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Helsingfors 1.8.2002

En av de mest oförglömliga stunder i våras
var när stadsmuseet fick emotta ett special-
omnämnande för Gatumuseet och Rendez-
vous i tävlingen Årets europeiska museum.
Priset kom som en överraskning, men när vi
återhämtat oss, kände vi glädje, lycka och en
berättigad stolthet över den erkänsla som till-
fallit vårt museum. Sådana stunder förekom-

mer alltför sällan i museiarbetet.
I den uppskattade tävlingen Årets euro-

peiska museum deltar årligen 60–70 olika
slags museer från hela Europa. Den interna-
tionella juryn bekantar sig med museerna
och väljer ett tiotal, som anses vara de intres-
santaste. Mellan dem delas två huvudpris och
7–8 specialomnämnanden. Helsingfors stads-
museum har deltagit varje gång när vi har
öppnat ett nytt eller förnyat museum. Vi fick
vårt första specialomnämnande år 1995 för
utställningen Minnet.

Genom att delta i tävlingar håller man sig
à jour med den nyaste utvecklingen i musei-
världen och man kan ta de bästa museerna
som förebilder och utmaningar. Genom att
tävla kan man också presentera arbetet på sitt
eget museum för internationella kolleger. På
så sätt är tävlingarna mycket nyttiga även om

man inte får något pris. Men det känns nog
härligt att vinna! I Finland värderar man inte
de kulturhistoriska museernas utställningar i
media och det finns inga pris för dem. Man
tackar mycket sällan finländska museer offent-
ligt och så får vi söka oss till utomlands för
att få berömmelse.

Men viktigast av allt, värdefullare än pri-
sen är i alla fall våra kunders tillfredställelse.
Jag hoppas att den här tidningen gör det
lättare för läsaren att värdera och uppskatta
arbetet på vårt museum.

Leena Arkio-Laine
museonjohtaja, museidirektör

Helsingissä 1.8.2002

Viime kevään muistettavimpia hetkiä oli, kun kaupunginmuseo
vastaanotti erityismaininnan Vuoden eurooppalainen museo -kil-
pailussa Katumuseolle ja Kohtaamisille. Palkinto tuli yllätyksenä,
mutta kunhan ällistyksestämme selvisimme, tunsimme iloa, onnea

ja oikeutettua ylpeyttä museomme saamasta huomattavasta tunnus-
tuksesta. Sellaisia hetkiä on kovin harvoin museotyössä.

Arvostettuun Vuoden eurooppalainen museo -kilpailuun ilmoit-
tautuu vuosittain 60–70 eri alojen museota kaikkialta Euroopasta.
Kansainvälinen tuomaristo tutustuu museoihin ja valitsee niistä
kymmenkunta huomionarvoisinta. Niiden kesken jaetaan kaksi
pääpalkintoa sekä 7–8 erityismainintaa. Helsingin kaupunginmuseo
on osallistunut kilpailuun aina, kun olemme avanneet uuden tai
uudistetun museon. Saimme ensimmäisen erityismainintamme
vuonna 1995 Muisti-näyttelystä.

Kilpailuissa käymällä saa seurata museoalan uusinta kehitystä
maailmalla, ja parhaat museot voi ottaa esikuviksi ja haasteiksi.
Kilpailemalla voi myös esitellä oman museon työtä kansainvälisille
kollegoille. Siten kilpailuista on paljon hyötyä, vaikkei voittoja tulisi-
kaan. Mutta kyllä voitto silti maistuu makealta! Suomessa kulttuuri-
historiallisten museoiden näyttelyitä ei arvioida tiedotusvälineissä
eikä niitä palkita. Julkinen kiitos on harvinaista suomalaisille muse-
oille, ja siksi kunnia täytyy hakea ulkomailta.

Kaikkein tärkeintä, palkintojakin arvokkaampaa on meille kuiten-
kin museomme asiakkaiden tyytyväisyys. Toivottavasti tämä Sofia-

lehti antaa lukijalle eväitä arvioida ja arvostaa museomme työtä.
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Niin isot
kuin pienetkin
esineet kulkevat
pitkän tien
museon sisällä.

Evästauko on päivän kohokohta,
mutta paljon muutakin mukavaa
tehdään museon kesäkursseilla.
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Teksti: Jere Jäppinen, tutkija
Kuvat: Helsingin kaupunginmuseo/Erkki Salmela, Esko Toivari

Museo säilöö
kaupungin elämää

Kaupunginmuseon sydän ovat laajat ja
harkitusti karttuvat kokoelmat. Esineiden
valtava runsaus kertoo kaupunkilaiselämän
monipuolisuudesta ja sen tallentamisen

ja esittämisen vaikeudesta.

Miten esineet päätyvät museon kokoel-
miin ja näyttelyihin? Miten jonkun yksi-
tyishenkilön tavallisesta arkiesineestä tulee
osa helsinkiläisten yhteistä kulttuuriperintöä?
Tässä artikkelissa Helsingin kaupungin-
museon esinetutkijat kertovat museoesi-
neiden vaiheista museon sisällä.

Lahjoja helsinkiläisiltä

Helsinkiläisten kotikaupunkiaan ja sen
historiaa ja kulttuuria kohtaan tuntema
rakkaus ja mielenkiinto ovat kaupungin-
museon kokoelmien synnyn perusedellytys.
Suurin osa esineistä on saatu lahjoituksina
yksityisiltä kaupunkilaisilta, jotka ovat halun-
neet tärkeäksi kokemansa esineen säilyvän

muistona ajastaan.
Museo on kiitollinen lahjoittajille hei-

dän innostuksestaan ja anteliaisuudestaan.
Museolle annetaan toisinaan rahallisesti
hyvin arvokkaita esineitä, mikä kertoo
lahjoittajien arvostuksesta kulttuuriperintöä
kohtaan. Museo arvostaa myös ihmisten
valmiutta lahjoittaa itselleen kallisarvoisia,

tarinoita kantavia muistoesineitä. Mutta
yhtä hyvin museon tutkijan sydämen voi
saada hypähtämään lahjoittajan tuoma
vuosikymmeniä säilytetty, kauan sitten
käytöstä poistunut yksinkertainen arkiesine.

Museo ei voi kuitenkaan ottaa kaikkia
tarjottuja esineitä vastaan, koska laajoiksi
kasvaneita kokoelmia on kartutettava harkiten

ja tarkkojen valintaperusteiden mukaan.
Yleensä lahjoittajat ymmärtävät tämän hyvin.

Kokoelmiin otettavalla esineellä täytyy
olla selvä kytkös Helsinkiin: se on valmis-
tettu täällä, sitä on käytetty täällä tai se on
ollut täällä kauan. Mitä enemmän esineen
alkuperästä, taustasta, vaiheista, omistajista
ja käyttäjistä tiedetään ja saadaan merkittyä

Kaupunginmuseon kokoel-
missa kohtaavat Ulrika
Eleonoran kirkon kynttilän-
jalka 1780-luvulta, satama-
ruokalan valokilpi 1960-
luvulta ja leipäkone 1980-
luvulta. Kaikki ovat esillä
Horisontissa Helsinki
-näyttelyssä.
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muistiin lahjoituksen yhteydessä, sitä arvok-
kaampi se on. Samoin esineen arvoa lisää
se, miten hyvin se kuvastaa omaa aikaansa,
sen tapoja ja arvostuksia.

“Joskus yhteen esineeseen voi tiivistyä
kokonainen ihmiskohtalo”, kertoo inten-
dentti Heli Halste-Korpela, jonka käsien
kautta ovat pitkän museouran aikana kul-
keneet lukemattomat lahjoitukset. Esi-
merkkinä vastikään kokoelmiin tulleesta
koskettavasta esineestä hän nostaa esiin
OTK:n ompelimon vanhan työläisen teke-
mät nukkekuvaelmat tehtaan työstä.

