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Helsingfors 
7.1.2004
Stadens minskade ekonomiska resurser på-
verkar även stadsmuseets verksamhet år 
2004. Öppettiderna ändras i nästan alla 
filialer och museet har varit tvunget att 
stryka flera planerade projekt och publi-
kationer ur sitt program. Sparåtgärderna 
drabbar också vår kundtidning Sofia. I år 
kan museet ge ut endast ett nummer, vilket 
Ni nu håller i Er hand.

Trots allt, ser vi fram emot ett intres-
sant år. I februari öppnas i Villa Hagasund 
utställningen Kroppen minns, som är ett 
samarbetsprojekt mellan stadsmuseerna i 
S:t Petersburg och Helsingfors. Utställnin-
gen bjuder på en möjlighet att reflektera 
över förhållandet mellan samhället och 
kroppen också i vår egen kultur. På hösten 
får vi fördjupa oss i de för oss så kära Hel-
singforsvyerna i en konstutställning som 
baserar sig på museets egna samlingar.

Jag tror att vi trots sparandet kan fort-
farande ge bra service i alla frågor rörande 
Helsingfors kulturarv samt erbjuda in-
formation och upplevelser till glädje och 
nytta för alla helsingforsare. Jag önskar alla 
välkomna att bekanta sig med vårt utbud 
på museer, i Sofia-tidningen samt på våra 
hemsidor. Härmed vill jag rikta ett varmt 
tack till Stadsmuseets vänner r.f. Tack vare 
deras stöd kan Sofia-tidningen fortsätt-
ningsvis postas till alla prenumeranter.

Tiina Merisalo
museidirektör

Helsingin heikentynyt taloustilanne kaventaa myös kaupunginmuseon 
vuoden 2004 toiminnan puitteita. Aukioloajat muuttuvat lähes kaikissa 
toimipisteissämme, ja monia hankkeita ja julkaisuja on jouduttu karsimaan 
toimintasuunnitelmasta. Säästöt ovat kohdistuneet myös Sofia-lehteen,  
josta ilmestyy tänä vuonna vain yksi, nyt käsissänne oleva numero.

Kaikesta huolimatta meillä on edessämme mielenkiintoinen vuosi. 
Helmikuussa Hakasalmen huvilassa avautuu yhteistyössä Pietarin kau-
punginmuseon kanssa järjestettävä Kehon muisti -näyttely, joka tarjoaa 
mahdollisuuden pohtia yhteiskunnan ja kehon suhdetta myös omassa kult-
tuurissamme. Syksyllä voimme uppoutua rakkaan Helsinkimme näkymiin 
museon omista kokoelmista kootussa taidenäyttelyssä.

Säästöistä huolimatta uskon, että voimme edelleen palvella hyvin Hel-
singin kulttuuriperintöön liittyvissä kysymyksissä sekä tarjota tietoa ja elä-
myksiä kaikkien helsinkiläisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Toivotan kaikki 
tervetulleiksi tutustumaan tarjontaamme niin museoissa kuin Sofia-lehdessä 
ja kotisivuillamme. Samalla esitän lämpimät kiitokseni Kaupunginmuseon 
ystävät ry:lle, jonka tuen ansiosta Sofia voidaan edelleen postittaa tilaajille.

Tiina Merisalo
museonjohtaja

Helsingissä  7.1.2004
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Teksti: Jere Jäppinen, tutkija
Kuvat: Helsingin kaupunginmuseo/Kari Hakli, Johnny Korkman,
Heidi Richert, Nina von Svetlick, Esko Toivari
  

Helsingissä on kohta sadan vuoden ajan tal-
lennettu kaupungin historiaa järjestelmälli-
sesti. Vuodesta 1911 tätä työtä on tehty 
Helsingin kaupunginmuseossa. Alkuvuosi-
kymmeninä museolla ei ollut kuin kaksi 
työntekijää, museonhoitaja ja lipunmyyjä, 
joka myös siivosi. Museonhoitajat olivat 
koulutukseltaan arkkitehteja, ja museotyö 
oli heille pikemmin harrastus kuin ammatti. 
Aikansa mittapuulla he hoitivat kuitenkin 
museota asiallisesti, keräsivät ahkerasti ja 
monipuolisesti kaupungin historiaan liitty-
viä esineitä ja kuvia ja esittelivät sitä yleisölle 
ajan tapaan täpötäyteen ahdetussa näytte-
lyssä Hakasalmen huvilassa.

Kokoelmien karttuessa ja museotyön 
kehittyessä ammatillisempaan suuntaan myös 

kaupunginmuseoon palkattiin ensimmäinen 
museoalan koulutuksen saanut johtaja FM 
Helmi Helminen-Nordberg vuonna 1946. 
Hänen johdollaan kaupunginmuseo saavutti 
aikansa ihanteet: kokoelmat luetteloitiin 
asianmukaisesti, perusnäyttely Hakasalmen 
huvilassa ajanmukaistettiin ja museo alkoi 
entistä tehokkaammin tallentaa valokuvin 

Johtaja pitää museon 
ajan hermolla
Helsingin kaupunginmuseon johtajan 
vaihtuessa syksyllä 2003 oli aika kutsua 
entiset johtajat keskustelemaan museon 
kehityksestä viime vuosikymmeninä.

laajenevan ja nopeasti muuttuvan kau-
pungin näkymiä. Purkuvimman yltyessä 
1950-luvulla Helmi Helminen osallistui 
myös rakennussuojelukeskusteluun, jossa 
museon vaikutusmahdollisuudet olivat vielä 
kovin pienet.

Nykyaika ja lapset 
tulivat museoon

Helmi Helmisen jäädessä eläkkeelle 1971 
suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri samoin 
kuin Helsinki olivat muuttumassa kiivasta 
vauhtia. Uudeksi johtajaksi tuli FM Jarno 
Peltonen, jonka johdolla museon oli sopeu-
duttava uuteen tilanteeseen. Hän muistelee:

– Kaupunginmuseo vaikutti ulospäin 
passiiviselta ja hiljaiselta. Sen suuret koko-

Leena Arkio-Laine, Marja-Liisa Rönkkö
ja Jarno Peltonen kokoontuivat marras-
kuussa 2003 keskustelemaan Haka-
salmen huvilan nykyisin kahvilana 
toimivaan pieneen sivurakennukseen, 
joka oli heidän ja kaikkien muidenkin 
museolaisten työtilana 1970-luvulla.
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elmat painottuivat vanhempiin aikoihin. 
Museo oli saatava tunnetummaksi ja sen 
merkitystä oli vahvistettava.

Samaan aikaan hurjimmillaan riehu-
nut purkuvimma vaati museolta paljon 
huomiota. Katoavaa rakennuskantaa talle-
tettiin mahdollisimman paljon valokuvina 
ja rakennusosina. Rakennussuojeluasioissa 
museolla ei ollut paljon sanansijaa, eikä 
museota juuri arvostettu kaupungin hal-                  
linnossa. Saadakseen äänensä kuuluviin 
kaupunginmuseo teki näyttelyitä, jotka 
herättivät yleisön ja toivat museon aja-
tuksia esiin. Esimerkiksi ”Terveisiä Hel-
singistä” -näyttelyssä Jugendsalissa vuonna 
1973 vanhat postikortit ja uudet valokuvat 
samoista, rajusti muuttuneista paikoista ase-
tettiin rinnan, mikä puhutti paljon yleisöä.

Kaupunginmuseon näyttelytoiminta 
lähti muutenkin uusille urille Jarno Pel-
tosen aikana. Lapsia ja lastenkulttuuria 
alettiin 1970-luvulla arvostaa. Museota 
huolettivat lähiöissä varttuvat helsinkiläis-
lapset, joille historiallinen keskusta ja kau-
pungin menneisyys olivat tuntemattomia. 

– Kysyttäessä keskustan tutuimpia 
rakennuksia lähiölapset tunnistivat vain 

rautatieaseman ja Pukevan tavaratalon…
Tukeakseen kasvavan polven juurtu-

mista kotikaupunkiinsa kaupunginmuseo 
alkoi kannustaa koululuokkia käymään 
museossa. Vuonna 1973 museo teki en-
simmäisen lapsille suunnatun näyttelynsä 
”Olga ja Oskar”, josta tuli huippusuosittu: 
siinä kävi 15 000 pientä ja suurta museo-
vierasta kolmessa viikossa.

Nykyaika tuli myös museon kokoelmiin 
Jarno Peltosen aikana. Alettiin tallentaa oman 
ajan esineistöä, jota myös esiteltiin huomiota 
herättäneissä näyttelyissä – vuonna 1976 
Hakasalmen huvilassa ollutta muovikassi-   
näyttelyä muistellaan vieläkin! Kaupunki-                            
laisten arkea alettiin myös valokuvata jär-
jestelmällisesti. Kunnianhimoisin nykyajan 
tallennushanke oli kaupunkikansatieteellinen 
tutkimus, jossa kirjattiin ja kuvattiin tarkasti
muistiin asuntoja ja työpaikkoja Museo-        
kadulla, Vaasankadulla ja purkamista odotta-
neessa puu-Pasilassa. Tämä kaukokatseinen 
hanke kantoi hedelmää 1990-luvun lopulla, 
jolloin tutkijain mielenkiinto 1970-lukua 
kohtaan heräsi ja aineiston pohjalta julkaistiin 
Kotikaduilla-teos.

