunnon kansalainen 

-testin, jossa kävijä voi koetella omaa kansalaiskuntoaan vas-

taamalla 18 ajankohtaiseen kysymykseen. Kysymysten aiheet 

ulottuvat henkilökohtaisesta hygieniasta yksityisautoiluun ja 

huumeiden käytöstä työpaikkakiusaamiseen.

HO
K-

El
an

to

Vain erikois-
tarjoukset 
saavat enää 
kansalaiset 
kaduille. 
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TEKSTI: Ulla-Maija Laurila, tutkija
KUVAT: Helsingin kaupunginmuseo

SIIRTOLAPUUTARHAT ovat lähtöisin 1860-luvun 

teollistuvasta Saksasta. 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun 

alussa ne yleistyivät vähitellen myös muualla Euroopassa. 

Suomen ensimmäiset siirtolapuutarhat perustettiin Por-

vooseen 1915 ja Tampereen Hatanpäähän 1916. Myös 

Helsingissä oltiin varhain liikkeillä. Ruskeasuon siirto-

lapuutarhassa toiminta alkoi 1918 kolmen yhdistyksen 

voimin. Siirtolapuutarhan vuokraajina olivat Svenska 

Kvinnoförbundet i Helsingfors, Ungdomsförbundet 

Fylgia ja Helsingfors Svenska Marthaförening.

Tämän jälkeen Helsingin kaupunki on perus-

tanut kahdeksan muuta siirtolapuutarhaa: Kumpula 

(1924), Vallila (1932), Herttoniemi (1934), Tali (1936), 

Oulunkylä (1940), Marjaniemi (1945), Pakila (1948) ja 

Klaukkalanpuisto (1977). Tänään 

Ruskeasuon siirtolapuutarha on 

Suomen vanhin alkuperäisellä pai-

kallaan oleva siirtolapuutarha.

KASVAVA KAUPUNKI

Helsinki kasvoi ja muuttui voimak-

kaasti 1800-luvun loppupuolella ja 

1900-luvun alussa. Asukasluku mo-

ninkertaistui, ja kaupungista muo-

dostui maan johtava talouskeskus. 

Asuin- ja elinympäristöön sekä ter-

veyteen liittyvät ongelmat ajankoh-

taistuivat. Ahtaisiin, puutteellisiin 

ja valottomiin asuinolosuhteisiin 

alettiin kiinnittää huomiota, sillä 

uusin lääketieteellinen tieto tarttu-

vista taudeista kohdisti huomion 

tautien leviämisen tarkkailuun. 

Siirtolapuutarhoja perustettaessa 

avainsanoina olivat terveellisyy-

den lisäksi perhetoiminnan edis-

täminen ja joutilaaseen elämään 

liittyvien vaarojen vähentäminen. 

Kvinnoförbundet arvioi:

”Siirtolapuutarha merkitsee 

suurkaupungin ahtaasti asuvalle 

työläisperheelle tietyssä määrin 

paluuta luontoon. Lapset voivat siirtyä kuuman 

vuodenajan päiviksi pois pölyisten katujen ja kujien 

fyysisesti epäterveellisestä ja moraalisesti turmelevasta 

ympäristöstä omalle viheriöivälle palstalle, jossa leikki 

ja terveellinen työ vaihtelevat. Äiti voi jatkuvasti pitää 

silmällä lapsiaan ja heidän avullaan ylläpitää viljelyksiä, 

valmistaa tai lämmittää yksinkertaisen aterian petro-

leumkeittiössä tai askaroida käsityön parissa. Perheen-

isälle ja perheen jo työssäkäyville jäsenille palstasta tulee 

vetovoima, joka on vastavoima epäterveellisten huvien 

ja krouvien houkutuksille. Koko perheelle se merkitsee 

yhteenpunovaa lenkkiä, joka yhdistää nuoren ja vanhan 

yhteisessä työssä ja yhteisessä levossa.”

Hyvässä kaupunkiympäristössä sosiaalisen vastuun 

ajatus toteutettiin hyvinvointia edistävinä toimintoina.

HUOLELLISTA 
SUUNNITTELUA

Helsingin siirtolapuutarhat kertovat kaupungin kehi-

tyksen ohella myös puutarhataiteen ja arkkitehtuurin 

aikaansa sidoksissa olevista virtauksista. Alueiden 

suunnitteluun paneuduttiin huolellisesti. Asemakaava-

arkkitehdilla, siirtolapuutarhaneuvojalla ja rakennus-

konttorin (nykyisin rakennusvirasto) arkkitehdeilla oli 

merkittävä rooli siirtolapuutarhojen suunnittelussa ja 

niiden ajanmukaisessa, korkeatasoisessa ulkoasussa.

Varhaiset siirtolapuutarhat muistuttivat geometri-

siksi suunniteltuja muotopuutarhoja. Tavallisin ratkaisu 

oli palstakorttelien ja käytävien muodostama säännöl-

linen, symmetrinen ja suorakulmainen sommitelma, 

jossa pääkäytävää on korostettu istutuksin ja aukioin. 

Siirtolapuutarhaneuvojan laatimat ”Suunnitelmat 

yleisistä istutuksista” kertovat myös puutarhataiteen 

virtauksista. Itsenäisyyden ajan alun puistosuunnittelulle 

oli ominaista kuvioistutusten korvaaminen helppohoi-

toisin mutta runsaslajisin perenna- ja pensasistutuksin 

sekä nurmipinnoin. Kotimaisten lajien rinnalla esiintyi 

aikakauden muotikasveja, kuten hopeapajua ja berlii-

ninpoppelia. Kujien varsissa leikatut orapihlaja-aidat 

kuuluivat myös käytettyyn ratkaisuun.

Siirtolapuutarhoja varten syntyi ja kehittyi koko-

naan uusi suunnittelutehtävä, siirtolapuutarhamajat. 

Siirtolapuutarhat ovat olleet 
helsinkiläisten kesäparatiiseja 
suurkaupungin kainalossa 
jo lähes  vuotta. 
Kaupunginmuseo on 
asettanut tavoitteeksi niiden 
suojelun asemakaavassa.

Siirtolapuutarhat
”HYÖDYLLISTÄ JA HAUSKAA” HELSINKILÄISILLE

Perhe majansa 
edustalla Vallilan 
siirtolapuutarhassa 
-luvulla.
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Yhtenäisyyden vuoksi ne tuli rakentaa arkkitehdin 

laatimien tyyppipiirustusten mukaan. Ensimmäiset 

majat olivat pieniä, ja ne oli tarkoitettu suojaksi säältä 

ja työkaluvarastoiksi. 1930-luvun puolivälistä lähtien 

puutarhamajoissa on saanut yöpyä kesäkuukausina.

VILJELIJÄ PALSTALLAAN

Siirtolapuutarhojen suosio on ollut suurimmillaan 

pula- ja sota-aikoina. Kannustimena toimi hyöty: elin-

tarvikkeiden saaminen omalle perheelle. Esimerkiksi 

vuoden 1944 lopussa yli 700 henkilöä odotti palstaa joko 

Marjaniemestä tai muista siirtolapuutarhoista. Valtavan 

kysynnän vuoksi Marjaniemen siirtolapuutarhan raken-

tamista aikaistettiin.