Intendentti Heli Halste-Korpela
tarkastelee OTK:n ompelimon
pienoismallia, jonka vanha tehdas-
ompelija on tehnyt. Pienoismalli
on näytteillä Horisontissa
Helsinki -näyttelyssä.

sofia 5
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Kaikki merkitään muistiin

Lahjoitettu esine-erä kirjataan museon diaa-
riin ja se saa diaarinumeron. Sitten esineet
tulevat luetteloijan pöydälle. Hän tutkii
esineet tarkoin ja etsii niihin liittyviä tausta-

tietoja. Kaikki tiedot kootaan esinekort-
teihin, jotka ennen olivat paperia ja täyt-
tivät suuria kortistolaatikoita. Nykyään
esinekortit ovat osa sähköistä tietokantaa,
jonka selaus käy tietokoneella nopeasti.
Asiasanoitus mahdollistaa monipuoliset
haut. Kukin luetteloitu esine saa oman
esinenumeron, joka merkitään siihen.

Jotkin tavarat saavat monille ihmisille
museon mieleen, ja siksi näitä esineitä on
kertynyt kokoelmiin jo niin paljon, ettei
samanlaisia voida enää ottaa vastaan. Näin
on käynyt vaikkapa 1960-luvun aurinko-

laseille ja minihameille.
Monissa ihmisissä nostalgisia muistoja

herättävien esineiden joukon ulkopuolelle
jää paljon tavaroita, jotka eivät arkisuu-
tensa vuoksi tunnu museoesineiltä. Siksi
vaikkapa haalareita, rukkasia ja työkaluja
on kokoelmissa vähän. Miesten käyttö-
tavarat ovat ylipäänsä aliedustettuja kokoel-

missa, kenties siksi että usein nimenomaan
naiset vaalivat mieleisiään vanhoja esineitä
muistoina ja lahjoittavat niitä museoon.

Myös nykyajan kaupunkilaisten elä-
mään kuuluvat, nopeasti katoavat esineet

tahtovat helposti jäädä puuttumaan museon
kokoelmista. Siksi kaupunginmuseo on jo
kauan tietoisesti tallettanut myös oman
ajan esineistöä. Niin on saatu talteen sel-
laisia arjestamme kertovia esineitä kuin
muovikasseja ja terassien olutmukeja, joita
kovin harva mieltää museoesineiksi.

Esinetutkimus vaatii tarkkuutta
ja asiantuntemusta. Tutkija
Marcus Haga tarkastelemassa
luupilla museoon saapuneen
tinaesineen leimoja.
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Luettelointi vaatii paljon asiantunte-
musta. Esinetutkijan tulee osata arvioida
esineen ikää, alkuperää ja aitoutta. Usein
myös esineen valmistajien ja omistajien
vaiheiden selvittäminen vaatii melkoisia
tutkimuksia. Tutkijan on osattava nähdä
esine osana aikansa kulttuuria, yhteiskuntaa
ja historiallisia tapahtumia kyetäkseen liittä-
mään sen oikeisiin yhteyksiinsä ja antamaan
sille oikeat asiasanat. Esinetutkimuksessa

tarvitaan paitsi laajoja tietoja taide- ja
kulttuurihistoriasta usein myös fysikaalista
ja kemiallista asiantuntemusta, jota museossa
edustavat konservaattorit.

“Saavuttaakseen tarpeeksi syvällisen
asiantuntemuksen esinetutkijat usein eri-
koistuvat tiettyihin esineryhmiin kuten
huonekaluihin, tekstiileihin, posliiniin tai
hopeaan”, kertoo tutkija Marcus Haga,
jonka omaa erikoisalaa ovat rahat, mitalit,
aseet ja soittimet.

Museokokoelman erottaa harrastajien
keräelmistä juuri luetteloinnin tarkkuus ja
perusteellisuus. Huolellinen luettelointi on
suuren kokoelman hallinnan perusedellytys,
koska muuten esineitä ei löytäisi kukaan.
Mitä paremmin esine, sen tausta, vaiheet ja
kytkökset on merkitty luetteloihin, sitä enem-
män ja arvokkaampaa tietoa se voi kertoa

tuleville tutkijoille - tai näyttelykävijöille.

Varastoon talteen

Luetteloitu museoesine sijoitetaan seuraa-
vaksi paikalleen museon varastoon. Koska
museon tehtävä on saada esineellinen
kulttuuriperintö säilymään periaatteessa

niin kauan kuin on fyysisesti mahdollista,
esineiden säilytysoloilla on olennainen
merkitys. Siksi ennen varastoon viemistä
konservaattori tarkastaa esineen ja puhdistaa
ja pakkaa sen siihen kuntoon, että se ei
vaurioidu enää lisää eikä vaurioita varaston

muita esineitä.
Varaston olosuhteiden, ilman kosteuden,

puhtauden ja lämpötilan, tulee olla kunkin
esineen materiaalien kannalta parhaat
mahdolliset. Esimerkiksi tekstiilien, metal-
lien, maalausten, huonekalujen tai arkeo-
logisten löytöjen herkkyys ja vaatimukset

ovat erilaisia, mikä edellyttää asiantunte-
musta ja varoja varastoja suunniteltaessa ja
rakennettaessa. Käytännössä ihanteellisten
varastotilojen järjestäminen kaikille suuren
museokokoelman esineille on kustannus-
syistä vaikeaa.

Kerran paikoilleen varastoon päässeen
museoesineen tulisi periaatteessa antaa
olla mahdollisimman rauhassa vaurioiden
välttämiseksi. Esineitä on kuitenkin tar-
peen siirtää aika ajoin vaikkapa näyttelyyn.
“Kuljetukset vaativat huolellista suunnit-
telua, koska esineiden siirtäminen ja kuljet-
taminen voivat vaurioittaa niitä. Neon-
valokyltin kuljetuksessa ongelmat ovat eri-
laisia kuin kauppahallin myyntikojun tai
lasisen tuttipullon kohdalla”, kertoo tut-
kija Elina Kallio.

Museoita moititaan toisinaan kokoel-
miensa pimittämisestä varastojen kätköissä.

Näytteillä olo on kuitenkin valvotuissakin
oloissa vanhoille esineille suuri rasitus, ja
ne tuhoutuvat väistämättä vähitellen esillä
ollessaan. Siksi osaa kokoelmasta todella
täytyy säilyttää varastossa suojassa valolta,
pölyltä ja lämpötilan ja kosteuden vaihte-
luilta. Vain siten museovierailla on jotakin
nähtävää sadankin vuoden kuluttua.

Helsinkiläistä esinemaailmaa
Horisontissa Helsinki -näyttelyssä:
kultainen leijonatuuliviiri koristi
1800-luvun lopulla Erottajan
kaivon kattoa, kompassi ohjasi
laivat satamaan ja Continental-
kirjoituskone naputti konttorissa
1940-luvulla.
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Esineiden kuljetus on tarkka
paikka. Tutkija Elina Kallio valvoo
huolellisesti pakatun puisen
kruunun matkaa varastolta
Sofiankadun näyttelytiloihin.
Aikoinaan keisarivierailun
koristeena käytetty kruunu on
nyt Horisontissa Helsinki
-näyttelyssä.

Näyttelyn pystyttämisen
ongelmat ovat tuttuja
tutkija Tiina Heinolle.
Kirjoitusteline etsii
paikkaansa Horisontissa
Helsinki -näyttelyssä.

sofia8

Sekstantti ja paperiviuhka 1800-luvun
lopulta sekä munankeitin 1980-luvulta
kertovat kukin oman tarinansa helsinki-
läisten menneisyydestä.
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Tekninen kehitys saattaa toki aikanaan
mahdollistaa vaikeasti esillä pidettävien
esineiden näyttelykäytön. Tulevaisuudessa
on myös tarkoitus tarjota yleisölle mah-
dollisuus tutustua varastossa olevaan koko-
elmaan virtuaalisesti. Koulumuseon tieto-
pankissa tätä voi jo kokeilla.

Esine puhuu näyttelyssä

Museon toinen päätehtävä esineellisen kult-
tuuriperinnön säilyttämisen ohella on kertoa
ihmisille menneisyydestä kokoelmiensa avulla.
Museoesineet ovat aitoja ja alkuperäisiä
todistuskappaleita ajoista, ihmisistä ja elämän-
tavoista, jotka ovat nykyaikana jo vieraita.
Juuri se, että museoesineet ovat oikeasti
kangasta, rautaa, nahkaa, puuta tai savea ja
että ne voi nähdä kolmiulotteisina varsin
läheltä, tekee niistä uskottavia todisteita.