Museon vaikein ongelma oli ollut 
1930-luvulta lähtien tilanpuute. Vuosi-
kymmenien ajan Hakasalmen huvilan 
viereen suunniteltiin kaupunginmuseon 
uudisrakennusta. Sille 1950-luvun alussa 
osoitettu paikka annettiin 1970-luvulla 
Finlandia-talon kongressisiivelle, jolloin 
uutta museorakennusta alettiin hahmotella 
VR:n makasiinien kohdalle.

Hakasalmen huvilaan ja sen sivuraken-
nuksiin olivat ahtautuneet niin museon 
kokoelmat, näyttely kuin koko henkilö-
kuntakin. Hieman lisää näyttelytilaa oli saatu 
Tuomarinkylän kartanosta 1962. Näytte-
lyjä alettiin 1970-luvulla tehdä myös ulko-
puolisiin tiloihin, jolloin museon yleisö 
laajeni. Vuosikymmenen mittaan saatiin 
viimein kuva-arkistolle tilat Fabianinkadulta 
ja toimistoille, arkistolle ja konservoinnille 
Dagmarinkadulta.

Tutkimusta ja rakennussuojelua

Jarno Peltosen siirryttyä Taideteollisuus-
museon johtajaksi vuonna 1978 kaupungin-
museon johtoon tuli FM Marja-Liisa 
Rönkkö. Hän korosti museotyön amma-
tillisuutta ja tutkimustyötä. Erityisesti 
konservointiin kiinnitettiin huomiota ja 
museoon palkattiin lisää konservaattoreita. 
Varastotilaa hankittiin lisää jatkuvasti 
paisuville kokoelmille. Museon tutkimus-
toimintaan sisällytettiin myös arkeologia 
ja alettiin valmistella 1990-luvun alussa 
toteutuneita laajoja kaivauksia Vanhassa-
kaupungissa. Helsingin kaupunginmuseo 
muuttui keskeisemmäksi koko Suomen 
museokentällä, kun se nimitettiin 1981 
Keski-Uudenmaan maakuntamuseoksi ohjaa-
maan museotyötä lähialueellaan.

Tutkimus oli Marja-Liisa Rönkölle 
keskeistä museotyötä, jota hän halusi 
kannustaa ja tuoda esiin. Jarno Peltosen 
vuonna 1976 perustama museon vuosi-
kirja Narinkka alkoi kehittyä 1980-luvulla 

Jarno Peltonen ohjaa palikka-Senaatintorin
rakennustöitä ”Olga ja Oskar” -näyttelyssä 1973.

Marja-Liisa Rönkkö saapui kolle-
goineen 1800-luvun lopun asussa 
Ateneumin remonttia edeltäneeseen 
sulkijaisjuhlaan vuonna 1985. 
Näin muistutettiin rakennuksen 
alkuperäisen hengen säilyttämisen 
tärkeydestä.
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yhä merkittävämmäksi Helsingin historiaa 
koskevien artikkelien julkaisukanavaksi, 
joka toi paljon uutta, yleistajuista tietoa 
yleisön ulottuville. Narinkan rinnalle 
perustettiin laajemmille tutkimuksille tar-
koitettu Memoria-sarja, ja sitäkin museon-
johtaja Rönkkö ryhtyi toimittamaan.

Asenteiden muuttuessa 1980-luvulla 
myös rakennustutkimus ja -suojelu tulivat 
tärkeäksi osaksi museotyötä. Purkuvimma 
laantui, ja museosta tuli luotettu lausun-
nonantaja ja keskustelukumppani kau-
pungin rakennushankkeissa. Marja-Liisa 
Rönkkö muistelee:

– Palkitsevinta oli työskennellä Senaa-
tintorin eteläreunan kortteleissa arkkitehti 
Aarno Ruusuvuoren kanssa. Ylipormestari 
Raimo Ilaskivi pani suunnitelmat uusiksi, 
eikä näiden rakennusten sisätiloja enää 
purettu kaupungintalon tapaan. Asiasta 
syntyi kyllä tiukka vääntö, mutta lopulta 
hanke palkittiin Europa nostra -kunnia-
maininnalla onnistuneesta uuden ja van-
han yhdistämisestä.

Näyttelytoiminta jatkui vilkkaana Haka-
salmen huvilassa tilanpuutteesta huolimatta. 
Erityisen läheisinä Marja-Liisa Rönkkö 
muistaa ”Venäläisyys Helsingissä” -näyttelyn 
vuosilta 1984–85, lukuisat museon taide-
kokoelmia esitelleet näyttelyt sekä vuo-
delta 1981 ”Helsinki, jota ei rakennettu” 
-näyttelyn, joka pidettiin Arkadianmäen 
tilavassa kalliosuojassa monien tuon ajan 
näyttelyiden ja tapahtumien tapaan.

Lisätilaa museo sai rakennussuojelun 
edistymisen ansiosta. Helsingin kaupungin-
museon kansainvälisestikin harvinainen 
erikoispiirre, menneisyyden esitteleminen 
useissa aidoissa vanhoissa rakennuksissa 
eri puolilla kaupunkia, alkoi kehittyä, 

kun keskustan vanhin puutalo Kristianin-
katu 12:ssa avattiin 1980 Ruiskumestarin 
talona, 1860-luvun pikkuporvariskotia esit-
tävänä museona. Toinen arkipäivän ja 
asumisen historiaa esittelevä museo,  Työ-
väenasuntomuseo, avattiin 1989 Kirstin-                                                            
kujalla kaupungin vanhimmassa kunnal-
lisessa työväen vuokratalossa.

Kaivattu kaupunginmuseon uudisra-
kennuskin eteni Marja-Liisa Rönkön sin-
nikkään työn ansiosta kaupungin hallinto-
elimissä, ja sen perustamissuunnitelma 
hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 1988. 
Uudella vaalikaudella päättäjien mielialat 
ja kaupungin taloudellinen tilanne kuitenkin     
muuttuivat ja Nykytaiteen museon rakennus- 
hanke ajoi kaupunginmuseon ohi. Kult-
tuuri-ilmapiiri ja yhteiskunta olivat jälleen 
muuttumassa, ja uudella museonjohtajalla 
vaikea tehtävä edessään.

Uutta teknologiaa ja 
jatkuvaa laajenemista

Marja-Liisa Rönkön siirryttyä Valtion 
taidemuseon ylijohtajaksi vuonna 1990 
Helsingin kaupunginmuseon johtajaksi tuli 
FM Leena Arkio-Laine. Hänen kautensa 
alkuun osui syvä talouslama, joka merkitsi 
kaupunginmuseossa tuntuvia leikkauksia ja 

toisaalta kaupungin keskushallinnon aset-
tamia kovia tulostavoitteita. Samalla tuli 
vastata teknologisen murroksen asettamaan 
haasteeseen, josta selviäminen oli välttämä-
töntä museotyön pitämiseksi ajan tasalla.

– Tietotekniikasta tuli 1990-luvulla 
lopullisesti todellinen työväline myös kau-
punginmuseossa, niin kokoelmien luette-
loinnissa kuin viestinnässäkin.

Tietokoneet valtasivat museon nope-
asti 1990-luvun alkupuolella. Muutamassa 
vuodessa museolaiset opettelivat käyttä-
mään tekstin- ja kuvankäsittelyohjelmia, 
sähköpostia ja internetiä. Mullistavinta 
tietotekniikka oli museon kokoelmien hal-
linnassa, jossa siirryttiin pahvikortistoista 
sähköisiin tietokantoihin. Koska valmiita 
museo-ohjelmia ei juuri ollut tarjolla, kau-
punginmuseossa lähdettiin pioneerityöhön, 
kehittämään omaa järjestelmää. Innokkaasti 
ja kunnianhimoisesti ryhdyttiin luomaan 
museolle myös kotisivuja, jotka avattiin 
1996, sekä kaupungin historiaa valaisevia 
cd-rom-hankkeita. Nämä olivat luonteva 
jatko museon 1980-luvulla tekemille menes-
tyksekkäille multimediatuotteille, ääntä ja 
kuvaa yhdisteleville multivisioille.

Helsingin kaupunginmuseon näkyvyys 
ja vaikuttavuus kasvoivat 1990-luvulla. Pää-
kaupungin museona sille muodostui johtava 
asema niin Helsingissä kuin koko maan 
museokentässä. Museon vaikutusmahdol-
lisuuksien paraneminen näkyi erityisesti 
rakennussuojelussa. Uusi rakennuslainsää-
däntö vakiinnutti rakennussuojelun aseman 
ympäristöä koskevassa päätöksenteossa ja 
korosti entisestään museon merkitystä kau-
pungin hallintoelimissä asiantuntijana ja 
lausunnonantajana. Rakennussuojelusta tuli 

Kaupunginmuseo vietti 
iloista 75-vuotisjuhlaansa 
13.6.1986 Tuomarinkylän 
kartanossa. Marja-Liisa 
Rönkkö otti vastaan yli-
pormestari Raimo Ilaskiven
Airi-puolisoineen.

Vihdoin oma talo! Leena 
Arkio-Laine puhuu museon 
henkilökunnalle ensimmäi-
sessä Sofiankatu 4:ssä,
kaupunginmuseon uudessa
päärakennuksessa, 
pidetyssä kokouksessa 
5.1.1995.



sofia6 sofia 7

olennainen osa kaupunkikuvan kehittämistä, 
ja se sai laajan yleisen mielipiteen tuen.

Yhteiskunnan ja kulttuurin muutokset 
1990-luvulla, kansainvälistyminen ja yhä 
vahvistuva yksilöllisyyden korostaminen, 
heijastuivat myös kaupunginmuseossa.