Viljelijöiden tukena toimi siirtolapuutarhaneuvoja, 

jonka työhön sisältyivät palstasuunnitelmien laatimi-

nen, esitelmätilaisuudet, neuvontakäynneillä annetut 

”käytännölliset ohjeet kasvitarhojen hoitamisessa” ja 

Kumpulan siirtolapuutarhaan perustetun mallipalstan 

ylläpito. Neuvonnassa korostettiin hyödyn ohella myös 

kauneusarvoja. Vuosina 1924–1954 tointa hoitanut Eli-

sabeth Koch painotti:

”Siirtolapuutarhamajan ympäristö on saatava kau-

niiksi koristekasvien avulla. Moni- ja yksivuotiset kasvit 

järjestetään hauskalla tavalla oleskelupaikan läheisyy-

teen, niin että niiden väriloisto näkyy sekä siirtolapuu-

tarhamajan ikkunasta että oleskelupaikan istumapai-

koista. Oleskelupaikan ’lattia’ voi olla joko hiekkaa tai 

nurmikkoa. Nurmikko on hauskempi ja kodikkaampi, 

sillä siinä voi aurinkoisena päivänä loikoa.”

Viljelyä ohjattiin myös vuokrasopimuksissa. Niissä 

yhden kasvilajin suurimmaksi sallituksi viljelyalaksi 

rajoitettiin 1/3 palstan alasta. Vaikka hyötyviljelyn tarve 

on sittemmin vähentynyt, puutarhanhoidon merkitys 

arjen ja ansiotyön vastapainona on yhä tärkeä. Myös 

pienyhteisöinä siirtolapuutarhat ovat tänäänkin eläviä 

ja elinvoimaisia.

Alkukesän 
kukkaloistoa 
Herttoniemen 
 siirtolapuutarhassa.

Sakari Kiuru
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SOM TRETTONÅRING på klassresa i 

Stockholm, blev jag biten av museifl ugan. 

Vasamuseet var tänkt enbart som ett kort 

stopp mellan lunch och Gröna Lund, men 

jag och en kamrat förvillade oss till den 

grad in i historiens gångar att besöket på 

nöjesfältet faktiskt fi ck förkortas.

Det skulle dröja ännu många år innan 

jag en ljum septemberförmiddag stod på 

trappan till Helsingfors stadsmuseum 

för att påbörja min praktik. Då hade jag 

hunnit ge upp mina studier vid Lunds 

universitet till förmån för dito i Helsing-

fors, och hade bott i vår vackra huvudstad 

i hela tre år.

Förutom otaliga besök på mer eller 

mindre kända museum i olika länder 

inskränkte sig min införskaffade kunskap 

om museum till en praktikperiod på ett 

mindre sjöfartsmuseum i Småland för 

nära ett decennium sedan. Där trivdes 

jag visserligen så länge – ett helt år vill jag 

minnas – att personalen började ta mig för 

ett inventarieföremål och jag själv insåg 

att ett riktigt jobb på ett museum faktiskt 

skulle vara av stort intresse.

Så när min institution här på Hel-

singfors universitet upplyste mig om att 

vi inom ramen av våra studier inte bara 

förväntades praktisera en till tre månader, 

utan även uppmuntrades att vara aktiva 

och själva kontakta potentiella arbetsgi-

vare, var valet vart jag skulle skicka min 

ansökning enkelt.

TEXT: Anna Hautaniemi
BILD: Helsingfors stadsmuseum

Redan som tonåring blev jag van 

 museibesökare, men aldrig hade jag 

kunnat ana hur mycket aktivitet som 

råder bakom kulisserna. Som praktikant 

på Helsingfors stadsmuseum fi ck jag 

delta i det dolda arbetet.

Flyttlådor och
kungligheter

FRÅN FÖRVIRRING 
TILL KLARHET

Som alltid på en ny arbets-

plats var den första tiden 

som praktikant en smula 

förvirrande. Visserligen var 

praktiken från första början 

välplanerad, och jag behövde 

aldrig undra vilken avdelning 

jag skulle vara på och vem 

som var min handledare för 

veckan, men museet var med råge den 

största arbetsplats jag någonsin varit på.

Jag hade fullt upp med att komma 

på det klara med vad folk hette, vem som 

arbetade med vad och hur helheten egent-

ligen hängde ihop. Det gamla uttrycket 

”Alla känner apan, apan känner ingen” 

kom till sin rätt då alla tycktes veta om att 

jag var den nya praktikanten, medan jag 

inte visste vem någon var.

Under dessa tre månader har bilden 

klarnat avsevärt, och den ursprungliga 

planen för min praktik levt sitt eget liv. 

Ibland har jag hittat mig själv på ett helt 

annat ställe och med helt andra människor 

än vad jag skrivit upp i min kalender, och 

jag har insett hur varierande arbetet här 

kan vara och hur stor fl exibilitet som krävs 

av personalen.

Som besökare på museum ser man 

ju bara utställningsdelen, och får aldrig 

någon bild av hur mycket aktivitet som 

hela tiden pågår i kulisserna. Även jag 

hade i början av min praktik en ganska 

diffus uppfattning om arbetet på ett såhär 

stort museum, och förundrades över den 

mängd av arbetsuppgifter som faktiskt 

måste skötas för att allmänheten ska ha 

ett museum att gå till.

Vid det här laget har jag besökt de 

allra flesta enheter där jag förutom att 

följa med och iaktta personalen i deras 

dagliga arbete, på ett mycket konkret sätt 

inlemmats i jobbet. Jag har svept in gamla 

TÄRKEÄ OSA HELSINKILÄISTÄ 
KULTTUURIYMPÄRISTÖÄ

Siirtolapuutarhat ovat tänään kiinteä osa 

pääkaupungin kulttuuriympäristöä ja 

helsinkiläistä viheralueiden rakennetta. 

Puistosuunnittelun historian eri vaiheissa 

syntyneet Herttoniemen siirtolapuutarha, 

Kulosaaren kartanon puisto ja alkuaan 

työväen lomamaja-alueeksi varattu Kivi-

nokan kansanpuisto muodostavat eri 

aikojen kesänviettotavoista kertovan ker-

rostuneen kokonaisuuden. Historiallisena 

viheraluekokonaisuutena Kumpulan 

siirtolapuutarha, koulukasvitarha sekä 

maauimala-alue on ainutlaatuinen.

Siirtolapuutarhat perustettiin aikoi-

naan kaupungin laita-alueille. Hyvillä 

yhteyksillä ne pyrittiin sulauttamaan 

osaksi kaupunkirakennetta. Asutuksen 

voimakkaan kasvun ja leviämisen myötä 

ne ovat nykyisin osin jääneet asuinaluei-

den keskelle. Niillä on tärkeä kaupun-

kikuvaa luova merkitys. Vuokraajiensa 

monikymmenvuotisen työn tuloksena 

niistä on syntynyt ekologisesti merkittäviä 

ympäristöjä.

Kumpulan 
 siirtolapuutarhassa 
sadonkorjuuaikaan .
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 utställningarna att göra, till exempel fi ck 

jag svara på om jag möjligtvis kände nå-

gon kunglig person, och om någon någon-

sin friat till mig medan jag dansade vals.