Aivan erityisen voimakkaasti museoesi-

neissä vaikuttaa se, että esi-isämme ovat
oikeasti koskettaneet niitä, käyttäneet nii-
tä, pitäneet niistä tai heittäneet ne mene-
mään. Juuri tämä inhimillinen kosketus
saa meidät samastumaan ja eläytymään
menneisyyden kaupunkilaisten elämään ja
juuri siksi kaupunginmuseossa voi kokea
Helsingin historian niin vahvasti.

Nämä kokemukset eivät kuitenkaan
synny itsestään. Museonäyttelyt vaativat
tutkijoilta paitsi runsaita tietoja historiasta
ja kulttuurista myös kokoelmien esine-
maailman perusteellista tuntemusta. Vain
nämä tiedot yhdistämällä on mahdollista
kertoa historiasta vaikuttavasti esinein ja
antaa niille oma ääni.

Näyttelynteon vaikeus on tuttua tut-
kija Tiina Heinolle. “Usein ajatusten ja

esineiden sovittaminen yhteen on hankalaa.
Toisinaan tiettyä historiallista ilmiötä kuvaa-
via esineitä ei löydy kokoelmista, toisinaan
taas runsaallekin esinejoukolle ei tahdo
löytyä mielekästä käyttöä näyttelyissä.”
Joskus muuten sopiva esine ei pääse näyt-
telyyn, koska se ei mahdu ovesta tai koska
se ei kestä näytteillä oloa tai lattia ei kanna
sitä tai... Museonäyttelyä tehdessä joudutaan
koko ajan ratkomaan niin sisällöllisiä kuin
käytännöllisiäkin pulmia.

Kaupunginmuseon kokoelma tai näyt-
tely ei voi koskaan olla täydellinen ja kaiken
kattava, koska Helsinki on täynnä erilaisia
ihmisiä ja esineitä tarinoineen. Edes suurin
piirtein edustavan kokoelman tai näyttelyn
luominen on haaste. Eikä yhden tutkija-
sukupolven ihanteiden ja tavoitteiden
mukainen kokoelma tai näyttely koskaan
täysin tyydytä seuraavaa – muuttuvat näkö-
kulmat historiaan paljastavat yhä uusia auk-

koja kokoelmissa ja innostavat kertomaan
menneestä uusin näyttelyin.

Museokokoelman tai yhtä hyvin museo-
näyttelyn luominen on valtava palapeli, jossa
lopputulos on aina kompromissi. Peliä koo-
tessa useiden tutkijapolvien työn hedelmät
saatetaan pala palalta yhteen ja vuosikymme-
nien aikana kerätyt ja talletetut esineet ja tie-
dot sulautetaan vähitellen kokonaisuudeksi.
Tälle työlle ei ole loppua näkyvissä, niin
kauan kuin ihmiset näillä rannoilla asuvat.
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Valokuvaaja vankilassa

Teksti: Martti Korhonen, tutkija
Kuvat: Helsingin kaupunginmuseo/Signe Brander, Sakari Kiuru, Esko Toivari

Kaupunginmuseo on toimintansa alusta alkaen valo-
kuvannut nykyhetkeä ja sen katoavia ilmiöitä. Eniten
on tallennettu muuttuvia ja hävinneitä rakennuksia
ja kaupunkimaisemia, mutta myös kaupunkilaisten
elämää ja tapoja on saatu museoon talteen.

Tarve kaupunkikuvan tallentamiseen heräsi
1900-luvun alussa, kun kasvava Helsinki
koki suuria muutoksia. Vanhat puutalot
saivat väistyä uusien kivirakennusten tieltä.
Vastaperustettu Helsingin muinaismuisto-
lautakunta antoi vuonna 1906 valokuvaaja
Signe Branderille tehtäväksi kuvata järjes-
telmällisesti muuttuvaa kaupunkia, erityi-
sesti uudisrakentamisen alle jääviä puu-
taloja ulkorakennuksineen. Vaikka paino-
piste oli arkkitehtuurikuvissa, koettiin myös
kaupunkilaisen elämäntavan tallentaminen
tärkeäksi. Hevoskärryt, jalankulkijat ja
kaupustelijat saivat sijansa katunäkymissä.
Tämä vuosina 1907–13 syntynyt 917 valo-
kuvan kokoelma antaa monipuolisen ja

elävän kuvan muuttuvan kaupungin ilmeestä
ja ihmisistä.

Signen jalanjäljissä

Tämän päivän näkökulmasta perusasetelma
nykyhetken kuvallisessa dokumentoinnissa
on samanlainen kuin Signe Branderin aikana,
mutta tallennettavien aiheiden kirjo on kas-

vanut huimasti. Moderni suurkaupunki
muuttaa ilmettään jatkuvasti. Kasvavan
kaupungin lähiöalueilla muutosvauhti vetää
vertoja sille, mitä 1900-luvun alussa keskusta-
alueilla koettiin. Kaupunkilaisen elämän-
muodon ja tyylien osalta kiertokulku on
entisestään nopeutunut. Arkielämä ja tapa-
kulttuuri, asuminen, liikkuminen ja pukeu-
tuminen saa alati uusia muotoja.

Tallentamistarpeet näyttävät siis rajat-
tomilta, mutta yksin henkilö- ja säilytys-
resurssien rajallisuus pakottaa tekemään
valintoja. Keskeisenä tehtävänä edelleen
on kuvata muuttuvaa kaupunkia, purettavia
rakennuksia ja uusia asuinalueita. Järjestel-
mällistä vanhan rakennuskannan kuvaa-

mista ja muuttuneen alueen seurantadoku-
mentointia on 1970-luvulta alkaen tehty
muun muassa Länsi-Pasilassa, Malmilla,
Pikku Huopalahdessa ja Kamppi–Töölön-
lahti -alueella. Vuosaaressa Kallahden alueen
muutosten kuvaaminen täydentää van-
hempaa, olemassa olevaa runsasta kuva-
materiaalia.

Aina eivät muutokset ole ennakoita-
vissa ja niihin on kyettävä reagoimaan
nopeasti. Myllypurossa Alakiventiellä todet-
tiin vuonna 1998 asuintalojen maaperä
saastuneeksi ja rakennukset saivat purku-
tuomion. Kaupunginmuseo kuvasi alueen
kesällä 1999 ja uudelleen purkutöiden
alettua vuonna 2001. Kuvat kertovat
modernin kaupunkiympäristön muutos-
tarpeista, jotka voivat saada yllättäviäkin
muotoja.

Entistä enemmän on kiinnitetty huo-
miota myös interiööreihin ja rakennusten
käyttötarkoituksen muuttumiseen. Keväällä
2002 kaupunginmuseolle tarjoutui tilaisuus
kuvata Katajanokalla sijaitsevan Helsingin

tutkintavankilan sisätiloja ennen laitoksen
muuttoa uusiin tiloihin Vantaalle. Tallen-
nettavissa oli vankilan arkiympäristö ”tyhje-
nemisen hetkellä”, vielä toimivana koko-
naisuutena. Kuvien kautta on mahdollista
tutustua vankilan karuun, ulkopuolisilta
suljettuun ympäristöön.
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Vankila on osa
kaupunkiympäristöä.
Selliosasto Helsingin
tutkintavankilassa
Katajanokalla.

sofia 11
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Ajan ilmiöitä ja suuria tapahtumia

Kaupunkikulttuurin dokumentointi ei ole
vain ilmeisen ja näkyvän, rakennusten ja
alueiden muuttumisen kuvaamista. Se on
myös kaupunkilaisten arkielämän, tapo-
jen, tyylien ja tapahtumien taltioimista.
Yhtälailla olisi kyettävä erottamaan vain
hetken ajassa elävät ilmiöt kuin myös
muutokset kaupunkielämän pohjavirtauk-
sissa. Kuvatuksi ovat tulleet niin laman

ensi merkit 1990-luvun alussa kuin jää-
kiekon maailmanmestaruuden riehakas

juhlinta vuonna 1995. Kuvat etnisistä kau-
poista ja ravintoloista kertovat Helsingin
kansainvälistymisestä ja monikulttuuri-
suudesta. Nuorten Street Party -kadunval-
taustapahtuma ilmaisee kaupunkielämän
monimuotoisuutta siinä missä lemmikki-
eläinten hautausmaakin.