– Kulttuurin tarjonta ja yleisö laaje-
nivat ja monipuolistuivat, ja sen mukana 
muuttui myös museon rooli. Antiikkiesi-
neiden ja vallan historian rinnalle nousi-
vat yksityiset muistot ja tarinat. Museot 
joutuivat tutkimaan omaa luonnettaan ja 
muodostamaan entistä selvemmän kuvan 
tehtävistään. Tämä johti museokäsitysten 
ja museotarjonnan monipuolistumiseen 
– kävijä saa valita erilaisista museoista 
itselleen mieluisan. Asiakkaasta tuli museo-
toiminnan keskipiste.

Tämä museotarjonnan monipuolistu-
minen toteutui Helsingin kaupunginmu-
seossa Leena Arkio-Laineen johtajakaudella 
päätähuimaavalla vauhdilla. Jarno Peltosen 
aikana alkanut lapsille suunnattu museotoi-
minta vakiintui 1991 perustetussa Lasten-  
museossa, joka asettui 1992 Tuomarin-                                                                   
kylän kartanon sivurakennukseen. Marja-
Liisa Rönkön kaudella tehdyt suunnitel-
mat ja sopimukset johtivat Raitioliikenne-                                                               
museon perustamiseen 1994 ja Sederholmin 
talon avaamiseen museona 1995. Vuonna 
2000 avattiin peräti kaksi uutta museota, 
Koulumuseo ja Voimalamuseo. 

Jokaiseen uuteen museoon luotiin myös 
uusi näyttely. Samalla kehitettiin aivan 
uudentyyppistä museoilmaisua Muisti–                                                               
Aika–Tunne -näyttelytrilogiassa vuosina 
1993–2003 sekä Helsingin kaksoisjuhla-
vuodeksi 2000 valmistuneessa Kohtaa-
misia-projektissa. Myös museon julkaisu-
toiminta laajeni valtavasti. Niinpä Leena 
Arkio-Laine muistelee vauhdikasta vuosi-
kymmentään johtajana:

– Koko 1990-luku oli elämys! Mieleeni 
nousee silti vahvimmin muutto uuteen kau-
punginmuseoon Sofiankatu 4:ään vuonna 
1995. Siellä olimme ensi kerran kaikki 
yhdessä: museon henkilökunta, kaupungin 
historian perusnäyttely ja asiakkaat.

Sofiankatu 4:n suuri jugendkiinteistö 
ratkaisi kaupunginmuseota vuosikymmeniä 

piinanneet tilaongelmat. Viimein lähes 
koko henkilökunta, kuva- ja arkistokokoel-
mat, konservointitilat, näyttely- ja asiakas-
palvelutilat sekä vieläpä Museokauppa ja 
elokuvateatteri saatiin yhden katon alle. 
Kun vielä Sofiankatu muutettiin 1998 
Katumuseoksi, kaupunginmuseo oli todella 
ottanut arvoisensa paikan Helsingin histori-
allisessa ytimessä.

Johtajana museossa

Mitkä ovat museonjohtajan, varsinkin nai-
sen, vaikutusmahdollisuudet yhteiskunnan 
ja kulttuurin ristipaineissa? Kysymys hil-
jentää kokeneet museonjohtajat hetkeksi 
kesken vilkkaan keskustelun. 

”Nainen virastopäällikkönä oli 1970-
luvulla harvinaisuus Helsingissä – ja on 
vieläkin. Eipä herroilla ollut silloin mitään 
iloista kolmikymppistä vastaan, vaikka 
tiukoissa rakennussuojelukiistoissa tilanne 
saattoikin kärjistyä”, muistelee Marja-Liisa 
Rönkkö. Leena Arkio-Laine muistuttaa, 
että museoalan naisvaltaisuus ja naisjoh-
tajien runsaus johtuu alhaisista palkoista. 
”Sukupuolella ei silti ole merkitystä työelä-
mässä tai johtamisessa. Miesten ja naisten 
yhteistyö on välttämätöntä.” 

Jarno Peltosenkaan mielestä hyvän 
johtajan sukupuolella ei ole väliä. Hänen 
mukaansa museo profiloituu johtajansa 
aloitteellisuuden ja idearikkauden mukaan. 

Tärkeintä on seurata aikaansa ja yrittää 
olla sen edellä. Myös Marja-Liisa Rönkkö 
korostaa johtajan persoonallisuutta ja näky-         
vyyttä museon vaikuttavuuden edellytyksenä.

Kesällä 2003 eläkkeelle jäänyt Leena 
Arkio-Laine, jonka aikana kaupungin-
museon henkilökunta kasvoi yli 60 hen-
gen vahvuiseksi, miettii hetken ja sanoo: 
”Kaupunginmuseon johtajan asema on 
muuttunut 1990-luvulla organisaation 
kasvaessa ja kehittyessä. Suuren museon 
johtajan tehtävät ovat paljolti hallinnol-
lisia ja edustuksellisia: hankkia ja jakaa 
voimavaroja henkilökunnan työhön sekä 
toimia museon keulakuvana lukematto-
mille tahoille. Yksin ei museonjohtaja enää 
voi saada mitään aikaan, vaan museotyö 
on koko henkilökunnan yhteistyötä. Arki-
seen museotyöhön ei johtaja nykyään ehdi 
osallistua, mikä tuntuu tutkijan koulutuksen 
saaneesta pitkän linjan museoihmisestä 
joskus vaikealta.”

Entisiä johtajia kuunneltuaan tajuaa 
tämän päivän Helsingin kaupunginmu-
seon rikkauden: useiden museotyöntekijä-
polvien erilaisten näkemysten, ahkeruuden 
ja innostuksen tulokset ovat yhä tallella ja 
käytettävissä. Vuosikymmenien mittaan 
tästä on syntynyt runsas ja monipuolinen 
kokoelmien ja palveluiden kokonaisuus, 
josta riittää loputtomasti ammennettavaa 
myös museon asiakkaille.

Leena Arkio-Laine viininpunaisessa renessanssipuvussaan työtovereiden 
keskellä Helsingin 450-vuotisjuhlien aikaan kesällä 2000.



Teksti: Jere Jäppinen, tutkija
Kuvat: Helsingin kaupunginmuseo/Esko Toivari

Tiina Merisalo, 42, on syntynyt Torniossa 
ja käynyt koulunsa Oulussa. Helsinkiin 
hän tuli 1980 opiskelemaan taidehistoriaa. 
Hän erikoistui arkkitehtuurihistoriaan ja 
rakennussuojeluun ja lähti museoalalle. 
Työskenneltyään Hangon ja Espoon kau-
punginmuseoissa hän siirtyi 1995 Helsingin 
kaupunginmuseoon johtamaan kulttuuri-
ympäristöyksikköä. Vuonna 2003 museon 
pitkäaikaisen johtajan Leena Arkio-Laineen 
jäädessä eläkkeelle Tiina Merisalo oli valmis 
hakemaan virkaa.

Kaupunginmuseon hyvä tuntemus  
antaa hänelle hyvät lähtökohdat työhön, ja 
myös vahvan edeltäjän läheisyys on uuden 
johtajan tukena.

– Leena on ollut karismaattinen mu-
seonjohtaja ja minulle tärkeä ammatilli-
nen esikuva ja innostava työtoveri. Hän 
on hyvin innovatiivinen persoona, oikea 
ideageneraattori, jonka jäljiltä museo on 
hyvässä vedossa ja täynnä osaavia ammat-
tilaisia. Siinä suhteessa astun tehtävääni 
levollisin mielin.

Uusi johtaja merkitsee kuitenkin aina 
mullistusta työyhteisölle, mistä Tiina Meri-
salo on tietoinen.

– Edustan eri sukupolvea ja varmasti 
hieman erilaista tapaa johtaa asiantuntija-
organisaatiota. Johtajan vaihtumiseen liit-
tyy työyhteisössä monenlaisia odotuksia, 
ahdistuksia ja energiavirtoja, eikä niiden 
kanavoiminen arkityöhön ole helppoa. 
Muutos on elettävä läpi ja asettumiselle 
on annettava runsaasti aikaa. Koen haas-
teen ja vastuun suurena, mutta erittäin 
innostavana. 

Tavoitteet kirkkaina 
vaikeassa tilanteessa

Tiina Merisalon johtajakausi alkaa tiu-   
kalla säästökuurilla. Museon tämän vuoden 
budjetin loppusumma on viime vuotta 4 % 
pienempi. Koska vuokrat ja palkat ovat 
nousseet, varsinaiset toimintarahat supis-
tuvat itse asiassa lähes 30 %. Säästöt näky-

Tiina Merisalo 
katsoo rohkeasti 
eteenpäin
Lokakuussa 2003 kaupungin-
museon johtajaksi seitsemäksi 
vuodeksi valittu FM Tiina 
Merisalo ryhtyy tehtäväänsä 
täynnä intoa ja uusia ajatuksia 
– talousahdingosta huolimatta.

vät etenkin aukioloajoissa, joita supistetaan 
kaikkialla paitsi kaupunginmuseon pää-   
rakennuksessa Sofiankadulla. Koska vuosi-
lomasijaisia ei voida palkata, monet museot 
ovat kesällä kiinni muutamia viikkoja.

– Tässä tilanteessa pidän lähiaikojen 
tärkeänä tavoitteena museon palvelu- ja toi-
mintakyvyn sekä näkyvyyden säilyttämistä.