Snart återvänder jag till livet som 

studerande och tar med mig, förutom 

en god erfarenhet, även en växande över-

tygelse om att jag, vad framtida yrkes-

planer  beträffar, skulle trivas gott på ett 

museum.

vackra leksaker i tyg och packat ner dem i 

kartonger inför fl ytten till nya förrådsut-

rymmen, katalogiserat foton och föremål i 

museets databas, tagit upp beställningar av 

guidade turer för allmänheten per telefon 

och hjälpt till att organisera utställningar, 

för att nämna några exempel.

MÖTE MED BARN

Jag har också, till min mycket stora förtjus-

ning, själv fått hålla ett antal guidade turer 

för barn. Väl förberedd av lektorerna här 

på museet, klädde jag på mig gammaldags 

kläder och mötte barn i olika åldrar både 

i Villa Hagasund och på Skolmuseet. 

Erkännas skall att jag natten före första 

guidningen sov en smula oroligt, jag hade 

ju aldrig hållit i någon form av aktivitet 

för så små individer förut, men redan efter 

ett par minuter in i guidningen kände jag 

nervositeten   smälta bort.

Jag blev förvånad över hur även rik-

tigt små barn intresserade sig för konst, 

och vilka fi nurliga frågor en liten mun 

kan ställa. Givetvis ställdes det också en 

hel del frågor som inte direkt hade med 

Skribenten Anna 
 Hautaniemi med 
några små frågvisa på 
 utställningen Helsingfors i 
ramar i Villa Hagasund.

KAUPUNKILAISET OTTAVAT USEIN 

YHTEYTTÄ KAU PUNGINMUSEOON 

KYSELLÄKSEEN HELSINGIN HISTO-

RIAAN LIITTYVISTÄ AIHEISTA. USEIN 

KYSYMYKSET KOSKEVAT PAIKANNI-

MISTÖÄ. TÄLLÖIN MUSEON TUTKIJA 

KUROTTAA KÄTEENSÄ HELSINGIN 

KADUNNIMET 1–3 -TEOKSEN, ELLEI 

SATU MUISTAMAAN VASTAUSTA 

ULKOA. MAINIO KIRJASARJA ON 

HELPOSTI SAATAVISSA KAUPUNGIN-

KIRJASTOSTA JA OSTETTAVISSA MU-

SEOKAUPASTA, SOFIANKATU 4.

Tutkijan
työpöydältä

Tt

Nykyisen Eläintarhan tienoilla oli 

terveyslähde ja vaatimaton puisto jo 

1770-luvulta alkaen. Aluetta alettiin 

kehittää työväes tölle tarkoitetuksi 

kansanpuistoksi 1850-luvulta alkaen, 

jolloin sitä nimitettiin Töölön puistok-

si. Suunnittelun esikuvana oli Tuk-

holman Djurgårdenin puisto, jonka 

mukaan myös helsinkiläistä puistoa 

alettiin 1870–80-luvulle mennessä 

yleisesti kutsua nimellä Djurgården eli 

Eläintarha.  Oikeaa eläintarhaa ei sin-

ne kaavailtu kuin ohimennen vuonna 

1889, jolloin Alppila oli Korkeasaaren 

rinnalla toisena sijoitusvaihtoehtona 

Helsingin Annis keluyhtiön eläin-

tarhalle. Kuten tiedetään, eläintarha 

perustettiin Korkeasaareen, jossa se 

on vieläkin. Eläintarha on kuitenkin 

säilynyt sitkeästi Töölönlahden poh-

jukan puistoalueen nimenä.

Jere Jäppinen

ELÄINTARHA

Erkki Salmela
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JAANA MELLASEN tie arkeologista 

sarjakuvapiirtäjäksi alkoi kaupun-

ginmuseon kaivauksilta Helsingin 

Vanhastakaupungista. Hän piirsi 

löytyneiden rakennusjäännösten 

pohjalta hahmotelmia siitä, miltä ta-

lot ovat aikoinaan näyttäneet. Näistä 

piirroksista syntyi ajatus kokeilla, 

miten arkeologian tutkimustuloksia 

ja Helsingin historiaa voisi välittää 

sarjakuvan muodossa.

TINTISTÄ 
TIETOSARJAKUVAAN

Kuten useimmille nykysuomalaisille 

sarjakuvat ovat olleet Jaana Mellasel-

le tuttuja lähes koko iän.

– Sarjakuvamenneisyyteni on 

tyypillinen: lapsena ja teini-ikäisenä 

tuli luettua Aku Ankkaa, Asterixia, 

Tinttiä, Lucky Lukea, Ahmed Ah-

netta, Alixia, Mustanaamiota, Tar-

zania, Ihmenelosia ja jopa vanhoja 

Ajan Sävelen romanttisia sarjakuvia 

50-luvulta ja Tex Willereitä, joita 

löytyi vintiltä.

Näiden varhaisten vaikutteiden 

jäljet näkyvät hänen omissa sarjaku-

vissaan, joissa hän suosii selkeitä vii-

voja ja tasaisia väripintoja. Värit ovat 

Jaana Mellaselle tärkeitä, eikä hän koe 

taidesarjakuvassa muodikasta musta-

valkoista ilmaisua omakseen. Hänen 

piirrostyylilleen on ominaista myös yk-

sityiskohtien tarkkuus, joka on osittain 

perua arkeologian opinnoista.

Sarjakuva-arkeologiTEKSTI: Jere Jäppinen, tutkija
KUVAT: Jaana Mellanen, tutkija

Sofi a-lehden suosituimpiin osiin kuulunutta Helsinki 

Helsingin alla -sarjakuvaa ei tästä  numerosta löydy. 

Ei syytä huoleen: kaupunginmuseon sarjakuvia  piirtävä 

tutkija Jaana Mellanen keskittyy nyt tekemään koko-

naista albumia maan alla piilevästä Helsingistä.

– Tintin luoja Hergé on esikuvani 

sekä tyylillisesti että aihevalinnan suhteen. 

Hänkin oli hyvin pedanttinen yksityiskoh-

tien suhteen…

Hergén lisäksi Jaana Mellanen ni-

meää ihanteekseen ja vaikutelähteekseen 

1600-luvun alankomaalaiset maalaukset, 

asetelmat, muotokuvat, sisäkuvat ja kan-

sanelämän kuvaukset. Jan Vermeerin ja 

Jan Steenin työt ovat hänen silmissään 

dokumentteja aikakautensa aineellisesta 

kulttuurista ja elämästä, täynnään ihania 

pieniä yksityiskohtia.

Helsinki Helsingin alla edustaa 

suomalaisessa sarjakuvakentässä harvi-

naista lajia, tietosarjakuvaa. Uutuuden 

vastaanotto on ollut vaihteleva. Muiden 

sarjakuvapiirtäjien suhtautuminen on 

ollut enimmäkseen positiivista, joskin 

kuivakkuudesta ja vaikeaselkoisuudes-

takin on syytetty. Sofi a-lehden lukijat ja 

työkaverit ovat sen sijaan ottaneet sarjaku-

van innostuneesti vastaan ja kannustavia 

kommentteja on tullut runsaasti.