Aivan kaikkea emme tule tallentaneeksi.
Joskus ilmiö tai muutos on ilmassa vain
vivahteina, joiden merkitys paljastuu vasta

jälkeenpäin. Kaupunkilaisuuteen kuuluva
anonyymiys, mahdollisuus pysyä tunnista-

mattomana, asettaa myös omat rajoituk-
sensa. Yksityisyydestä halutaan pitää kiinni
julkisessakin tilassa. Valokuva tallennus-
välineenä osoittaakin vahvuutensa juuri
epäsuorassa  kerronnassa. Postikortti sellin
seinällä kertoo vankilaelämästä paljon,
vaikka ihmistä ei kuvassa näkyisikään.

Aina emme yksinkertaisesti tule huoman-
neeksi kaikkea. Mahtaisiko teiltä muuten
löytyä kuvaa Shakiran konsertista Kaivo-

puistossa Helsinki-päivänä 12.6.2002?

sofia12
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Aika muuttaa kaupunkikuvaa suuresti. Rakenteilla oleva Kallion kirkko
Signe Branderin kuvaamana vuonna 1911 ja sama näkymä vuonna 2002.

Muutokset kaupunki-
ympäristössä voivat olla
nopeita ja yllättäviä.
Myllypuron Alakiventien
kerrostaloja puretaan
myrkyllisen maaperän vuoksi.
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Kaupunginmuseolla on
ainakin kolmesataa ystävää

Teksti: Jere Jäppinen, tutkija
Kuvat: Matti Vartia

Usein oppaat löytyvät Museonystävien
omista riveistä, koska jäsenistöön
kuuluu paljon kulttuurihistorian
ammattilaisia. Leena Hakli opastaa
Kadriorgin linnassa Tallinnassa.sofia14
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Helsingin kaupunginmuseon ystävissä kohtaavat
Helsingin historiasta ja kaupunginmuseon toiminnasta
kiinnostuneet ihmiset. Yhdistyksen retket ja muu toiminta
tarjoavat mahdollisuuden tutustua syvemmin koti-
kaupungin vaiheisiin ja kulttuurihistoriaan yleisemminkin.

Vuodesta 1988 toiminut Helsingin kau-
punginmuseon ystävät ry. on koonnut rivei-
hinsä jo noin 300 jäsentä, jotka haluavat
syventää tietojaan Helsingin ja sen lähialueen
historiasta ja tukea samalla kaupunginmuseon
työtä. Monet jäsenet ovat vanhoja helsinki-
läisiä, joille kotikaupungin kulttuuriperintö
on henkilökohtaisesti tärkeä asia.

“Mutta yhtä hyvin yhdistykseen ovat

tervetulleita muualta muuttaneetkin, jotka
haluavat tutustua uuteen kotikaupunkiinsa
pintaa syvemmältä”, muistuttaa museon-
ystävien puheenjohtaja Matti Vartia.

Museonystävien toiminta todellakin
vie pintaa syvemmälle. Ystävien tilaisuuksissa
voi kuulla asiantuntijoiden kertovan ajan-
kohtaisista kulttuurihistoriallisista aiheista.
Usein tilaisuuksissa syntyy vilkasta keskus-
telua. Helsingin menneisyydestä kiinnostu-
neille myös kaupungin nykyisyys ja tule-
vaisuus ovat tärkeitä asioita.

Retkiä ja vierailuja

Museonystävät retkeilevät ja vierailevat ahke-
rasti erilaisissa kulttuurikohteissa. Yhdis-

tyksen retkillä pääsee toisinaan tutustumaan
sellaisiinkin paikkoihin, jotka ovat vain
harvoin avoinna yleisölle.

Viime vuonna tutustuttiin muun muassa
uudistettuun Kansallismuseoon ja Hagel-
stamin taidehuutokauppaan sekä tehtiin
retket Kuninkaantietä Länsi-Uudellemaalle
sekä Vihtiin Olkkalan kartanoon ja siellä
toimivaan rakennusrestaurointiyritykseen.

Tänä vuonna on jo vierailtu Sota-
museossa, tutustuttu Helsingin kadon-
neista kortteleista tehtyihin videoelokuviin
ja tehty antoisa retki Tallinnaan. Syksyllä
on luvassa retki Kuninkaantietä itään päin.

“Retket ovat olleet viime aikoina niin
suosittuja, että kaikki halukkaat eivät ole
mahtuneet mukaan. Siksi retkiä on tarkoi-
tus järjestää entistäkin enemmän”, kertoo
Matti Vartia.

Tukea museon työlle

Helsingin kaupunginmuseon ystävät ry.:n
tavoitteisiin on kirjattu kaupunginmuseon
työn tukeminen. Yhdistys muun muassa
antaa stipendejä museon tutkijoille opinto-

matkoja ja kongressivierailuja varten. Sti-
pendien haku on vilkastunut viime aikoina,
mikä ilahduttaa Matti Vartiaa ja museon-
ystävien hallitusta.

Ystäväyhdistys tukee kaupunginmuseon
työtä myös sisällöllisesti. Tänä vuonna ystä-
vät ovat osallistuneet museon kansainvälisen
yhteistyötapahtuman ‘Historia – oma ja
yhteinen’ valmisteluihin. Yhdistyksen jäsenet

vastasivat kyselyyn, jolla hahmoteltiin
kaupunkilaisidentiteettiä neljässä eurooppa-
laisessa kaupungissa. Kyselyn tuloksiin voi
tutustua elokuussa Hakasalmen huvilassa.

Kaupunginmuseo on kiitollinen museon-
ystävien tuesta ja tarjoaa yhdistyksen jäsenille
jäsenetuina vapaan pääsyn kaupunginmuseon
näyttelypisteisiin, kutsut näyttelyiden avajaisiin
ja alennuksen kaupunginmuseon julkaisuista.

Museonystävien jäseneksi voi liittyä kuka

tahansa Helsingin menneisyydestä kiinnos-

tunut. Tiedusteluihin vastaa yhdistyksen

sihteeri Mirja Munter puh. (09) 684 7979.

Museonystävien retkillä
päästään toisinaan paik-
koihin, jotka ovat harvoin
auki yleisölle. Keväällä
2001 matkattiin Kuninkaan-
tietä länteen ja vierailtiin
muun muassa Sjundbyn
kartanolinnassa Siuntiossa.
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Mirja Munterin robe ronde
-pukuun kuuluvat täyspitkä
umpihame, selästä nyöritettävä
kureliivimiehusta sekä trumpetti-
hihat viuhkalaskoksin ja kaksin-
kertaisin liehukkein. Hameen
alla on pönkkähame. Puvun piilo-
taskuissa kulkevat 1700-luvun
välttämättömyystarvikkeet
kuten hajusienirasia ja pien-
tarvikerasia. Mirja Munter on
hankkinut myös asuun sopivia
rokokooajan koruja.

Kuvauspaikaksi Mirja Munter
valitsi 1700-luvun harrastajana
luonnollisesti Sederholmin
talon vuodelta 1757. “Tämä
ihastuttava rokokoorakennus
on pieni säilymisihme, jonka
tunnelma ja asukashistoria
kiehtovat minua.”

sofia16

Sofia-lehti 2/2002 31.7.2002, 12:3116



sofia 17

Harrastuksena mennyt aika

Teksti: Jere Jäppinen, tutkija
Kuva: Helsingin kaupunginmuseo/Erkki Salmela

Mirja Munter on Helsingin kaupunginmuseon ystävien aktiivinen jäsen.
Helsingin vaiheiden lisäksi hän on lähes intohimoisen innostunut 1700-luvun
historiasta, kulttuurista ja tavoista.

Liittyessään museonystäviin Mirja Munter
pohdiskeli, voisiko hän itse antaa jotakin

yhdistykselle ja sitä kautta tukea kaupungin-
museon työtä. Yhdistyksessä hän sai tilai-
suuden tutustua mukaviin ihmisiin, joilla
on sama harrastuspiiri, nähdä mielenkiin-
toisia tutustumiskohteita ja kuulla erikois-
alojen ammatti-ihmisten esitelmiä. Yhdistyk-
sen sihteeriksi hän ryhtyi vuoden 1999 alusta
ja nykyään hän istuu myös hallituksessa.