Tiina Merisalon johtamisen tukena 
on selvä kuva museon tehtävästä yhteis-
kunnassa.

– Kaupunginmuseon ainutlaatuinen 
perustehtävä – tallentaa ja kantaa Helsingin 
kulttuuriperintöä yli sukupolvien – on 
pysynyt samana jo muinaismuistolauta-
kunnan perustamisesta vuonna 1906. 

Aineeton ja aineellinen kulttuuri ovat 
kuitenkin viime vuosikymmeninä muut-
tuneet niin määrällisesti kuin sisällölli-
sestikin, samoin kulttuurin tallentamisen 
välineet ja tekniikka. Kulttuurimuutosten, 
tavaravyöryn ja hupenevien varastotilojen 

asettamaan haasteeseen on museossa vas-
tattu pohtimalla valtaviksi paisuneiden ko-
koelmien kartuttamisen ja hoidon tulevai-
suutta. Tutkijat ovat laatineet kokoelma-
strategiaa, jonka avulla on määrä tallentaa 
museoon juuri Helsingin ja helsinkiläisten 
kannalta olennaisimpia ilmiöitä.

– Perinpohjainen syventyminen kokoel-
miin, niiden ylläpitoon ja hallintaan saattaa 
kuulostaa sisäänpäin kääntymiseltä, mutta 
vain tällä tavalla museo voi tuottaa yleisön 
iloksi näyttelyihin ja julkaisuihin uutta, 
ennen näkemätöntä aineistoa.

Jotta museon kokoelmien tulevaisuus 
voitaisiin taata, Tiina Merisalo nostaa 
esiin lähivuosien tärkeimpiin kuuluvan 
hankkeen, uuden keskusvaraston.

– Nykyiset, täpötäydet varastot 
eivät kaikilta osin vastaa yhteisen kult-
tuuriperinnön turvaamiselle asetettuja 
vaatimuksia. Tarvitsemme ajanmukaiset, 
olosuhteiltaan säädeltävät tilat, joissa olisi 
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varaa myös kokoelmien suunnitelmalliselle 
kasvulle ja kehittämiselle.

Kulttuurin muuttuessa ovat myös mu-
seon asiakkaat alkaneet vaatia enemmän. 
Museon on siksi tarkasteltava kriittisesti ja 
uudistettava myös tuotteitaan, näyttelyitä, 
julkaisuja, verkko- ja asiantuntijapalveluita, 
jotta ne kiinnostaisivat yleisöä entistä 
enemmän. Tämä vaatii aktiivisuutta, roh-
keutta ja kekseliäisyyttä talouden rajoitta-
essa esimerkiksi museon markkinointia.

Museonäyttelyn suunnittelu ja toteu-
tus on yleensä raskas, monivuotinen pro-
sessi, joka sitoo suuren joukon tutkijoita, 
museolehtoreita ja konservaattoreita. Tiina 
Merisaloa kiinnostaa, voisiko museo luoda 
nopeampia tapoja tuoda esiin tietojaan ja 
aineistojaan. Näin museo voisi taustoittaa 
ajankohtaisia helsinkiläisiä ilmiöitä ja osal-
listua yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Kaukotavoitteena on myös museon 
tietovarantojen kehittäminen avoimiksi 

tietopankeiksi. Atk-järjestelmien luominen 
vaatii kuitenkin runsaasti varoja, joten 
lähivuosina ei ole luvassa kovin nopeaa 
kehitystä.

Rahahuolista huolimatta Tiina Meri-
salo uskaltaa kertoa myös haaveistaan.

– Uneksin kaupunginmuseosta, jonka 
kynnys olisi matala, johon olisi helppo 
tulla milloin tahansa ja josta yleisö oppisi 
luontevasti hakemaan tietoa ja elämyksiä. 
Historia on läsnä ihmisten arjessa, se on 
hauskaa, jännittävää ja jokaista kosketta-
vaa, joten haaveilen, että yleinen historian-
taju paranisi. 

Perheenäiti Itä-Helsingistä

Helsinki on ollut Tiina Merisalon kotikau-
punki jo yli 20 vuoden ajan.

– Vaikka lapsuuden- ja nuoruuden-
ympäristöni ovat piirtäneet jälkensä sielun-
maisemaani, on Helsinki vienyt sydämeni. 
Urbaani kivikaupunki arkkitehtonisine ja 

historiallisine kerroksineen sekä se, miten 
kaupunki kohtaa meren, valloittivat minut 
jo ensimmäisenä opiskeluvuonna.

Hänen muistojensa paikat Helsingissä 
liittyvät toisaalta elämän tärkeisiin vai-
heisiin, tapahtumiin ja ihmisiin, toisaalta 
arkisiin kävely- ja pyöräretkiin omassa 
lähiympäristössä. Opiskeluaikana hänen 
elämänsä pyöri vahvasti keskustassa, yli-
opiston ja Uuden ylioppilastalon välillä. 
Hän on asunut Pukinmäessä, Munkki-
niemessä ja Malminkartanossa, joiden 
kaikkien ympäristö on tullut tutuksi. 

Juristimiehensä ja 6- ja 10-vuotiaiden 
tytärtensä kanssa Tiina Merisalo on asu-
nut pitkään Itä-Helsingissä, jossa perheen 
retkikohteita ovat muun muassa Vartio-
kylän keskiaikainen linnavuori, Puotilan 
kartano sekä Kallvikinharju huviloineen ja 
hiekkarantoineen. Myös Helsingin synty-
sijat Vanhassakaupungissa ja Vantaansuun 
tienoot ovat tulleet toistuvien kotiseutu-
retkien kohteiksi. 

Virastopäälliköksi ryhtyminen on pien-
ten lasten äidille haastavaa.

– Uusi virkani merkitsee aiempaa 
enemmän edustamista ja virastoajan ulko-
puolisia työtehtäviä ja matkoja. Lapsilla 
on myös isä, ja olenkin onnellinen siitä, 
että puolisoni uskoo laillani tasa-arvoiseen 
avioliittoon ja vanhemmuuteen. Toivon 
tietysti hartaasti, että hän ei joudu katu-
maan sitä, että kannusti minua hakemaan 
tätä tehtävää! Arjen pyörityksestä en selviäisi 
ilman ihmeen ihanaa anoppiani, jonka 
apu on aivan korvaamaton.

– Perhe pitää suhteen työhön ter-
veenä, pakottaa irtautumaan työasioista 
ja auttaa pitämään työn ja vapaa-ajan 
rajat kirkkaina. Eihän tasapainoilu työn ja 
kodin välillä aina helppoa ole, ja ajoittain 
joutuukin potemaan huonoa omaatuntoa 
huonosti hoidetuista rooleistaan, mikä 
on aika tavallinen tarina ikäisteni naisten 
keskuudessa.

Toivotamme Tiina Merisalolle voimaa 
ja rohkeutta tuleviksi seitsemäksi vuo-
deksi, jotka tuntuvat museossa alkaneen 
rahapulasta huolimatta innostuneen ja 
toiveikkaan mielialan vallitessa.

sofia 9



sofia10 sofia 11

Teksti: Minna Sarantola-Weiss, tutkimuspäällikkö
Kuvat: Pietarin kaupunginmuseo

Hakasalmen huvilassa avataan helmi- 
kuussa Pietarin kaupunginmuseon tuot-
tama Kehon muisti -näyttely, joka tarkas-
telee alusvaatteiden kautta neuvostokansa-
laisen ja neuvostoyhteiskunnan suhdetta 
kehoon ja ruumiillisuuteen 1920-luvulta 
1980-luvulle.

Kehon muisti avaa uuden näkökulman 
neuvostoelämään. Se nostaa esiin arkisen 
alusvaatteen ja sen, miten totalitaarinen 
yhteiskunta ulotti kontrollinsa aina ihmis-
ten iholle asti.  Samalla se yhdistää nyky-
taiteen keinot museoesineisiin.

Neuvostoliiton intiimi arki

Neuvostoliitto yhdistyy meillä usein aja-
tuksiin vallasta, ideologiasta ja politiikasta. 
Ne olivat kuitenkin vain ylärakennetta, 
joka peitti alleen arjen moninaisuuden.  
Kehon muisti tarkastelee yhteiskuntaa 
alhaalta, tavallisen ihmisen näkökulmasta, 

ja kertoo siitä, miten tiukasti esineiden 
maailma on kietoutunut yhteiskunnalli-
seen todellisuuteen.  

Näyttelyssä esitellään alusvaatteita, 
mutta ei neuvostoajan likapyykkiä, vaan 
sen arkea, jokapäiväistä intiimiä ja inhi- 
millistä puolta.  Alusvaatteet ovat viimeinen 
rajapyykki yksityisen ja yhteisen välillä. 
Tämä raja oli Neuvostoliitossa erityisen 
vaikea pinta, koska yhteiskuntaa ohjaava 
ideologia oli rakentunut kokonaan yhteisen 
ja kollektiivisen ympärille.

Häpeä, häveliäisyys, puute ja kaipaus 
ovat näyttelyn keskeisiä teemoja. Neuvosto-
kansalaisilla oli paljon kokemusta siitä, 
miten ihminen riisutaan julkisesti lasten-
tarhassa, armeijassa tai yhteisasuntojen 

ahtaudessa. Yhtä hyvin esiin nousevat silti 
unelmat, erotiikka ja huumori. Loputon 
kyky nauraa itselle ja arjelle oli osa neu-
vostokulttuuria.