TUTKIJA 
PIIRUSTUSLAUDAN ÄÄRESSÄ

Arkeologisen sarjakuvan tekeminen 

vaatii piirtäjältä paljon asiantuntemusta 

ja pohjatyötä, ennen kuin ensimmäisen 

viivan voi vetää paperille. Kosolti aikaa 

menee yksityiskohtien huolelliseen selvit-

tämiseen: Millaisia vaatteita 1700-luvun 

helsinkiläisporvari piti kotosalla? Miten 

kadonnut Kluuvinlahti asettuu nyky-

maisemaan? Millaisia sikoja ja koiria voi 

16
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piirtää 1600-luvun pihapiiriin? Tarkkuus on tärkeää, 

koska kuva on vahva viestin, joka välittää helposti vääriä 

käsityksiä.

Sarjakuvakerronnalla on omat vaatimuksensa.

– Vaikeinta ja haastavinta on yrittää saada lyhyestä, 

kaksisivuisesta sarjakuvasta hyvä kokonaisuus, joka 

on tiedoiltaan selkeä mutta myös viihdyttävä, jotta sen 

jaksaa lukea loppuun. Hauskuuskaan ei ole pahitteeksi. 

Ja itselleni on tärkeää, että sarjakuva on visuaalisesti 

miellyttävä ja herkullinen.

Sarjakuvan piirtäminen kestää kauan. Ensin Jaana 

Mellanen luonnostelee sivukokonaisuutta ja kerronnan 

etenemistä kärsivällisesti ruutu ruudulta, kunnes palaset 

asettuvat kohdalleen. Sitten hän hahmottelee yksittäisten 

ruutujen kuva-, teksti- ja tietosisällön tarkemmin ja piir-

tää lopulta sivujen pohjat käsin tussikynällä puhtaiksi. 

Sarjakuva skannataan sähköiseen muotoon, ja väritys, 

tekstitys ja viimeistely tehdään kuvankäsittelyohjelmal-

la, mikä on kaikkein työläin ja aikaa vievin vaihe.

AIHEIDEN 
AARREAITTA

Helsingin vanhemmasta historiasta on vielä ammen-

nettavissa paljon piirrettävää ja kerrottavaa. Jaana Mel-

lasta kiehtoisi tehdä sarjakuvateos elämästä Helsingissä 

1600-luvun lopulla. Runkona hän käyttäisi Helsingin 

varhaisinta yksityiskohtaista karttaa, jonka maanmittarit 

Forsell ja Avander tekivät vuosina 1696 ja 1707. Kartasta 

selviävät myös tonttien omistajat, joten sen avulla voisi 

kuvata vaikkapa kävelykierroksen kaupungin kaduilla 

ja vierailuja kaupunkilaisten kodeissa, niin rikkaissa 

kuin köyhissäkin.

Ensin lukijat saavat kuitenkin kaivautua Helsingin 

maaperän salaisuuksiin Helsinki Helsingin alla -albu-

missa, jonka on tarkoitus ilmestyä 2007. Sitä odotellessa 

voi lukea sarjan vanhoja osia Sofi a-lehdestä, jonka kaik-

ki numerot ovat kätevästi saatavilla kaupunginmuseon 

verkkosivuilla www.helsinginkaupunginmuseo.fi .
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TAIDE- JA TEKSTIILIVARASTO on vaarassa jäädä 

mittavan rakennustyömaan puristukseen, ja se on 

muutettava, ennen kuin räjäytystyöt alkavat. Kokoelma-

keskukseksi nimetty uusi väliaikainen varasto sijaitsee 

vuokratiloissa Pohjois-Helsin-

gissä. Vuonna 1989 rakennettu 

kiinteistö on asianmukainen ja 

nykyaikainen verrattuna museon 

nykyisiin varastotiloihin. Vuok-

rasopimus on kuusivuotinen.

Museon 300 000 esineen 

kokoelmasta lähes puolet on 

kesän ja syksyn aikana pakattu 

muuttolaatikoihin. Parhaillaan 

pakataan grafi ikkaa ja kattova-

laisimia sekä nukkekodin kalus-

teita. Suurimmat, halkaisijaltaan 

yli metrin kokoiset jugendva-

laisimet tarvitsevat jokainen 

oman kuljetustelineensä. Muutto 

työllistää ensisijaisesti konser-

vaattoreita, jotka vastaavat sekä 

esineistön pakkaamisesta että 

uusien tilojen suunnittelusta. 

Kokoelmakeskuksen ikkunoi-

hin on esimerkiksi asennettava 

auringon ultraviolettisäteilyltä 

suojaava kalvo.

Varastomuutot vaikeuttavat 

sekä museon omien näyttelyiden 

suunnittelua että asiakaspalve-

lua, kun esineet ovat muuttolaa-

tikoissa eivätkä merkityillä pai-

koillaan. Toisaalta muutettavat 

esineet kuvataan ja pintapuhdistetaan pakkaamisen 

yhteydessä, mikä parantaa ratkaisevasti kokoelmien 

käytettävyyttä ja esineiden säilyvyyttä.

Kun nykyisissä varastoissa vielä pakataan, pys-

tyttävät museomestarit jo hyllyjä kokoelmakeskuk-

sessa. Tekstiilivaraston puusta nikkaroidut hyllyt on 

korvattava kokonaan uusilla. Rullalla säilytettäville 

tekstiileille kuten matoille, pöytäliinoille ja silkkisille 

hartiahuiveille soveltuva hylly löytyi vähittäiskaup-

paan tarkoitetusta myymäläkalustosta. Koska met-

ritavarana myytävät vahakankaat ja matot ovat ka-

peampia kuin museokokoelman villamatot, hyllyyn 

teetetään mittatilaustyönä erikoispitkät orret.

Kokoelmakeskuksessa on varastotilaa yhtä pal-

jon kuin tekstiili- ja taidevarastossa ja päävarastossa 

yhteensä. Kartunnalle tämä väliaikainen ratkaisu ei 

siis tuo tilaa. Kahden varaston yhdistäminen helpottaa 

silti vähentämällä sekä kuljetusautojen että henkilö-

kunnan jatkuvaa liikennettä varastosta toiseen.

Seuraava urakka on muuttolaatikoiden purka-

minen ja esineiden hyllyttäminen. Vielä suurempi 

haaste – ja muutto – on todennäköisesti edessä ensi 

kesänä. Museon kolmas ja neliömetreissä mitattuna 

suurin varasto eli julkisten kokoelmien varasto sijait-

see myös suuren rakennustyömaan läheisyydessä ja 

vuokrasopimuksen irtisanominen on odotettavissa. 

Korvaavan, väliaikaisen tilan etsintä on jo käynnis-

tynyt. Tulevaisuuden tavoitteena museolla on saada 

uusi, kokoelmien säilytykselle asetettavat vaatimukset 

täyttävä keskusvarasto erillisten väliaikaisten vuok-

ratilojen sijasta.

V A R A S T O M U U T O N  V A I H E I T A

Puolet on jo pakattu
TEKSTI: Elina Kallio, tutkija
KUVAT: Helsingin kaupunginmuseo

Kookkaimpien taulujen pakkaaminen ei 
ole mahdollista yksin.  Konservaatto reiden 
lisäksi koko henkilökunta on avustanut 
pakkaamisessa. Kuvassa tutkija Jere 
 Jäppinen ja museo assistentti Peter Holmén 
nostavat maalausta kuljetuskehikkoon.
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Tekstiilivarastossa voi kulkea enää pujotellen kapeilla  käytävillä, 

jotka on jätetty kuormalavarivistöjen väliin. Päävarastossa taas 

entisten astiakaappien paikalla on muuttolaatikkotorneja. 