Mirja Munter on paljasjalkainen helsinki-
läinen, joskin hänen isovanhempansa tulivat
tänne vasta satakunta vuotta sitten. Helsin-
gistä hän ei aio muuttaa minnekään. Tutuin
ja rakkain on kanta-Helsinki, jonka mennei-
syys ja tulevaisuus kiinnostavat häntä. Mirja
Munterin muistojen maisemat ovat suureksi
osaksi tallella, vaikka paljon kauniita taloja
ja avaria näkymiä on kadonnut. Bussien ja
raitiovaunujen rahastajien aikoinaan luomaa
kaupunkimatkustamisen tunnelmaa ja huolen-

pidon tuntua hän myös kaipaa.

Eläytyen 1700-luvulle

Mirja Munterin johdattivat historian pariin
jo lapsuuden klassisen musiikin harrastus
ja museokäynnit. Sittemmin hän opiskeli
muun muassa kielihistoriaa. Juuri 1700-
luvussa häntä kiinnostavat ajan historialliset
tapahtumat, aikakauden ihmiset, elämän-
filosofia ja tavat, elämisen puitteet sekä
taide ja taidekäsityö. Lisää innostusta Mirja
Munter on saanut näitä aiheita käsittele-
västä kirjallisuudesta ja ennen kaikkea siitä,
että myös hänen puolisonsa on juonessa
mukana. ”Kotimmekin on enimmäkseen
1700-lukua”, hän naurahtaa.

Hän saattaa eläytyä rakkaan vuosi-
satansa tunnelmaan myös pukemalla ylleen

aikakauden puvun, jonka hän on teettänyt
itselleen. Se on säätyläisnaisen robe ronde
-puku Suomesta 1700-luvun puolivälin
paikkeilta. Suomessa ei ole tiettävästi säi-
lynyt yhtään robe rondea – siinä yksi syy
juuri tämän puvun valintaan. Tässä asussa
Mirja Munter saapuu myös toisinaan kau-
punginmuseon tapahtumiin.

”Historiallisten puvut ja tavat tarjoavat
harrastajille poikkeuksellisen elämyksen,
kosketuksen menneisyyteen, joka tekee
historian entistä kiintoisammaksi. Samalla
tuntuu tärkeältä näyttää ja kertoa katsojille,
miten ennen pukeuduttiin ja käyttäydyttiin”,
Mirja Munter kertoo. ”Mutta varmaankin
yleisön keskuudessa on myös niitä, jotka
aluksi hieman oudoksuvat tätä harrastusta.”

Historiallinen puku ja aikakauteen
eläytyminen ovat harrastuksen näkyvää

puolta. Sen taustalla on kuitenkin melkoi-
sesti perehtymistä asioihin, lukemista ja
opiskelua, johon eläytyminen antaa uuden
ulottuvuuden.

”Elämykset ovat myös historian harras-
tajalle tärkeä oppimisen ja kehittymisen
väline. Niitä haetaan toki enimmäkseen alan
kirjoista ja elokuvista. Onhan näissä pukeu-
tumiselämyksissä kenties mukana ripaus
nostalgiaakin, mutta kyllä historiasta on ennen
kaikkea ammennettavissa valtava määrä tietoa
ja kokemusta”, arvelee Mirja Munter.

Museoiden ystävä

Museolla on Mirja Munterin mielestä tärkeä
tehtävä historiallisen tiedon tuomisessa

tietoisuutemme ulottuville. Siinä mennei-
syyden tekeminen todellisen tuntuiseksi

on tehokas keino. Näin museo tarjoaa
mahdollisuuden oivaltaa asioita, joille nykyi-
syytemme rakentuu, ja oppia historian
kautta ymmärtämään nykyaikaakin.

”Monet asiat saavat uudenlaista mer-
kitystä, kun voi lukea menneisyyden sig-
naaleja: tunnistaa milloin ihmiset käyttäy-
tyvät tai puhuvat jonkin vanhan tavan
mukaisesti, miksi kaupunkimme on siinä
ja sen näköisenä kuin on, mitä arkkiteh-
tuuri kertoo aikakaudestaan tai vaikka
mitä huonekalujen ja esineistön muoto-
kieli kertoo. Näin huomaa myös helpommin,
miten nykyisyys on huomispäivän historiaa.”

Kaupunginmuseon näyttelyistä Mirja
Munteria viehättävät erityisesti ne, joiden
sijaintipaikkakin on jo sellaisenaan osa
näyttelyä ja jotka kertovat juuri siinä raken-
nuksessa eletystä elämästä. ”Tällaisia ovat

muun muassa Sederholmin nyttemmin
purettu, mutta toivottavasti jossain muo-
dossa palaava 1700-luvun näyttely, Ruisku-
mestarin talo ja Työväenasuntomuseo.
Niissä on helppo eläytyä siihen, mitä ne
esittelevät.”

Mirja Munter arvostaa myös muissa
tiloissa olevia vitriininäyttelyitä, koska
niissä esitellään paljon mielenkiintoisia
esineitä, jotka kenties muuten jäisivät näke-
mättä. ”Kaupunginmuseo on tuottanut
ansiokkaita näyttelyitä tiuhaan tahtiin.
Toisinaan huolestun, että he siellä uupuvat,
mutta arvelen, että kiinnostava työ antaa
uusia voimia.”
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Mästare i museet
Såg och hammare som verktyg
men också klätterrep

Text: Elina Kallio, forskare
Bilder: Helsingfors stadsmuseum/Sakari Kiuru, Erkki Salmela

En vanlig museibesökare kommer knappast att tänka på vad
allt som krävs innan det är dags för vernissage. Utom all planering
och konservering av föremål bygger man också helt konkret:
montrar, belysning och alarmsystem är grundläggande förutsätt-
ningar för en modern museiutställning. Den yrkesgrupp som
har ansvar för det konkreta byggandet är museimästare.

Ryms den här
duschen dit?
Museimästare
Viljami Valo och
forskare Jari Harju.

sofia18
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Stadsmuseet har två museimästare. Musei-
mästarutbildning arrangeras av EVTEK

Muotoiluinstituutti i Vanda som tilläggsut-
bildning. Utbildningen omfattar 10 studie-
veckor och kursen varar ett läsår.

“Utbildningen ger grundkunskaper i
utställningsteknik, förvaring av föremål
samt information om godkända material
och säkerhetsfrågor men en museimästares
arbetsuppgifter varierar relativt mycket be-
roende på arbetsplatsen. I ett konstmuseum
är jobbet annorlunda än t. ex. här i Helsing-
fors stadsmuseum eftersom vi har ju elva
olika filialer från Villa Hagasund till Kraft-
verksmuseet”, berättar Viljami Valo som
själv avlade museimästarexamen år 1998.

Barnmuseets utställningar t. ex. kräver
ofta mycket byggande. Till den nuvarande

utställningen “Barnens stad” byggde musei-
mästarna en kiosk enligt Gunnar Tauchers

och Hilding Ekelunds ritningar från
1930–1940-talet. Kioskens proportioner
är anpassade efter barn i 5–10 års ålder.

Under brudklänningen

“Största delen av vår arbetstid går antingen
åt att bygga nya utställningar eller att un-
derhålla de nuvarande utställningarna”,
fortsätter Valo. “Vi hjälper också till i trans-
porterna och i lagret.” Museimästarna jobbar
i samarbete med hela personalen, dock tätast
med museets konservatorer. Det är inte
alltid lätt att ställa ut ett äldre föremål så
som en rokokospegel som kanske trots
konserveringsåtgärderna är skört. Arbetsupp-
delningen är då sådan att konservatorerna

säger hur man kan hänga föremålet och
museimästarna försöker hitta på den tek-

niska lösningen.
Den moderna utställningstekniken ställer

också sina krav på utställningsbyggandet.
“När det är fråga om större utställningar
anlitar vi utomstående el- och belysnings-
planerare, men att gömma tekniken åter-
står på vårt ansvar. I utställningen “Bröllop”
är t. ex. en del av tekniken gömd under
brudklänningens vida fållar”, småler Valo.

Det bästa i museimästaryrket är om-
växlande arbetsuppgifter och självständig-
het, tycker museimästaren. Å andra sidan
utgör omväxlingen också jobbets nackdelar:
elva filialer, temporära utställningar och
olika tillställningar betyder att man hinner
sällan koncentrera sig på en sak åt gången.

Ännu fattas det ett par lister!
Bröllop-utställningen byggs
i Sederholmska huset.