Kasarmeja ja unelmia

Tyypillinen neuvostotuote oli kestävä ja 
yksinkertainen. Kun neuvostoyhteiskunnan 
ihanne muovattiin vallankumouksen jälkei-
sinä vuosina, muovattiin myös ihanne-esine, 
joka ei halunnut eikä osannut miellyttää. 
Sen tuli olla ideologisesti rehellinen.

Alusvaatteiden ihanteena olivat aina 
1950-luvulle asti miesten armeijakäyttöön 
tarkoitetut yksinkertaiset, mutta lämpimät 
kerrastot. 1950- ja 1960-luvulla Neuvosto-
liitto otti jonkin aikaa länttä kiinni elin-
tasokilvassa, ja tämä näkyi myös alusvaat-
teiden maailmassa. Armeijan rooli pieneni 
ja naisesta tuli lopulta yhteiskunnallisesti 
näkyvä kuluttaja. Pitsit, nylonit ja kirkkaat 
värit tulivat neuvostoalusvaatteisiinkin.

Tavaranvalmistajien yritykset antaa 
tuotteilleen viehätysvoimaa ovat silti 
jossain määrin huvittavia ja liikuttavia 
nykyisten kaiken kokeneiden kuluttajien 
silmissä. Uusi standardi ei välttämättä 
vastannut käyttäjien todellisuutta sen 
paremmin kuin vanhakaan. Pitsit ja kor-
setinnyörit muodostavat räikeän kontrastin 
kirkasotsaisen pioneerin ja pyykkiä pesevän 
työläisäidin arjen kanssa. 

Neuvostotuote ei myöskään ollut pelk-
kää yhtenäistä kasarmityyliä ja standardia, 
kuten me helposti kuvittelemme, vaan se 

Yhteiskunta iholla
Neuvostoliiton voi nähdä kirjaimellisesti 
pintaa syvemmältä Kehon muisti -näyttelyssä.

”En muuten ymmärrä 
ollenkaan kun sanotaan,
että Stalinin aika oli
karu tai sukupuoleton. 
Siihen aikaan sitä ei vain 
kutsuttu seksiksi, vaan
ruumiinkulttuuriksi.” 
Nainen, s. 1928

Neuvostoalusvaatteiden mallit 
otettiin aina 1950-luvulle asti
armeijan varusteista. Puna-armeijan 
konekiväärikoulun kesäkurssi
voimistelee vuonna 1922.
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oli jatkuvaa standardista poikkeamista, 
kotiteollisuutta ja käsityötä, mikä toi 
käyttöesineisiin inhimillisyyttä ja henkilö-          
kohtaisuutta. Neuvostoalusvaatteissa, niiden 
naiivissa mukavuudessa, välillä karussa aske-
tismissa ja joskus kömpelössä kauneus-
käsityksessä piili valtava määrä unelmia 
ja toiveita.

Juuri siksi neuvostoalusvaatteet herättä-
vät yhä vahvoja tunteita ja tunnereaktioita 
aina hyväntahtoisesta naurusta piinalliseen 
hämillisyyteen. Suomalainen museokävijä 
voi pohtia näyttelyssä omaa suhdettaan 
ruumiiseensa. Mekin peitämme ja paljas-
tamme, mutta mikä ohjaa meidän valinto-
jamme markkinataloudessa? 

Muuttuva itä kiehtoo

Kehon muisti on ollut vuonna 2001 esillä 
Pietarin kaupunginmuseossa ja keväällä 
2003 Wienin Museum für Volkskunde 
-museossa. Molemmissa kaupungeissa 
näyttely sai paljon huomiota tiedotusväli-
neissä ja herätti keskustelua neuvostoajasta 
ja sen muistoista. Suomalaisillakin on run-
saasti kokemuksia mahtavasta naapurista, 
ja täälläkin intiimi näkökulma suurvaltaan 
varmasti kiehtoo.

Helsinkiläisillä on kevättalvella erin-
omainen tilaisuus tutustua monipuolisesti 
Neuvostoliiton romahduksen aiheuttamiin 
nopeisiin muutoksiin Venäjän ja Baltian 
mielenmaisemassa. Hakasalmen huvilan 
naapurissa Kiasmassa on 31.1.–2.5.2004 
esillä Historiaa nopeammin -näyttely, jonka 
monet teokset sivuavat Kehon muistin 
aihepiiriä, neuvostoajan arkea ja sen kipeän-
suloisia muistoja.

Kehon muisti -näyttelyn pääsponsori 
on Triumph International. 

”Kehon muisti – neuvostoajan 
alusvaatteita” 4.2.–29.7.2004.
Hakasalmen huvila, Mannerheimintie 13.
Auki su–to klo 11–16.

”Neuvostoihminen on oppinut arvostamaan 
aitoa kauneutta, jota voi olla vaatimattomissa 
ja yksinkertaisissa tavaroissa hyvinkin paljon.” 
Hyödyllisiä neuvoja – Poleznye sovety, 1959

Kotitekoiset
sukkanauhaliivit
ja korseletti
1950–60-luvulta.

Kotitekoinen uimapuku 
1950-luvulta kertoo
neuvostokansalaisten
värikkäistä unelmista.
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Helsinkiläisten kuva-aarre 

Teksti: Kerttuli Wessman, tutkija
Kuvat: Helsingin kaupunginmuseo/Jan Alanco, Tiina Palomäki, Esko Toivari

Kaupunginmuseon taidekokoelma on sekä
taiteellisesti että kulttuurihistoriallisesti arvokas. 
Helsinkiläiset pääsevät syksyllä tutustumaan
kokoelman antiin Hakasalmen huvilassa. 

Gabriel Engberg 1896 
Talvikuva Helsingistä 

Yrjönkadun loppupäätä 
ja Eerikinkadun alkua 
hallitsivat matalat asuin-
talokorttelit, joiden
keskellä uusi kerrostalo
kohoaa. Se on kehityksen 
ja kasvun merkki, joka 
tuo särön kiireettömän
ja kodikkaan pikku-
kaupungin tunnelmaan. 
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Helsinkiläisten kuva-aarre 

Valokuvan hetken ikuistava taikavoima 
on nykyihmiselle itsestäänselvyys. Musta-
valkeaakin Helsinki-kuvaa katsomalla palau-
tamme muistin kätköistä mieleen maise-
mia, tunnelmia, tilanteita, ääniä, värejä ja 
tuoksuja. Nämä samat asiat ovat aikoinaan 
innoittaneet kuvataiteilijoita ja saaneet hei-
dät yrittämään niiden vangitsemista. Jotta 
pystyisimme osallistumaan vieraan ihmisen 
kokemaan elämykseen, on taideteoksen 
herätettävä uteliaisuutemme. Aistiemme 
on ryhdyttävä työstämään aihetta. 

Vanhaa rakennetun maiseman kuvaa 
katsoessamme yritämme heti tunnistaa 
sen ja etsiä kiinnekohtia nykytodellisuu-
teen. Tavalla tai toisella sen on tultava 
tutuksi. Yleensä jokin näkymässä viestittää 
ajasta, mutta aika voi olla niin kaukainen, 
että senkään oivaltaminen ei auta aihetta 
avautumaan katsojalle. Tietoa on etsittävä 
sieltä, minne historiaa on talletettu. Arkis-
tojen ohella museot ovat menneisyyden 
makasiini. 

Taidetta historiallisessa museossa

Helsingin ja helsinkiläisten historiaan jät-   
tämiä jälkiä löytyy Helsingin kaupungin-
museon kokoelmista. Ennen kuin museo 

1911 perustettiin ja ennen kuin esine-
kokoelmaa oli alettu kerätä, taltioitiin jo 
Helsinki-aiheista taidetta, sillä kaupun-
ginvaltuusto nimitti 1906 Helsingin Mui-
naismuistolautakunnan dokumentoimaan 
katoavaa kaupunkikuvaa. Jäsenten asian-
tuntemuksen ja hyvän kontaktiverkon 
avulla onnistuttiin heti samana syksynä 
hankkimaan taideteoksia. 

Rudolf Åkerblom 1880 
Kaivopuiston tuulimylly 

Peilitehtailija Strömbergin 1832 rakennut-
taman myllyn muisto elää edelleen Myllytie-
nimessä. Myllyn alaosassa oli asunto, jossa 
mylläri perheineen asui. Myllynkivet siirrettiin 
aikoinaan museoksi muutetun Hakasalmen 
huvilan pihalle, jossa on myös sekä Kataja-
nokan kanavasta löydettyjä että Talin karta-
nosta tuotuja myllynkiviä.

August Mannerheim 1849 
Kohtaus oopperasta Belisario 

Helsingissä vieraileva saksalainen seurue esitti 
1849 Gaetano Donizettin oopperan Belisario. 
Sen mainosjuliste on museon kokoelmissa, sa-
moin esityksen nähneen August Mannerheimin 
piirustus ensimmäisen näytöksen lopusta. 
Suomen Pankin johtokuntaan kuulunut keika-
rimaiseksi luonnehdittu August Mannerheim 
nautti suuresti teatterista ja oopperasta ja 
suunnitteli jopa pukuja kotimaisiin esityksiin. 
Hänellä oli seurapiirien jäsenenä tilaisuus 
toimia tarkkailijana, jonka piirustusten avulla 
välittyy katkelmia Helsingin huvielämästä.
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Magnus von Wright 1837 
Hämeen tulli Pitkänsillan pohjoispäässä. 