 Museon kolmesta varastosta kaksi, tekstiili- ja taidevarasto sekä 

päävarasto muuttavat nimittäin vuodenvaihteessa.

Erkki Salmela
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harrastus ainakin kantakaupungissa.

Esikaupungeissa oli toisin. 70-luvulla 

liikunta alettiin ottaa paremmin huomi-

oon kaupunkisuunnittelussa ja lähiöihin 

luotiin laadukkaita liikuntareittejä. Tämä-

kin tuulipuku on liikkunut Marjaniemen 

ympäristössä. Samaan aikaan kansanterve-

ys- ja liikuntavalistus voimistuivat. Media 

nosti yhä enemmän esiin uudenlaisia va-

paa-ajan sankareita, ja televisio toi urhei-

lijat ja heidän suorituksensa olohuoneisiin. 

Kansalaisten kiinnostus liikuntaa kohtaan 

kasvoi jatkuvasti, ja liikuntavälineteolli-

suus vastasi haasteeseen.

1970-luvun sininen Karhu-tuulipuku 

on oman elämänalueensa ansioitunut 

pioneeri. 1980-luvulla alettiin jo puhua 

lähiöiden tuulipukukansasta. Kaupunki-

kulttuurissa tuulipuvusta tuli sosiaalinen 

merkki, joka jakoi helsinkiläiset keskustan 

ja lähiöiden asukkaisiin.

Ruumiinkunnon harjoittaminen ja ur-

heilu ovat aina kuuluneet herrasmiehen 

hyveisiin, ja sitä varten on valmistettu 

asianmukaisia varusteita. Kaiken kan-

san toimintaa urheilusta ja liikunnasta 

on tullut 1900-luvulla ja varsinkin sen 

jälkipuolella. Tarkoituksenmukaisesta 

tuulipuvusta on tullut liikuntakansan 

uusi kansanpuku.

Kaupunginmuseon kokoelmiin äs-

kettäin liitetty sininen Karhu-tuulipuku 

kertoo liikunta- ja kaupunkikulttuurin 

kehityksestä. Sen omistaja hankki tuuli-

puvun 70-luvun alkuvuosina, aikana, jol-

loin lenkkeily ja siihen liittyvät varusteet 

alkoivat vasta tulla muotiin. Kun kau-

punginmuseo haastatteli kaupunkilaisia 

heidän elämäntavoistaan 1970-luvun 

alun Kalliossa ja Töölössä, toistasataa 

perhettä käsittänyt aineisto sisälsi vain 

yhden lenkkeilyä harrastavan ekonomin. 

Lenkkeily oli tosin yleistymässä mutta 

sittenkin lähinnä vain koulutetun eliitin 

Kaupunginmuseolle siirtyi vuonna 2000 

Helsingin koulumuseoyhdistyksen laaja 

kokoelma, jossa on myös huomattavan 

paljon koulukirjoja. Suurinta osaa lähin-

nä oppikirjoja, koululaisten tietokirjoja 

ja nuortenromaaneja sisältävästä koko-

elmasta säilytetään varastossa.

Käydessäni läpi laatikkoa, joka sisälsi 

1960- ja 1970-luvun oppikirjoja, käsiini 

sattui vihreäkantinen kirjanen, jonka 

alkulehdellä luki kauniilla käsialalla 

Skol-Jurnal År 1847. Tuntematto-

masta syystä uusien oppikirjojen 

joukkoon joutunut vanha koulu-

päiväkirja on peräisin Fruntim-

mersskolan i Helsingfors -nimisestä 

tyttökoulusta. Koulu perustettiin 

valtion tuella vain vuosi sen jälkeen, 

kun 1843 oli annettu uusi lukio- ja 

koulujärjestys, jossa tyttökoulut 

mainittiin ensi kerran. Päiväkirja 

lienee kuulunut Amalie Ertmannille, 

naissivistyksen uutteralle edistäjälle, 

joka johti koulua 1844–63.

SOFIA-LEHDEN UUDESSA  SARJASSA KAU-

PUNGINMUSEON TUTKIJAT  KER TOVAT 

KIINTOISISTA  ESINEISTÄ, KUVISTA JA 

HELSINGIN HISTORIAN ILMIÖISTÄ, JOI-

HIN HE OVAT TÖRMÄNNEET TYÖSSÄÄN.

M U S E O L Ö Y T Ö

KAHINAA LENKKI POLULLA

Tutkijan
työpöydältä

Tt

Eva Packalén

Minna Sarantola-Weiss

Päiväkirjaan on merkitty luku-

vuodeksi 1847–48 kolme luokkaa ja 

niiden oppilaiden nimet ja syntymäajat. 

Joukossa näkyy tunnettuja helsinki-

läisperheitä kuten Wasenius, Hartwall, 

Crohns, Mellin, Rein ja Lagus. Koulua 

kävi tuolloin myös Emilie Bergbom, 

joka sai sittemmin mainetta suomalai-

sen teatterin edistäjänä. Nimet Borisoff, 

Gratschoff, Uschakoff, Fedosejeff ja 

Jablokoff kertovat venäläisperheiden 

tyttärien koulunkäynnistä.

Koulussa opiskeltiin kieliä (saksaa, 

ranskaa, venäjää), aritmetiikkaa, yleistä 

historiaa, raamatunhistoriaa, uskontoa, 

maantiedettä, luonnontiedettä ja pii-

rustusta sekä kaunokirjoitusta. Päivä-

kirjan mukaan esimerkiksi historiassa 

opiskeltiin tuolloin antiikin historiaa. 

Toukokuussa 1848 toisella luokalla 

käsiteltiin muun muassa Catilinan 

salaliittoa, Caesaria ja Aktionin 

taistelua.

Erkki Salmela
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OLETKO KUNNON 
KANSAL AINEN?

Onko seksi yksityisasia? Ovatko työttömät 

laiskoja? Voiko yksinäisiä auttaa? Vastaa 

näihin ja 15 muuhun kysymykseen, niin 

näet millainen kansalainen olet. Kysely on 

helmikuun alusta alkaen osoitteessa www.

realcitizen.info, jossa voi tutustua kunnon 

kansalaisuuden ehtoihin ennen ja nyt.

Real Citizen -verkkonäyttely on kol-

men museon yhteistyön tulos. Helsingin 

kaupunginmuseon lisäksi tekijöinä ovat 

Musée d’histoire de la Ville de Luxem-

bourg ja Deutsche Arbeitsschutzausstel-

lung (Dasa). Sivut ovat verkossa suomeksi, 

saksaksi, ranskaksi ja englanniksi.

Real Citizen -sivujen to-

teutuksessa on otettu huomi-

oon myös ne käyttäjät, jotka 

tarvitsevat apuvälineitä verkon 

selaamisessa, erityisesti sokeat 

ja heikkonäköiset. Suomen 

opetusministeriön tuki on mah-

dollistanut sivujen saavutetta-

vuuden parantamisen.