Museimästare Valo granskar
en modell av sänkport till
Sandviks skeppsdocka med
konservator Ritva Mannermaa.
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Kaupunginmuseo on järjestänyt
jo vuosien ajan kesäkursseja
lapsille. Kursseilla on perehdytty
Helsingin historiaan askarrellen,
leikkien, retkeillen ja monella
muulla hauskalla tavalla. Kurssien
työn tuloksia on nähty useissa
Lastenmuseon näyttelyissä.

Kymmenkunta lasta kyykki eräänä kesä-
päivänä Veijarivuoren puiston rantakalliolla
ja tutki luupeilla äkämäpunkkeja, kirvoja,
mittaritoukkia ja lehtokotiloita. Kyseessä oli
kaupunginmuseon perinteinen lasten kesä-
kurssi, jonka teemana olivat tänä vuonna
menneen ajan ja tämän päivän kaupunki-
eläimet.

Kaupunginmuseo on jo yli kymmenen
vuoden ajan järjestänyt joka kesäkuu kahden
viikon mittaisen kesäkurssin 8–14-vuoti-
aille lapsille ja nuorille. Kursseille on osal-
listunut vuosittain 15–30 lasta. Kurssien
aiheet ovat vaihdelleet suuresti, mutta ne
ovat aina liittyneet enemmän tai vähemmän
Helsingin värikkääseen historiaan.

Kesäkurssit on toteutettu yhdessä nuo-
risoasiankeskuksen, ympäristökeskuksen,

Kallion ilmaisutaidon lukion tai jonkin
muun yhteistyötahon kanssa. Yhteistyö on
jaettu niin, että kaupunginmuseon museo-
lehtorit ja tutkijat ovat vastanneet kurssin

Jättiläisen jalast

Tämän vuoden kesäkurssilla perehdyttiin
Helsingin eläinhistoriaan. Lemmikkieläimistä
kerrotaan hurjia kaupunkitarinoita, joita
lapset kuvittivat askartelemalla. Tässä val-
mistuu komea pythonkäärme, joka luikerteli
viemärin kautta naapurin vessanpönttöön.

sofia20
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Teksti: Anna Finnilä, museolehtori
Kuvat: Helsingin kaupunginmuseo/Erkki Salmela

kulttuurihistoriallisesta puolesta, askartelu-
ohjaajat ovat opastaneet lapsia kädentaitoihin
ja luonto-oppaat ovat tutustuttaneet lapset
kaupungin monipuoliseen luontoon.

Lapsia on innostettu tutkimaan, kysele-
mään ja käyttämään mielikuvitusta. Tavoit-
teena on ollut elämysten ja tekemisen kautta
oppiminen. Karttoja piirtäneet ja pienois-
malleja rakentaneet lapset ovat oppineet
tarkastelemaan kotikaupunkiaan uusin silmin.

Välillä on toki keskitytty leikkimiseen ja
hauskanpitoon, ovathan lapset kesälomalla!

Arkeologiaa, arkkitehtuuria
ja albiinosorsia

Ensimmäisellä kesäkurssilla vuonna 1991
lapset tutustuivat 1500-luvun Helsinkiin.
Museon arkeologi kertoi työstään ja Vanhan-
kaupungin kaivauksista. Kurssilaiset saivat
osallistua työhön sihtaamalla maa-ainesta.
Lapset tutkivat tarkasti löytyneitä sirpaleita,
jonka jälkeen he tekivät savesta kolmijalka-
patoja ja muita saviastioita. Kurssilaiset
rakensivat myös pienoismallin Vantaan-
joen Helsingistä ja maalasivat muotokuvia
entisajan helsinkiläisistä.

Kesällä 1992 seikkailtiin merellisessä
Helsingissä ja askarreltiin purjealuksia ja

kuuluisia merenkävijöitä. Seuraavana vuonna
lapset saivat tutustua helsinkiläiskummituk-
siin ja Helsingin pitäjän rikkaaseen tarina-
perinteeseen. Aihe valittiin, koska haluttiin
murtaa myytti lähiöiden historiattomuu-
desta. Lapset innostuivat kovasti tarinoista
ja he askartelivat suuren lentävän lohi-
käärmeen, kulta-aarteen, hehkeän metsän-
neidon, näkin, kauraukon ja parin metrin
mittaisen jättiläisen jalan.

Kesäkuussa 1994 tutustuttiin Töölön-
lahden kulttuurihistoriaan, luontoon ja
aluetta koskeviin tulevaisuuden suunnitel-
miin, jonka jälkeen lapset laativat omat
Töölönlahti-suunnitelmansa. Kurssilla otet-
tiin vesi- ja pohjanäytteitä Töölönlahdesta
sekä kuvattiin alueella viihtyvää albiino-
sorsaa. Lapset myös kirjoittivat ja puvus-
tivat Hesperian puiston tivoliperinteeseen
pohjautuvan näytelmän.

Seuraavana vuonna aiheena oli 1700-
luvun Helsinki ja lapset ompelivat tuon
ajan vaateparsia, askartelivat viuhkoja ja
pienoismalleja sekä opettelivat menuettia.
Kesäkuussa 1996 tutustuttiin kartanonväen
ja torppareiden elämään. Yksi kurssin
pojista innostui kehräämisestä niin, että
päätti toivoa joululahjaksi rukkia.

Vuosina 1997–2001 kesäkursseilla tut-
kittiin Helsingin rakennettua ympäristöä.
Retkiä tehtiin runsaasti kaupungin eri
osiin ja retkillä tutkittiin kaupunkikuvan

kerroksellisuutta, eli miten kadut, raken-
nukset ja puut kertovat kaupungin histo-
riasta. Näkymiä dokumentoitiin piirtä-
mällä ja valokuvaamalla. Lapset vierailivat
myös kaupunginmuseon kuva-arkistossa,
jossa tutkittiin vanhoja Helsinki-kuvia ja
opiskeltiin kuvausta valokuvaajan johdolla.
Näiden kurssien työn tuloksena syntyi
Lastenmuseon tämänhetkinen näyttely
“Skidit tsiigaa stadii” sekä verkkonäyttely
Helsingin kadonneista saarista.

Helsingin eläimellinen historia

Tänä vuonna kesäkurssilla tarkasteltiin Hel-
singin historiaa eläinten kautta. Luonnon-
varaisiin kaupunkieläimiin tutustuttiin Eläin-
museossa sekä luontoretkillä, joita tehtiin
Töölönlahdelle, Harakan saareen, Lautta-
saareen ja Haltialaan. Retkillä lapset kirjasivat

tunnollisesti eläinhavaintoja sinikantisiin
vihkoihin. Havaintoja kertyi runsaasti ja
niistä keskusteltiin päivittäin. Monet tutut
lajit, kuten pulut, pullasorsat ja siilit, osoit-
tautuivat melko uusiksi tulokkaiksi.

Kurssin ohjelmaan kuului myös askar-
telua erilaisissa työpajoissa. Kurssilaiset ompe-
livat kotieläimiä, joita vielä 150 vuotta sitten
oli kaupunkilaisten pihoilla, piirsivät kuvia
eksoottisista korttelieläimistä ja askartelivat
lemmikkieläimiä, joihin liittyy hurjia kau-
punkitarinoita. Lasten töiden pohjalta työs-
tetään perinteiseen tapaan näyttely, joka
avataan Lastenmuseossa vuonna 2004. Sitä
ennen ehditään pitää vielä ainakin yksi
eläinhistoriallinen kesäkurssi.

äisen jalasta kolmijalkapataan

Menneisyyden
eläinten lisäksi
kesäkurssilla
tutustuttiin tämän
päivän helsinkiläis-
luontoon. Tuomarin-
kylän kartanolla
nähtiin hevosia.
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Sofian uutisia

Horisontissa Helsinki
Kaupunginmuseon pää-
rakennuksessa Sofian-
katu 4:ssä on avattu uusi,
koko Helsingin histo-
rian kattava näyttely
‘Horisontissa Helsinki’.
Se kertoo selkeästi ja
tyylikkäästi kaupungin
450-vuotisen tarinan ja
nostaa esiin Helsingin
erityispiirteitä.

Ranskalaista rakkautta
Ratikkamuseossa
Vanhan musiikin ystävät
saavat nauttia pienestä barokki-
draamasta, kun G. F. Händelin
rakkausaiheinen ranskalainen
kantaatti esitetään poikki-
taiteellisena varjoteatterinäytök-
senä Raitioliikennemuseossa
torstaina 24.10. klo 19.