Uusi puinen silta oli valmistunut 1832, ja viiva-
suoraan vedetty Unioninkatu jatkui Tähtitornin-
vuorelle rakennettuun Observatorioon asti. 
Helsinkiin vievät tiet päättyivät kaupungin 
rajalla tulliin. Hämeen tulli oli aluksi sijainnut 
sillan eteläpuolella ja Espoon tulli nykyisen 
Esplanadin itäpäässä, josta se siirrettiin Turun 
kasarmin lähelle. Tullit varustettiin puomilla ja 
vartiokopilla, koska Helsingissä oli venäläistä 
sotaväkeä. 

kaupunkikuvaa, jonka dokumentoiminen 
juuri on yksi kaupunginmuseon perusteh-
tävistä. Sekä Helsingin kaupunginmuseolla 
että Helsingin kaupungin taidemuseolla 
on kuitenkin omat kokoelmansa. Kau-
pungin organisaatiossa museot ovat kaksi 
erillistä virastoa. 

Pintaa syvemmälle

Helsingin kaupunginmuseo tunnetaan 
yleensä vain esinemuseona, mutta sen 
isohkon suomalaisen taidemuseon koko-
elmien suuruinen taidekokoelma tuo 
Helsinki-valokuvien ohella nähtäville 
kaupungin menetetyt maisemat. Vaikka 
valintaperusteena on eräitä kulttuurihis-
toriallisin kriteerein vastaanotettuja testa-
menttikokoelmia lukuun ottamatta ollut 
Helsinkiin liittyvä aihe, on kokoelmasta 
tullut taiteellisesti varsin tasokas. Taiteen 
keinoin välittyy elämyksen näkymälle 
antama lisäulottuvuus. Mutta dokumentti-
arvoa voi olla hyvinkin kömpelösti tehdyllä 
työllä, ja harrastelija on voinut tehdä ainoan 
kuvan, joka antaa tietoa täysin muuttu-
neesta paikasta.

Usein tulee miettineeksi, onko jokin
kokoelman teos taidetta. Onneksi jouk-
koon on kuitenkin päässyt myös vähemmän 
taitavien tekijöiden töitä puhumattakaan 

siitä, että taiteilijan tuotantoa voidaan 
arvioida eri aikoina eri tavalla. Kuka enää 
kyseenalaistaisi Magnus von Wrightin 
taidot? Kuitenkin myös hänen Helsinki-
näkymiään on väheksytty taiteellisessa 
mielessä ennen tutkimuksen esiin nosta-
mia ansioita. Monta asiaa on syytä ottaa 
huomioon ennen kuin ryhtyy makutuoma-
riksi. Erityisesti tilannekuvissa on suora-
naisia helmiä, joiden tekijöiksi paljastuvat 
tarkkasilmäiset amatöörit. Luontaisella 
sommittelutaidolla, kyvyllä havaita ja van-
gita olennainen sekä huumorin lahjalla voi 
aikaansaada visuaalisia novelleja.  

Kuva korvaa monta sanaa. Yhdistämällä 
taideteosten kertomukset niitä tukevaan 
viiteaineistoon mehevöitetään tarinaa Hel-                    
singistä. Näyttelyllään Helsingin kaupungin-
museo haluaa antaa kävijöilleen tilaisuuden 
syventää ja laajentaa tietämystään kau-
pungin historiasta. Nähtäväksenne tarjo-
taan helsinkiläisten kulttuurihistoriallisen 
taidekokoelman aarteita. Olkaa hyvä ja 
lukekaa kuvaa!

Taidetta Helsingin kaupungin-
museon kokoelmista Hakasalmen
huvilassa 14.9. lähtien.
Auki su–to klo 11–16.

Kaupunkia alettiin myös systemaatti-
sesti valokuvata ja talteen otettiin lisäksi 
vanhoja karttoja ja asiakirjoja, joiden 
merkitys tietolähteinä koettiin tärkeäksi. 
Vanhojen kohteiden paikantamisessa kartat 
ovatkin korvaamaton apu. Kohde on voi-
tava kuvitella kartan maastoon. On otet-
tava huomioon rantaviivan muutokset, 
kadonneet järvet, muinaiset joenuomat, 
täyttömaan mantereeseen yhdistämät enti-
set saaret, kalliot, kumpareet, metsät, niityt 
ja pellot. 

Pääkaupungissa sijaitsevat toki isot 
valtakunnalliset museot ja arkistot omine 
Helsinki-aineistoa sisältävine kokoelmi-
neen, mutta kaupunginmuseo oli vuosi-
kymmeniä ainoa paikka, joka erikoistui 
keräämään ja tallettamaan yksinomaan 
tätä todistusaineistoa. Nykyisin Helsingin 
kaupungin tietokeskuksen alaisena toimiva 
kaupunginarkisto perustettiin 1945, ja  vasta 
1970-luvulla kaupunki sai oman taide-
museonsa. Sen yhtenä tehtävänä on hankkia 
nykytaidetta paitsi näyttelytoimintaa ajatel-
len myös sijoitettavaksi kaupungin viras-
toihin ja laitoksiin. 

Kaupunkikuvallisesti tärkeiksi ovat 
viime vuosina muodostuneet ympäristö-
taideteokset, jotka yhä useammin kor-
vaavat monumentaalityöt. Ne ovat osa 
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Torger Enckell 1970 
Helsingin ratapiha 

Väriä ja valoa väreilevä, aina Eläintarhanlahden 
toiselle puolen avoin näkymä Helsingin rata-
pihalta, josta nokea syytävät höyryveturit jo 
olivat väistyneet. Sitä ennen alueelle levittäyty-
nyt soistunut Kluuvinlahti oli täytetty rautateiden 
tarpeiden mukaan. Monista suunnitelmista 
huolimatta paikan lopullinen luonne on vielä 
hahmottumatta. Maisema muuttuu.

Olga Forslund 1917 
Kävelyllä 

Kävelevä pariskunta on kuvan tekijä, Arvidsonin litografisessa laitok-
sessa retusoijana työskennellyt Olga Forslund, ja hänen kavaljeerinsa, 
valokuvaaja Olof Sundström. He kulkevat pitkin Speranskintietä, joka 
myöhemmin yhdistettiin Merikatuun. Taustalla näkyvä vuosina 1887–1937 
toiminut Ursinin uimalaitos oli rakennettu kallioiselle rannalle, joka oli 
saanut nimensä professori Nils Abraham af Ursinin mukaan. Hänellä oli 
kesäisin ollut tapana käydä uimassa tällä rannalla.
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Lustfyllt lärande
genom drama och lek

Text: Anna Finnilä, museilektor
Bilder: Helsingfors stadsmuseum/Esko Toivari

Stadsmuseet har levandegjort historien för dagisbarn 
och skolelever i både stor och liten skala i snart tio år.

”Mina damer och herrar, välkomna på en 
annorlunda stadsrundtur. Jag hoppas att 
ni mår bra, ty nu reser vi bakåt i tiden. 
Många intressanta platser och människo-
öden väntar på oss”. Med dessa ord har ca 
10 000 helsingforselever välkomnats på 
historiska stadsrundturer under de senaste 
nio åren. 

Stadsrundturer fulla
med överraskningar

Målsättningen med rundturerna har varit 
att berätta om Helsingfors historia på ett 
roligt och levande sätt. Eleverna har fått se 
historiskt intressanta miljöer som de kanske 
aldrig tidigare har besökt. Historiska mil-
jöer, händelser och personer har levande-
gjorts med små finurliga skådespel.

Rutternas tema och tidsperiod har 
växlat under åren. De flesta rutterna har 
rört sig i stadskärnan, men ibland har 
vandringen varit förlagd till Brunnsparken, 
Tölö eller Berghäll. Stadsrundturerna har 
ordnats under några, oftast soliga, dagar 
i början av maj och rutternas antal har 
varierat från två till fyra per år. Intresset 
för rundturerna har varit så stort att man 
har varit tvungen att lotta ut de skolklasser 
som kan delta.

Under årens lopp har eleverna fått 
träffa bl.a. Per och Ellen Svinhufvud i 
presidentens slott, kapellmästare Alexej 

På hösten ledde
arkitekt Carl Ludvig 
Engel elever på en 
spännande vandring
i Sederholmska huset.
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Apostol med sin hund på Kaserntorget, 
överstinnan Aurora Karamzin som i Villa 
Hagasund berättade om sin diamant ”Le 
Grand Sancy”, köpman Johan Sederholm 
som i sitt hus läxade upp en lat bodbetjänt, 
den unge Carl Gustaf Mannerheim som 
ville smita från studierna, regissör Toivo 
Särkkä som regisserade filmen ”Brunns-
parkens sköna Regina” och poeten Eino 
Leino som flanerade i Esplanadparken.

Goda samarbetspartners

De historiska stadsrundturerna startade 
1995 som en del av Barnens Festspel. 
Produktionen har sedan starten genom-
förts som ett samarbetsprojekt mellan 
Annegårdens konstcentrum (som hör till 
Kulturcentralen), Kallion lukio och Hel-
singfors stadsmuseum. Kulturinstruktör 
Liisa Paatsalo från Annegården har varit 
producent och hållit i trådarna. Stads-
museets museilektor Anna Finnilä har 
skrivit synopsis för rutterna och på basen 
av hennes texter har elever vid Kallion lukio 
skapat medryckande dialoger tillsammans 
med sin lärare Annemari Untamala. Dessu-
tom har elever från Tölö gymnasium och 
Brändö gymnasium deltagit i planeringen 
och förverkligandet av de svenskspråkiga 
stadsrundturerna.