SNELLMANIN 
JUHLAVUOSI

Kansallisen herättäjän, fi losofi n, 

talous- ja valtiomiehen Johan 

Vilhelm Snellmanin syntymäs-

tä on kulunut 200 vuotta. Sen 

kunniaksi on tarjolla runsaas-

ti ohjelmaa eri puolilla maata, 

Helsingissä erityisesti lapsille ja 

nuorille. Kaupunginmuseo jär-

jestää kaupunginarkiston kanssa 

Jugendsalissa 25.1.–28.2.2006 

näyttelyn Kouluelämää Snellma-

nin ajan Helsingissä. Koulumuse-

ossa pidetään koululaisryhmille 

oppitunteja Snellmanin hengessä. 

Kevään huipentaa rapkilpailu, 

jonka voittaja julkistetaan Hel-

sinki-päivänä 12.6. Lisäksi Snell-

manin asuinpaikkoja merkitään 

muistolaatoin.

MUSEONYSTÄVIEN TOIMINTAA

Museonystävien tuella on konservoitu 

kolme hienoa museohuonekalua, kustavi-

lainen sohva, empiretyylinen konsolipöytä 

ja jugendsohva, jotka ovat nyt Tuoma-

rinkylän museon Tyylikästä-näyttelyssä. 

Museonystävät tekevät talven mittaan 

retken Tuomarinkylän lisäksi Louhisaa-

reen, Mannerheim-museoon ja Pauligin 

museoon. Kevääksi kaavaillaan jälleen 

ulkomaanmatkaa.

Museonystävien jäseneksi voi liittyä 

kaupunginmuseon kotisivujen Palve-

lut-sivun kautta tai noutamalla esitteen 

ja liittymislomakkeen jostakin museon 

näyttelypisteestä.

Sofian UUTISIA
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HELSINGIN HISTORIA TANSSII JA SOI

Kaupunginmuseo tuottaa Stadian musiikin koulutusohjelman ja Seurasaaren 

kansantanssijoiden kanssa kaksi konserttia, jotka tekevät eläväksi museoissa 

ja kirjastoissa säilynyttä Helsingin musiikin ja tanssin historiaa. Salonkien 

tanssinpyörteisiin sukelletaan 9.–10.2. Hakasalmen huvilassa ja romantiikan 

ajan lauluja kuullaan Tuomarinkylän kartanossa 9.–10.3.

HALUATKO SOFIAN MAKSUT TA KOTIISI?

Tilaa lehti ja liity sähköpostilistalle osoitteessa 
www.helsinginkaupunginmuseo.fi .

HULLUUDEN YLIST YS

Helsingin kaupunginmuseon kokoelmiin kuuluvia Nikki-

län sairaalan potilaiden koskettavia taideteoksia on esillä 

10.6. alkaen Kunnon kansalainen -näyttelyssä Hakasalmen 

huvilassa. Niitä voi nähdä myös 10.6.–10.9.2006 Artborg 

35:ssä Itäisessä Jokipuistossa Sipoossa Hulluuden ylistys 

-näyttelyssä, jossa potilastyöt tuodaan elävään kosketukseen 

nykytaiteen kanssa.

HELSINKI KEHYKSISSÄ KANSIIN

Hakasalmen huvilan suosittu taidenäyttely Helsin-

ki kehyksissä päättyy 12.2.2006. Kaupunginmuseon 

laajan Helsinki-aiheisen taidekokoelman antiin 

voi sen jälkeen syventyä kaikessa rauhassa saman-

nimisen, runsaasti kuvitetun kirjan avulla. Siinä 

esitellään myös sellaisia teoksia, jotka eivät olleet 

näyttelyssä, kuten Kiba Lumbergin työ koirasta 

Karhupuistossa.

Erkki Salm
ela

Sakari Kiuru
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Brief 
in English

IN HER LEADING ARTICLE, museum 

director Tiina Merisalo stresses the impor-

tance of well kept collections in a museum’s 

work. Fortunately, Helsinki City Museum 

has been granted the funds for new, more 

suitable warehouses and the massive trans-

fer of 300,000 museum objects. This huge 

work has already meant a great improve-

ment in collection care and a leap forward 

in planning the Museum’s future work.

ELEGANCE ,  the new exhibition in 

Tuoma rinkylä Manor Museum, is an 

answer to visitors’ wishes – an overview 

of interior  design styles from Baroque to 

 Functionalism in the intimate rooms of an 

18th century manor. The Museum has a host 

of exquisite examples of different styles in 

its vast collections. A number of the fi nest 

interiors and individual objects has been 

selected, some of them exposed for the fi rst 

time. The  exhibition presents furniture, 

art, handicraft, silver, glassware, pottery, 

textiles, fashion plates and designers’ draw-

ings. A miniature world of styles, doll house 

furniture, is offered for children.

WHO IS A DECENT CITIZEN? This ques-

tion will be repeated in Hakasalmi Villa 

in June, when the Museum’s new large 

exhibition A Decent Citizen opens. It tells 

about the expectations that the society places 

on its citizens and the diffi culty of meeting 

these expectations. The exhibition will give 

no ready answers but instead broaden the 

mind of the visitor by offering different 

historical points of view to the topic. Why 

do political elections not interest citizens 

anymore – are we tired of democracy? Are 

Finnish drinking habits really so danger-

ous that strict regulation has been needed 

through centuries? What kind of citizens 

have been elevated in schools – and have 

obedience, decency, Christian morals and 

traditional gender roles actually vanished 

because of modern individualistic ideals of 

education? Who is normal, who is not – and 

how should abnormal citizens be treated? 

Is consumption the only way to express 

modern citizenship?

ANNA HAUTANIEMI, a student of the 

University of Helsinki, worked three 

months in the City Museum as a trainee. 

This period opened her eyes for the amount 

of museum work invisible for the ordinary 

exhibition visitors. She was surprised as 

she discovered the number of specialised 

museum professions as well as the fl exibility 

that is indispensable for a museum worker. 

The City Museum’s trainee programme 

allows to get hands-on experience of most 

of the museum work, and so Anna found 

herself packing old toys for transportation, 

building exhibitions and guiding children’s 

tours, which was a particular joy to her.

ALLOTMENT GARDENS were invented in 

Germany in the 1860s in order to alleviate 

the problems caused by industrialisation, 

urbanisation and growing underprivileged 

worker population in cities. The innovation 

reached Helsinki in 1918. Thereafter, the 

City has founded eight allotment gardens, 

all still in operation. Allotment gardens of-

fered workers an opportunity to live a more 

wholesome life and enjoy summer and gar-

dening. The workers also appreciated the 

possibility to cultivate their own vegetables, 

which was a great advantage in wartime 

and periods of shortage. Today, most allot-

ment gardens have preserved their original 

structure and model huts, designed by city 

architects. They are a fl owering urban tra-

dition, worth our love and protection.

JAANA MELLANEN, trained as an ar-

chaeologist, works in the City Museum as 

a curator. Her hobby has become her pro-

fessional speciality – she draws comics that 

describe Helsinki of the 16th–18th centuries, 

revealed in archaeological excavations. She 

names Hergé, the creator of Tintin, and 

Dutch 17th century painters as the main 

sources of inspiration for her detailed and 

colourful comics. Historical accuracy, re-

quired of an informative comic, demands 

a lot of study before the actual drawing 

can begin. Still, she wishes that her slightly 

humorous comics are seen as edutainment, 

offering both learning and fun.