Historia – oma ja yhteinen
Hakasalmen huvilassa alkaa
Taiteiden yönä 29.8.2002
nelipäiväinen museotapah-
tuma ’Historia – oma ja
yhteinen’. Se valottaa eri-
ikäisten kaupunkilaisten
elämää neljässä eurooppa-
laisessa kaupungissa:
Helsingissä, Luxemburgissa,
Bonnissa ja Liverpoolissa.
Kaupunkien asukkaat
kertovat itselleen tärkeistä
tapahtumista, esineistä ja
paikoista eri näkökulmista.
Tausta-aineisto on koottu
kaikissa kaupungeissa
samaan tapaan kyselyillä,
ja tuloksista on tuotettu
muun muassa video, dia-
esitys sekä näyttely, joka
jää osaksi Hakasalmen
huvilan Tunne-näyttelyä.
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Tekstit: Jere Jäppinen, tutkija  Kuvat: Helsingin kaupunginmuseo

Joulu saapuu kaupunginmuseoon
Ensimmäisestä adventtisunnuntaista
loppiaiseen asti vastikään palkittu
Katumuseo on jouluasussa, joka
perustuu Kluuvikadun koristeluihin
vuonna 1938. Adventin avaus
-tapahtumassa 1.12. voi kohdata
myös joulunviettoon valmistautuvia
entisaikain helsinkiläisiä ja kuulla
tiernapoikien laulua. Ruiskumestarin
talo ja Tuomarinkylän kartano ovat
jouluasussa loppiaiseen asti.
Museon joulukauden päättää lasten
kuusenryöstäjäisjuhla Raitioliikenne-
museossa lauantaina 11.1.2003.

Kaarti soittaa
häämusiikkia
Sederholmin
talon suosittu
Häät-näyttely
päättyy vuoden-
vaihteessa.
Loppusuoraa
komistaa Kaartin
soittokunnan
häämusiikki-
konsertti
lauantaina
16.11. klo 14.

Koulumuseo saa oman Narinkkansa
Helsingin kaupunginmuseo avasi keväällä
2000 Kalevankadulle Koulumuseon, jossa
Helsingin Koulumuseoyhdistyksen kokoelmat
yhdistettiin museon omiin. Narinkka 2002
kertoo elävästi näyttelyn suunnittelusta, sisällöstä
ja toiminnasta sekä koululaitoksen historiasta
Suomessa ja Helsingissä.
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Helsinki Helsingin alla Sarjakuva: Jaana Mellanen, tutkija
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Ja rokki soi kirkkomaalla
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Brief in English Written by  Jere  Jäppinen, curator

Helsinki City Museum
Sofiankatu 4, tel. 169 3933
Open Mon–Fri 9 am–5 pm, Sat–Sun 11 am–5 pm
Helsinki Horizons
At Kino Engel 2 video films about Helsinki.
Museum Shop.

Street Museum
Sofiankatu, open 24 h, free admission
1.12.–6.1.2003 Traditional Christmas
street decorations.

Hakasalmi Villa
Karamzininkatu 2, tel. 169 3444
Open Wed–Sun 11 am–5 pm
Emotion

Sederholm House
Aleksanterinkatu 16–18, tel. 169 3625
Open Wed–Sun 11 am–5 pm
1 June–31 August daily 11 am–5 pm
Wedding

Burgher´s House
Kristianinkatu 12, tel. 135 1065
Open from 10 October Wed–Sun 11 am–5 pm
1.12.–5.1.2003 Traditional Christmas
decorations.

Tram Museum
Töölönkatu 51 A, tel. 169 3576
Open Wed–Sun 11 am–5 pm

School Museum
Kalevankatu 39–43, tel. 3108 7066
Open from 28 August Wed–Sun 11 am–5 pm

Power Station Museum
Hämeentie 163, tel. 3108 7064
Open 5 June–25 August Wed–Sun 11 am–5 pm

Tuomarinkylä Museum & Children’s Museum
Tuomarinkylän kartano, tel. 728 7458
1.12.–5.1.2003 Christmas decorations
in the manor.

Worker Housing Museum
Kirstinkuja 4, tel. 146 1039
Open 2 May–29 September
Wed–Sun 11 am–5 pm

Signe – The Amazing Time Machine
Rautatientori. Free admission
Open 31 May–1 September daily 11 am–6 pm

Virtual Museum & homepages
of the City Museum
www.hel.fi/kaumuseo

Entrance fees
3/1,50 ¤, children under 18 free. On every
Thursday the admittance is free for everyone.
Entrance to the events is included in the museum
entrance fee, if not otherwise mentioned.

Please note!
The museums and Museum Shop are closed on
Independence Day 6 December and Christmas
24–26 December. On Monday 23 December the
City Museum and Museum Shop will close at 3 pm.

Helsinki City Museum
Autumn and Winter 2002

In her leading article, museum director
Leena Arkio-Laine recalls how happy and
proud she felt when the Street Museum
and the project Rendezvous were specially
commended last spring by the jury of the
European Museum of the Year competition.
By participating in competitions a museum
can assess the quality of its work and take the
best museums as examples and challenges.
In Finland, historical museums and their
exhibitions are neither reviewed in media
nor awarded. Thus, public recognition is
rarely enjoyed by Finnish museums and

the best source of professional feedback
are international competitions.

The work of the curators taking care
of the collections is presented in an exten-
sive article. The City Museum has a large
collection of objects related to the history
of Helsinki and its inhabitants. Nowa-
days, a strict policy is followed in order to
select only the most relevant material.
Every object is carefully studied and regis-
tered in files, which today consist of a
computerised database allowing an effi-
cient search of information. Most objects are
stored and left as undisturbed as possible,
so that at least a part of the collection
would be preserved for centuries. Because
a museum also has the duty to spread in-
formation about history, some objects are,
however, exhibited. In practice, creating
exhibitions means constant solving of both

narrative and technical problems. The result
is always a compromise.

Active documentation of the constantly
changing Helsinki has traditionally been
one part of the work of the photographic
archives of the City Museum. Actually,
the Museum was founded in connection
with a remarkable documentation project by
photographer Signe Brander in the early
1900s. Photos taken in an ancient prison
just before the last inmates left are pre-
sented as an example of today’s documen-
tation projects.

Since 1988, the City Museum has a
Friends’ Association, which gathers people
caught by the history and traditions of
Helsinki. The Association organises popular
guided visits and excursions. It also sup-
ports the work of the Museum by grant-
ing scholarships for the curators’ study trips
and congress participation. The Museum
expresses its gratitude by offering the
members of the Association some privileges.
The charming secretary of the Association
is presented in an interview. Her passion
is the history and culture of the 18th century.

Every summer since 1993 the City
Museum has organised a two-week summer
course for children. During these courses
the history of Helsinki is explored by draw-
ing, writing, taking photographs, acting
and training a variety of crafts from sewing
to clay modelling. Numerous excursions
take the participants to new and exciting
corners of their home town. The themes
have ranged from the life in the 16th cen-
tury Helsinki to the animal history of the
City. The works made during the courses are
often exhibited in the Children’s Museum.

A great deal of practical construction
work is required in a museum and there are
professionals for this purpose. Numerous
skills are needed: the ‘museum masters’
work as carpenters, painters, construc-
tions workers, electricians and often also
as technical planners of many details and

operations. They are specially trained to
handle museum objects.

In our archaeological comic strip we can
join the crowds enjoying a very special
concert in the Senate Square in 1993: a
Finnish rock’n roll band performing with
the Red Army Chorus. There was an audi-
ence also under the surface of the square
as it has been built on an ancient grave-
yard of the 17th and 18th centuries...
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Helsingfors stadsmuseum hösten och vintern 2002

Museum

Helsingfors stadsmuseum
Sofiegatan 4, tel. 169 3933
Öppet må–fre kl. 9–17, lö–sö 11–17

Gatumuseet
Sofiegatan, öppet dygnet runt.