Under rundturerna har gymnasisterna 
fått agera skådespelare på de historiska 
platserna och de har klarat uppgiften ga-
lant, trots att både miljöerna och publiken 
har varit mycket krävande. Gymnasisterna 
d.v.s. skådespelarna har uppskattat högt att 
både tillverkningen av scenkläderna och 
maskeringen har skötts av proffs eller av 
elever vid någon yrkeshögskola. Blivande 
lågstadielärare samt konst- och historiestu-
derande har fungerat som guider på rund-
turerna. Guidernas viktiga uppgift har 
varit att på ett medryckande sätt berätta 
lite mer om de historiska personerna och 
händelserna samt att ge en helhetsuppfatt-
ning av en viss tidsperiod. 

I vår kommer de elever som lotten har 
gynnat att få träffa kända konstnärer som 
trivdes på Esplanaden i slutet av 1800-talet 
och att få höra om jugendbyggnader som 

har haft en stor betydelse för den finska 
identiteten. Stadsrundturerna kommer även 
i vår att sysselsätta närmare 100 personer!

Tidsresor i stadsmuseets filialer

Stadsmuseets museilektorer har också med 
egna krafter ordnat små dramatiserade 
visningar i museets filialer. Tack vare stads- 
museets stora Rendez-vous projekt år 2000 
med över fyrtio historiska rollpersoner 
ökade museets utbud av rollkläder mar-
kant, vilket har underlättat museilekto-
rernas arbete. 

I Arbetarbostadsmuseet har dagisbarn 
och lågstadieelever kunnat åka med tids-
maskinen till början av 1900-talet. En 
trebarnsmor har stolt presenterat sitt hem 
med bl.a. rinnande vatten och berättat om 
familjens vardag. Sedan har man tittat in 
hos några grannar och lekt traditionella 
utelekar på museets innergård. På Domar-
by gård har barnen haft möjlighet att stifta 
bekantskap med hustomten och den Vita 
damen som spökar på herrgården. Den 
Vita damen, d.v.s. Natalia Stjernschantz, 
har berättat om sitt storslagna bröllop 
1856 och om livet på herrgården.

Förra hösten kunde elever från årskurs 
4 och 5 träffa läkarfru Lovisa Rosenström, 
arkitekt Carl Ludvig Engel, köpmans-
fru Anna Scharin och lektor Carl Axel 
Gottlund i Sederholmska huset. Dessa 
berättade bl.a. om vad krig, återuppbygg-
nad, kontakterna med St Petersburg och 
det nationella uppvaknandet betydde för 
helsingforsarna. Under vandringen genom 
utställningen ”1809 – skilda vägar” fick 
eleverna små uppgifter att lösa. 

På stadsmuseets temaguidningar är 
det vanligen så att endast museilektorerna 
har historiska roller, medan eleverna är sig 
själva. Dramaspel där alla skulle få roller 
ställer stora krav på utrymmena. I Skol-
museet har vi dock haft möjlighet att ordna 
gammaldags lektioner, där också eleverna 

har fått klä sig i rollkläder – flickorna i 
förkläden, pojkarna i slipovers – och delta 
i olika aktiviteter. Barnmuseet i Domarby 
lämpar sig även väl för dramalekar med de 
yngsta barnen.

Inspirerande metod

I stadsmuseets dramaprojekt har man 
försökt fokusera både på spännande histo-
riska händelser och vardagsfenomen med 
kopplingar till barnens egen nutid. Lek, 
fantasi och inlevelse är viktiga nyckelord 
i denna pedagogik. ”Jag tyckte att allt var 
bra. För det kändes som om man var med” 
har en elev från årskurs 4 i Kronohagens 
lågstadium kommenterat de historiska 
stadsrundturerna. Både stadsrundturerna 
och stadsmuseets egna dramatiserade 
guidningar har fått ett mycket positivt 
mottagande. De levande presentationerna 
har väckt många barns intresse för gångna 
tider och för hemstaden. En lyckad tids-
resa blir ett minne för livet.

Temaguidningar på finska och svenska i 
Sederholmska huset i februari och oktober.
Historiska stadsvandringar på finska och 
svenska i maj. Närmare uppgifter av musei-
lektor Anna Finnilä tel. 169 3935.

Under den historiska stads-
rundturen ”Konstnärer på
Espen” mötte poeten Eino
Leino parkvakten Pavel Hait.
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Debet, kredit ja heviperuukki

Teksti: Jere Jäppinen, tutkija
Kuvat: Helsingin kaupunginmuseo/Sakari Kiuru, 
Heidi Richert, Tiina Palomäki, Esko Toivari

Museon vauhdissa ei edes
hallinnossa ehdi pölyyntyä,
kertovat kaupunginmuseon
toimiston ahertajat.

Helsingin kaupunginmuseon pääraken-
nuksen Sofiankatu 4:n vinttikerroksessa 
uurastaa museonjohtajan lisäksi hallinto- 
yksikön väki. Kaupunginmuseo on pieni 
virasto, mutta viidellä vakinaisella työn-
tekijällä, yhdellä määräaikaisella ja yhdellä 
työllistetyllä on kädet täynnä työtä palkko-
jen, lomien, tilien, pöytäkirjojen, myynti-
varaston ja postinkulun kanssa.

Pientä ja tehokasta

Hallintopäällikkö Anja Nuutinen tuli 
kaupunginmuseoon vuonna 1980, jolloin 
museossa työskenteli 35 henkilöä, toimi-
pisteitä oli viisi eikä talossa ollut yhtäkään 
tietokonetta edes kahdella hallintovirka-
miehellä. Hänen 23 työvuotensa aikana 
henkilöstö on paisunut 64 hengen vah-
vuiseksi, toimipisteiden määrä on noussut 
toiselle kymmenelle ja kaikkien pöydille 
on ilmestynyt tietokone, joka on mullis-
tanut myös hallintotyön. Oman viraston 
kehityksen lisäksi myös keskushallinnon 
lähes vuosittain määräämät uudet tehtävät 
ovat olleet omiaan lisäämään museon hal-
linnon paineita.

– Työmäärä on vuosien varrella olen-
naisesti kasvanut ja työ on tullut vaati-
vammaksi. Pienessä virastossa kaikkien 
hallinnossa työskentelevien täytyy pystyä 
vastaamaan itsenäisesti laajoista tehtävä-
kokonaisuuksista ja tuntea vielä kollegoi-
denkin työaloja sijaistamisen vuoksi.

Vaikka tehtävien runsaus, alituinen kiire 
ja vastuu tuntuvatkin monista hallintoyksi-
kön työntekijöistä joskus raskailta, kaikki 
kiittelevät työn monipuolisuuden tuomaa 
mielenkiintoisuutta ja vaihtelevuutta. Hen-
kilöstösihteeri Riitta Pirinen, joka on ollut 
Helsingin kaupungin palveluksessa kohta 

Tuuhean barokkiperuukin 
alla luimistelee taloussihteeri 
Lasse Joutsen Helsingin por-
mestarina 1720-luvulla olleen 
Abraham Wetterin hahmossa. 
Henkilöstösihteeri Riitta
Pirinen puolestaan esiintyy 
1860-luvulla eläneenä kirves-
miehen leskenä Hedvig
Wiklundina. Taloussihteeri 
Marita Lappalainen viihtyy 
mukana museon menossa.
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40 vuotta ja kaupunginmuseossakin jo 16 
vuotta, tiivistää monen ajatukset:

– Isoissa virastoissa kukin keskittyy 
hyvin suppeaan hallinnonalaan ja tekee 
samoja tehtäviä päivästä toiseen. Museossa 
jokainen päivä on erilainen, värikäs ja 
kiintoisa. Oman työn jäljet näkee helposti. 
On myös hyvä tuntea hallinnon kenttää 
laajasti, jolloin saa työstään paremman 
kokonaiskuvan.

Pienessä virastossa hallinto on teho-
kasta. Turha byrokratia ei rasita työilma-
piiriä, ja asiat hoituvat nopeasti hyvässä, 
läheisessä työyhteisössä kaikkien ollessa 
saman katon alla. Myös muiden museo-
laisten on helppo asioida museotyön erityis-
luonteen hyvin tuntevan hallinnon kanssa.

Ei voiton tähden, vaan
kaupunkilaisten hyväksi

Museon taloussihteereillä Lasse Joutsenella 
ja Saara Aunesluomalla on pitkä työkoke-
mus yksityissektorilta, jossa tuloksen teke-
minen ja taloudellinen voitto määräävät 
kaikkea toimintaa.

– Museo on sen sijaan kulttuurilaitos, 
jonka tileillä pyörivät veroeurot, ja sen pal-
velujen asiakkaita ovat kaikki helsinkiläiset 

Helsingin historiasta ja museotyöstä.
Museonjohtajan sihteeri Leila Vikman 

toivookin kaupunkilaisten oivaltavan, että 
kaupunginmuseo on moderni, eteenpäin 
menevä laitos, jossa tehdään useita uutta 
luovia hankkeita samanaikaisesti. Lasse 
Joutsen jatkaa:

– Rohkeasti vain tutustumaan oman 
kaupungin historiaan ja kaupunginmuse-
oon. Silloin voi havaita, ettei museo ole 
pelkkää pölyttyneiden esineiden kavalkadia 
ja sulkakynän suihketta vaan että sieltä löy-
tyy tämän päivän elämän sykettä ja rytmiä.