THE MUSEUM’S GREATEST move ever 

proceeds swiftly. During last summer 

and autumn almost half of the Museum’s 

300,000 objects have been packed for trans-

portation. Many objects need conservator’s 

care before packing and numerous large or 

delicate objects demand customised pack-

ages in order to survive the stress. In the 

recently acquired warehouse new, specially 

designed storage furniture is being con-

structed. Unfortunately, this warehouse is 

too small to host a growing collection and 

thus it is just a temporary solution.

IN A NEW SERIES, the curators of the 

City Museum tell briefl y about interesting 

objects and pictures that they have recently 

studied on their desks. A rare treasure was 

found when a curator went through a box 

containing school books from the 1960s 

and 70s: a small booklet that appeared to 

be a school diary for the year 1847 from the 

oldest girls’ school in Helsinki. It opens a 

wonderful view to the school’s work as it 

lists carefully all the pupils as well as the 

themes of each lesson. A recent addition to 

the Museum’s collections, a blue synthetic 

track suit from the 1970s, tells of a period, 

when jogging was starting to become fash-

ionable, especially in the suburbs. Later, 

in the 1980s, these hugely popular leisure 

clothes turned into a social symbol of the 

suburban “track suit people”.

by Jere Jäppinen, curator

Art nouveau 
vase from 
the Elegance 
 exhibition.

Erkki Salmela
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Helsingfors stadsmuseum   JANUARIAUGUSTI 2006

HELSINGFORS STADSMUSEUM
Sofi ankatu , tel.  .
Öppet må–fr –, lö–sö –.

Helsingfors vid horisonten.
Kino Engel : fi lmer med Helsingfors-motiv. 
Museibutik. Bildarkiv må och to kl –.

.. Konstens natt. Fritt 
inträde kl. –.

GATUMUSEET
Sofi egatan, öppet alla dagar dygnet 
runt. 

. .

..

Sofi edagen. Vårlig 
gatufest kl. –. Fritt 
inträde.
Konstens natt.

VILLA HAGASUND
Mannerheimvägen , tel.  .
Öppet –.. och ..–  
on, fr–sö –, to –.
Stängt ..–..

Helsingfors i ramar, t.o.m. ..
Den skötsamma medborgaren, ..–

.–..

.. 

Danssteg genom 
Helsingfors historia kl. .
Konstens natt. Fritt 
inträde kl. –.

SEDERHOLMSKA HUSET
Alexandersgatan , tel.  .
Öppet –.. on–sö –.

 – skilda vägar, t.o.m. ..

.. Konstens natt. Fritt 
inträde kl. –.

SPRUTMÄSTARENS GÅRD
Kristiansgatan , tel.  .
Öppet ..–.. on–sö –.

Det äldsta på sin ursprungliga plats 
bevarade trähuset (från år ) i 
stadskärnan är inrett som ett småborgerligt 
hem från -talet.

SPÅRVÄGSMUSEET
Tölögatan   A, tel.  .
Öppet on–sö –.

Kollektivtrafi kens historia.

.. och .. Sibelius-Akademins 
elevkonsert kl. .

SKOLMUSEET
Kalevagatan –, tel.   
eller  .
Öppet –.. on–sö –.
Stängt ..–..

Skolväsendets historia i Helsingfors.

.. Skolsånger. Allsång på 
fi nska kl. –. Fritt 
inträde.

DOMARBY MUSEUM
Domarby gård, tel.  .
Öppet on–sö –.
Stängt ..–..

Stiligt

.–..

..

Sånger från -talets 
Helsingfors kl. .
Konstens natt. Program 
för hela familjen kl. –. 
Fritt inträde.

BARNMUSEET
Domarby gård, tel.  .
Öppet on–sö –.
Stängt ..–..

Mammutar och marsvin

..
..

Påskpyssel kl. –.
Vårlekar kl. –.

ARBETARBOSTADSMUSEET
Kristinegränden , tel.  .
Öppet .., .. och  .. sö –.

Vid foten av Borgbacken ligger det 
hemtrevliga museet som visar hur 
arbetarbefolkningen bodde och levde i 
Helsingfors åren -. 

KRAFTVERKSMUSEET
Tavastvägen , tel.   eller 
 .
Öppet ..–.. sö –.

Museet bekantar besökaren med områdets 
sekellånga industritraditioner.

Inträdesavgifter / , fritt för alla under  år. Varje torsdag samt på den 
internationella museidagen .. och Helsingforsdagen .. 
Museerna och Museibutiken håller stängt på trettondagen .., påsken 
.–.., valborg .., Kristi himmelsfärdsdag .., midsommaren .–.., 
självständighetsdagen .. och på julen .–.. samt ..

Helsinki City Museum  JANUARYAUGUST 2006 

HELSINKI CITY MUSEUM
Sofi ankatu , tel.  .
Open Mon–Fri  am– pm, 
Sat–Sun  am– pm.

Helsinki Horizons.
Kino Engel : fi lms about Helsinki. 
Museum Shop. 

STREET MUSEUM
Sofi ankatu, open daily h.  

..

..

Sofi a’s Day. Spring party 
noon– pm.
Night of the Arts.

HAKASALMI VILLA
Mannerheimintie , 
tel.  .
Open Wed, Fri –Sun  am 
–  pm, Thu  am– pm,
closed ..–..

Helsinki in Frames, –..
A Decent Citizen, ..–

.–..

 
..

A Dance through the 
History of Helsinki at 
 pm.
Night of the Arts. Free 
admission – pm.

SEDERHOLM HOUSE
Aleksanterinkatu , 
tel.  .
Open –.. Wed–Sun  am–
 pm.

 – Parting Ways, –..

.. Night of the Arts. Free 
admission – pm.

BURGHER’S HOUSE
Kristianinkatu , tel.  .
Open ..–.. Wed–Sun 
 am– pm.

The oldest surviving wooden house 
in the city dates from  and is 
decorated in the style of a middle-
class home of the s.

TRAM MUSEUM
Töölönkatu   A, tel.  .
Open Wed–Sun  am– pm.

The history of Helsinki public 
transport.

.. & 
.. 

Sibelius Academy 
student concert at  pm.

SCHOOL MUSEUM
Kalevankatu –, 
tel.   or  .
Open –.. Wed–Sun  am–
 pm, closed ..–..

The history of the schools in 
Helsinki.

.. School songs. Sing-along 
in Finnish – pm. Free 
admission.

TUOMARINKYLÄ MUSEUM &
CHILDREN’S MUSEUM
Tuomarinkylä Manor, 
tel.  .
Open Wed–Sun  am– pm, 
closed ..–..

Elegance
Mammoths and Guinea Pigs

.–..

..

Songs from the th 
century Helsinki at  pm.
Night of the Arts. 
Programme for the whole 
family – pm. Free 
admission.

WORKER HOUSING MUSEUM
Kirstinkuja , tel.   or 
 .
Open .., .. and .. 
Sun  am– pm.

The homes and lives of worker 
families in Helsinki from  
to  are presented in a cosy 
museum nearby the Linnanmäki 
amusement park. 