Villa Hagasund
Karamzinsgatan 2, tel. 169 3444
Öppet ons–sö kl. 11–17

Sederholmska huset
Alexandersgatan 16–18, tel. 169 3625
Öppet ons–sö kl. 11–17
1.6.–31.8. dagligen kl. 11–17

Sprutmästarens gård
Kristiansgatan 12, tel. 135 1065
Öppet t.o.m. 21.4. ons–sö kl. 11–17

Spårvägsmuseet
Tölögatan 51 A, tel. 169 3576
Öppet ons–sö kl. 11–17

Skolmuseet
Kalevagatan 39–43, tel. 3108 7066
Öppet fr.o.m. 28.8. ons–sö kl. 11–17

Kraftverksmuseet
Tavastvägen 163, tel. 3108 7064
Öppet 5.6.–25.8. ons–sö kl. 11–17

Domarby museum
Domarby gård, tel. 728 7458
Öppet ons–sö kl. 11–17

Barnmuseet
Domarby gård, tel. 728 7458
Öppet ons–sö kl. 11–17

Arbertarbostadsmuseet
Kristinegränden 4, tel. 146 1039
Öppet 2.5.–29.9. ons–sö kl. 11–17

Signe – den makalösa tidsmaskinen
Järnvägstorget. Fritt inträde.
Öppet 31.5.–1.9. dagligen kl. 11–18

Inträdesavgifter
3/1,50 ¤, fritt inträde för alla under 18 år. Varje torsdag fritt inträde.
Tillträde till evenemangen med museets inträdesbiljett, ifall ej annat anges.

Observera! Museerna och Museibutiken håller stängt på självständighetsdagen 6.12. och på julen 24.–26.12.
Måndagen den 23.12. stängs stadsmuseet och Museibutiken kl. 15.00.

Utställning

Helsingfors vid horisonten
Kino Engel 2: videofilmer med Helsingforsmotiv. Museibutik.
29.8. Konstens natt. Fritt inträde kl. 17–22.
9.1.2003 Vetenskapens natt. Fritt inträde kl. 17–22. Korta föreläsningar och videofilmer kl. 19.

29.8. Konstens natt. Helsingforssånger kl. 19, 20 och 21.
1.12. Advent inleds kl. 12–15.
1.12.–6.1.2003 Gammaldags julgata.

Känslan – stadens emotionella dimension
16.–24.8. Helsinki Runo Festival
29.8.–1.9. Evenemanget Din historia, vår historia.
29.8. Konstens natt. Fritt inträde kl. 17–22.

Bröllop
29.8. Konstens natt. Fritt inträde kl. 17–22. Serenader kl. 18.30–21.30.
29.9. och 3.11. Sibelius-Akademins elevkonsert kl. 15.
16.11. Bröllopsmusik. Konsert av Gardes musikkår kl. 14.
1.12.  Advent inleds. Stjärngossarna kl. 13. Fritt inträde.

1.12. Advent inleds kl. 12–16. Stjärngossarna kl. 14.30. Fritt inträde.
1.12.–5.1.2003 Huset i traditionell juldräkt.

24.10. Fransk kärlek. Barockkantat med skuggteater kl. 19. Fritt inträde.
11.1.2003 Julgransplundring. Julslutningsfest för hela familjen kl. 12–15. Fritt inträde.

31.10. Skolsånger om hösten och vintern. Allsång på finska kl. 18–20. Fritt inträde.

Ett hem
29.8. Konstens natt. Program för hela familjen kl. 17–22. Fritt inträde.
1.12. Advent inleds kl. 13–16. Fritt inträde.
1.12.–5.1.2003 Julstämning på herrgården.

Barnens stad
13.11.–18.12. Museiklubbens julkurs på finska för 7–10-åringar på onsdagar kl. 14–15.30.
1.12. Advent inleds kl. 13–16. Julpyssel för hela familjen. Fritt inträde.
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Helsingin kaupunginmuseon syksy ja talvi 2002

Helsingin kaupunginmuseo   Helsingfors stadsmuseum   Helsinki City Museum
PL 4300 PB 4300 P.O. Box 4300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 00099 HELSINFORS STAD FIN-00099 THE CITY OF HELSINKI
Puh. (09) 169 3933, fax (09) 667 665 Tel. (09) 169 3933, fax (09) 667 665 Tel. +358 9 169 3933, fax +358 9 667 665

www.hel.fi/kaumuseo

Museo

Helsingin kaupunginmuseo
Sofiankatu 4, puh. 169 3933
Auki ma–pe klo 9–17, la–su 11–17

Katumuseo
Sofiankatu, auki läpi vuorokauden.

Hakasalmen huvila
Karamzininkatu 2, puh. 169 3444
Auki ke–su klo 11–17

Sederholmin talo
Aleksanterinkatu 16–18, puh. 169 3625
Auki ke–su klo 11–17
1.6.–31.8. päivittäin klo 11–17

Ruiskumestarin talo
Kristianinkatu 12, puh. 135 1065
Auki 10.10. alkaen ke–su klo 11–17

Raitioliikennemuseo
Töölönkatu 51 A, puh. 169 3576
Auki ke–su klo 11–17

Koulumuseo
Kalevankatu 39–43, puh. 3108 7066
Auki 28.8. alkaen ke–su klo 11–17

Voimalamuseo
Hämeentie 163, puh. 3108 7064
Auki 5.6.–25.8. ke–su klo 11–17

Tuomarinkylän museo
Tuomarinkylän kartano, puh. 728 7458
Auki ke–su klo 11–17

Lastenmuseo
Tuomarinkylän kartano, puh. 728 7458
Auki ke–su klo 11–17

Työväenasuntomuseo
Kirstinkuja 4, puh. 146 1039
Auki 2.5.–29.9. ke–su klo 11–17

Signe – ihmeellinen aikakone
Rautatientorilla. Vapaa pääsy.
Auki 31.5.–1.9. joka päivä klo 11–18

Pääsymaksut 3/1,50 ¤, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Torstaisin vapaa pääsy.
Tapahtumiin pääsee museon pääsymaksun hinnalla, ellei toisin mainita.

Huomio! Museot ja Museokauppa ovat kiinni itsenäisyyspäivänä 6.12. ja jouluna 24.–26.12.
Maanantaina 23.12. kaupunginmuseo ja Museokauppa suljetaan klo 15.00.

Näyttely

Horisontissa Helsinki
Kino Engel 2: Helsinki-aiheisia videoita. Museokauppa.
29.8. Taiteiden yö. Vapaa pääsy klo 17–22.
9.1.2003 Tieteiden yö. Vapaa pääsy klo 17–22. Tietoiskuja ja videoita klo 19.

29.8. Taiteiden yö. Stadin lauluja klo 19, 20 ja 21.
1.12. Adventin avaus klo 12–15.
1.12.–6.1.2003 Vanhanajan joulukatu.

Tunne – kaupunki tunteiden näyttämönä
16.–24.8. Helsinki Runo Festival
29.8.–1.9. Historia – oma ja yhteinen -tapahtuma.
29.8. Taiteiden yö. Vapaa pääsy klo 17–22.

Häät
29.8. Taiteiden yö. Vapaa pääsy klo 17–22. Serenadeja klo 18.30–21.30.
29.9. ja 3.11. Sibelius-Akatemian oppilaskonsertti klo 15.
16.11. Häämusiikkia. Kaartin soittokunnan konsertti klo 14.
1.12. Adventin avaus. Tiernapojat klo 13. Vapaa pääsy.

1.12. Adventin avaus klo 12–16. Tiernapojat klo 14.30. Vapaa pääsy.
1.12. –5.1.2003 Talo perinteisessä jouluasussa.

24.10. Ranskalaista rakkautta. Barokkikantaatti varjoteatterin kera klo 19. Vapaa pääsy.
11.1.2003 Kuusenryöstäjäiset. Joulukauden päätösjuhla koko perheelle klo 12–15.

Vapaa pääsy.

31.10. Syksyn ja talven koululaulut. Yhteislaulutilaisuus klo 18–20. Vapaa pääsy.

Koti
29.8. Taiteiden yö. Ohjelmaa koko perheelle klo 17–22. Vapaa pääsy.
1.12. Adventin avaus klo 13–16. Vapaa pääsy.
1.12.–5.1.2003 Joulutunnelmaa kartanossa.

Skidit tsiigaa stadii – Lasten kaupunki
13.11.–18.12. Museokerhon joulukurssi 7–10-vuotiaille keskiviikkoisin klo 14–15.30.
1.12. Adventin avaus klo 13–16. Jouluaskartelua koko perheelle. Vapaa pääsy.
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