POWER STATION MUSEUM
Hämeentie , tel.   
or  .
Open ..–.. Sun  am– pm.

Off ers a glimpse of the centuries-
old industrial traditions of the 
area.

Entrance fee / , children under  free. On every Thursday as 
well as on the International Museum Day  May and Helsinki Day 
 June the admittance is free for everyone.
The museums and Museum Shop are closed on Epiphany  January, 
Easter – April,  May, Ascension Day  May , Midsummer – 
June, Independence Day  December, Christmas – December 
as well as on  April.



Helsingin kaupunginmuseo               TAMMIKUU–ELOKUU 2006

HELSINGIN KAUPUNGINMUSEO
Sofi ankatu , puh.  .
Auki ma–pe klo –, la–su –.
Filmit ma, to –, ti–ke –, la–su –.

Kaupunginmuseon päärakennuksessa (tavaratalo vuodelta ) on esillä ”Horisontissa 
Helsinki” -näyttely, joka kertoo selkeästi ja tyylikkäästi kaupungin vaiheista  vuoden 
aikana. Kino Engel :ssa esitetään Helsinki-aiheisia fi lmejä. Päärakennuksessa toimii 
myös Museokauppa. Kuva-arkisto avoinna ma ja to klo –.
.. Taiteiden yö. Vapaa pääsy klo –. 

KATUMUSEO
Sofi ankatu, 
auki läpi vuorokauden.

Ikivanha Sofi ankatu Helsingin sydämessä on tunnel mallinen ulkoilmamuseo, joka 
esittelee katukiveyksiä ja kadunkalusteita -luvun lopulta -luvulle. Vapaa pääsy.
.. Sofi an päivä. Keväinen katujuhla klo –. 
.. Taiteiden yö.

HAKASALMEN HUVILA
Mannerheimintie , puh.  .
Auki –.. ja ..– 
ke, pe–su –, to –.
Kiinni ..–..

 4, 7A, 10
Finlandia-talon vieressä sijaitsevassa elegantissa -luvun huvilassa on .. asti 
esillä ”Helsinki kehyksissä”, joka esittelee kaupunginmuseon laajaa taidekokoelmaa. 
Kesäkuun . päivänä avautuu ”Kunnon kansalainen”, joka kertoo yhteiskunnan 
jäsenilleen eri aikoina asettamista vaatimuksista ja niiden täyttämisen vaikeudesta.
.–.. Tanssien halki Helsingin historian klo .
.. Taiteiden yö. Vapaa pääsy klo –.

SEDERHOLMIN TALO
Aleksanterinkatu , puh.  .
Auki –.. ke–su –.

Kantakaupungin vanhimmassa kivirakennuksessa (vuodelta ) on .. asti ” – eri 
teille” -näyttely, joka esittelee dramaattisia vuosia – sekä Ruotsin ja Venäjän 
vallan ajan perintöä Helsingissä.
.. Taiteiden yö. Vapaa pääsy klo –.

RUISKUMESTARIN TALO
Kristianinkatu , puh.  .
Auki ..–.. ke–su –.

 1, 1A, 7B
 18

Kantakaupungin vanhin paikallaan säilynyt puutalo (vuodelta ) on sisustettu -
luvun pikkuporvariskodiksi.

RAITIOLIIKENNEMUSEO
Töölönkatu  A, puh.  .
Auki ke–su –.

 3T, 4, 
 7A, 10

Helsingin vanhimpaan raitiovaunuhalliin (vuodelta ) on sijoitettu kaupungin 
joukkoliikennettä esittelevä museo, jossa on raitiovaunuja, runsaasti niihin liittyvää 
esineistöä ja kuvia sekä Helsingin pienoismalli -luvulta.
.. ja .. Sibelius-Akatemian oppilaskonsertti klo .

KOULUMUSEO
Kalevankatu –, puh.   tai  .
Auki –.. ke–su –, kiinni ..–..

 6
 Kamppi

Kahteen –-luvun puutaloon sijoitettu museo esittelee Helsingin koululaitoksen 
historiaa. Esillä on luok kahuoneita, opetusvälineitä, valokuvia ja atk-tieto pankki. 
Ryhmille pidetään vanhanajan oppitunteja.
.. Koululauluja. Yhteislauluilta klo –. Vapaa pääsy.

TUOMARINKYLÄN MUSEO
Tuomarinkylän kartano, puh.  .
Auki ke–su –. 
Kiinni ..–..

 64, 72
Tuomarinkylän kartano (-luvulta) sijaitsee peltojen keskellä kohoavalla mäellä 
Pohjois-Helsingissä. Päärakennuksen upouusi “Tyylikästä”-näyttely esittelee 
helsinkiläisiä sisustustyylejä barokista funkikseen kaupunginmuseon hienon 
huonekalu- ja koriste-esinekokoelman avulla.
.–.. Lauluja -luvun Helsingistä klo .
.. Taiteiden yö. Ohjelmaa koko perheelle klo –. 
 Vapaa pääsy.

LASTENMUSEO
Tuomarinkylän kartano, puh.  .
Auki ke–su –.
Kiinni ..–..

 64, 72
Tuomarinkylän museon sivurakennuksessa sijaitsee Lastenmuseo, johon pääsee samalla 
lipulla. ”Mammutista marsuun” -näyttely kertoo Helsingin eläimistä kautta aikain, niin 
tutuista kotieläimistä kuin kaukomaiden eläinvieraistakin.
.. Pääsiäisaskartelua klo –.
.. Keväinen leikkipäivä klo –.

TYÖVÄENASUNTOMUSEO
Kirstinkuja , puh.   tai  .
Auki .., .. ja .. su –.

 1, 1A, 3B
 23

Linnanmäen juurella sijaitseva kodikas museo esittelee työväen asumista ja elämää 
Helsingissä –.  Museo on auki viimeistä kesää ennen talon remonttia ja näyttelyn 
uusimista.

VOIMALAMUSEO
Hämeentie , puh.   tai  .
Auki ..–.. su –.

 6
 71, 71V, 

 73B

Museo sijaitsee Helsingin kaupungin syntysijoilla Vanhassa kaupungissa Vantaanjoen 
suulla. Vesilaitoksen turbiinipumppulaitos ja höyryvoimala sekä mylly tutustuttavat 
alueen vuosisataisiin teollisuusperinteisiin.

Pääsymaksut / , alle -vuotiaat  . Torstaisin sekä kansainvälisenä museopäivänä .. ja Helsinki-päivänä .. vapaa pääsy.
Museot ja Museokauppa ovat kiinni loppiaisena .., pääsiäisenä .–.., vappuna .., helatorstaina .., juhannuksena .–.., 
itsenäisyyspäivänä .., jouluna .–.. sekä ..

Helsingin kaupunginmuseo
PL 4300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Puh. (09) 169 3933, fax (09) 667 665
www.helsinginkaupunginmuseo.fi

Helsingfors stadsmuseum
PB 4300
00099 HELSINGFORS STAD
Tfn (09) 169 3933, fax (09) 667 665
www.helsingforsstadsmuseum.fi

Helsinki City Museum
P.O. Box 4300
FI-00099 CITY OF HELSINKI
Tel. +358 9 169 3933, fax +358 9 667 665
www.helsinkicitymuseum.fi