Niinpä Lasse Joutsen ja Leila Vik-
mankin ovat kulkeneet hallintoyksikön 
kollegoiden ja muiden museolaisten kanssa 
monta kertaa Sofian päivänä 15. touko-
kuuta helsinkiläisten silmien editse Sofian-
kadun punaisella matolla pormestari 
Abraham Wetterin ja raitiovaununkuljet-
taja Märta Vikmanin hahmoissa. Kenties 
näemme heidät siellä tänäkin keväänä?

Sofian päivä Katumuseossa 15.5. klo 12–16.

ja muut museon annista kiinnostuneet 
maksukyvystä riippumatta. Itse kirjanpito, 
debet ja kredit, on kyllä samanlaista joka 
sektorilla, kertoo Lasse Joutsen.

– Kulttuuriero yritysmaailmaan ver-
rattuna on huomattava, koska museossa ei 
tarvitse aina miettiä, mistä palkkarahat saa-
daan. Suurempaa huolta kannan siitä, että 
museolle uskotut verovarat tulee käytettyä 
mahdollisimman tehokkaasti kaupunki-
laisten eduksi, pohtii Saara Aunesluoma.

Kaupungin talousahdinko tuntuu myös 
museossa, jossa pyritään tuntuvista supis-
tuksista huolimatta säilyttämään museo-
palveluiden perustaso mahdollisimman 
korkeana. Museon taloushallinnossa seu-
rataan tarkasti määrärahoja, jotta niukat 
varat saadaan riittämään koko vuodeksi.

Mukana museon sykkeessä

Hallintotyö ei juuri näy museokävijöille. 
Kaupunginmuseon hallintoyksikön väki on 
kuitenkin osallistunut innokkaasti yleisöta-
pahtumiin etenkin Helsingin juhlavuodeksi 
2000 toteutetussa Kohtaamisia-projektissa, 
jossa museolaiset herättivät henkiin joukon 
entisaikain helsinkiläisiä. Samalla myös hal-
linnossa on kiinnostuttu entistä enemmän 

Museonjohtajan sihteerin 
Leila Vikmanin roolihahmo 
on Märta Vikman, joka ajoi 
raitiovaunua Helsingissä 
1940-luvulla.

Kaupunginmuseon hallintopäällikkö 
Anja Nuutinenkin ehtii välillä irrottautua 
töistään ja lähteä kadulle Gustava 
Merthenin, 1700-luvun kuuluisan
helsinkiläisen liikemiehen Anders
Byströmin vaimon asussa.
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Antiikkia
ja arkipäivää

Teksti: Elina Kallio, tutkija
Kuvat: Helsingin kaupunginmuseo/Esko Toivari

Museoesine ei ole aina sama
kuin antiikkiesine, mutta antiikki-
esinekin voi olla museoesine.

Antiikki määritellään tietosanakirjassa 
”ikänsä ansiosta arvokkaaksi tai mielen-
kiintoiseksi esineeksi”. Kaupunginmuseon 
näyttelyissä näkee monia esineitä, jotka 
voisivat olla myytävänä antiikkiliikkeen 
näyteikkunassa. Vitriineissä on kuitenkin 
vielä enemmän niitä ikänsä ansiosta arvok-
kaita ja mielenkiintoisia esineitä, joita 
antiikkikauppias ei todennäköisesti ottaisi 
ikkunaansa tai joille ei ehkä edes löytyisi 
ostajaa.

Kaupunginmuseon tehtävänä on viral-
lisen toiminta-ajatuksen mukaan tallentaa 
Helsingin kaupungin alueen henkistä ja 
aineellista kulttuuria. Mukana on vahvasti 
näkökulma helsinkiläisten arkipäivän esit-
tämisestä ja tallentamisesta. Museon esine-
kokoelmat käsittävät noin 200 000 esinettä. 
Esinekokoelma karttuu vuosittain vajaalla 
tuhannella esineellä. Valtaosa esineistä tu-
lee lahjoituksina kaupunkilaisilta ja myös 
yrityksiltä sekä kaupungin eri virastoilta. 
Markoilla toiminutta metron lipunmyynti-
automaattia ei saatu museon kokoelmiin, 
mutta vihreän kaupunkipyörän HKL on 
lahjoittanut. Kaupunginpuutarha taas toi- 
mitti museoon viimeisen kappaleen vanhan-
mallista lintujen ruokintakatosta. 

Tuulipuku ja tyyppikalusteet
kokoelmissa

Kulutuskulttuuri on muuttunut ja mo-
nen esineen käyttöikä on sangen lyhyt. 
Kahdenkymmenen vuoden kuluttua voi 
olla vaikea löytää näyttelyyn Baby born 
-nukkea tai sauvakävelijän tuulipukua. 
Nykydokumentointiprojekteilla museo 
pyrkii tallentamaan tämän päivän ilmiöitä. 
Uusimman tällaisen projektin tavoitteena 
on saada kokoelmiin edustava otos esineitä 
kuvaamaan lasten elämänpiiriä Helsingissä 
1980–2000-luvuilla. 11-vuotias koululai-
nen Tapaninvainiosta on jo luvannut lah-
joittaa juhlamekon, jota hän käytti ylipor-
mestarin neljäsluokkalaisille järjestämällä 
itsenäisyyspäivän vastaanotolla. 

Teollisen tuotannon mahdollistama 
tavaroiden runsaus tarkoittaa sitä, että 
kokoelma voi olla vain otos aikakauden 
esineistöstä. Uuden esineen ottamista 
kokoelmiin harkitaan tarkasti päällek-
käisyyksien välttämiseksi, sillä jokainen 
esine merkitsee myös kasvavaa varastotilan 
tarvetta. Teollisesti tuotetut esineet ovat 
samanlaisia osto- tai käyttöpaikasta riip-
pumatta. Siksi esineen käyttäjä ja esinei-
siin liittyvät tarinat ovat museolle tärkeitä. 

Sama esine voi kertoa ja kuvittaa eri-
laisia tarinoita Helsingin historiasta.
Fazerin makeispakkaukset kertovat 
paitsi vuonna 1894 perustetusta
helsinkiläisyrityksestä myös lähikaupan 
valikoimasta 1960–70-luvuilla ja monen 
tuolloin syntyneen karkkipäivästäkin.

Talven riemuja?! Museokatu 7:stä
43 vuotta huolehtinut talonmies on itse
nikkaroinut lumikolan talon askartelu-
huoneessa. Taloyhtiön museolle lahjoit-
tama esine on ajankohtainen, kun
talonmiesten ammattikunta harvenee 
ja huoltoyhtiöiden käyttö yleistyy.
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SOK:n Vaajakosken tehtaiden valmistamat 
lastentarhan tyyppikalusteet saavat syvem-
män merkityksen, kun tiedetään, että niitä 
on käytetty kesäkuussa 2003 lakkautetussa 
päiväkoti Vallilaaksossa. 

Liikekilven takana

Liikkeiden mainosvalot, yritysten toimi-
talot ja teollisuuslaitokset ovat läsnä paitsi 
katukuvassa myös helsinkiläisten arjessa ja 
juhlassa: työpaikkoina, ruokakauppoina, 
harrastus- tai huvittelumahdollisuuksina. 
Helsinkiläisten kulta- ja hopeaseppien 
sekä puuseppämestarien tuotanto kertoo 
esiteollisesta ajasta ja ammattikuntalaitok-
sesta. Tällaisen esineen voi nähdä museo-
näyttelyn lisäksi arvohuutokaupassa tai 
antiikkilehden artikkelissa.

Museon esinekokoelmat kuvaavat kau-
pungin elinkeinoelämää myös vähemmän 
loistokkaista näkökulmista kuten lankki-
pojan, kattilatehtaan ja hampurilaisravin-
tolan kautta. Liikkeiden nimikilpien ja 
tehtaiden tuotteiden lisäksi kokoelmissa 
on tuotantovälineitä marsipaanimuoteista 
pliseerauskoneeseen. Kellokorttilaite puo-
lestaan kertoo myös työntekijän elämästä.

Arkena ja sunnuntaina

Kellokortin leimaamisen jälkeen odot-
tavat usein kotityöt. Harjan ja kihvelin 
lisäksi kokoelmissa on jo myös rikkaimuri 

1980-luvulta. Museon tavoitteena onkin 
dokumentoida sekä arkea että juhlaa. Siksi 
muovisella taikinakulholla ja kaulimella on 
yhtä tärkeä osa kokoelmissa kuin Arabian 
astiastolla. Asumisen ja huonekalujen doku-
mentointikaan ei rajoitu saliin ja tyylihuo-
nekaluihin, vaan ulottuu kiintokalusteisiin 
ja puutarhaan asti. Arjen tallentaminen 
tarkoittaa tavallisten ja yleisten esineiden 
keräämistä. Muotoiluharvinaisuudet ja 
uniikkikappaleet kuuluvat pääsääntöisesti 
erikoismuseoiden kokoelmiin.

Puutarhanhoito on hyödyllistä ja ehkä 
kitkemistä lukuun ottamatta hauskaa 
puuhaa. Työ- ja vapaa-ajan eriytyminen ja 
vapaa-ajan lisääntyminen on laajentanut 
harrastusten kirjoa. Käsityöt, lukeminen 
ja urheilu ovat perinteistä ajanvietettä, 
mikä näkyy museon kokoelmissakin. 
Nykyään erityisesti lapsille ja nuorille on 
pääkaupungissa lukemattomia harrastus-
mahdollisuuksia. Museo ei voi kartuttaa 
kokoelmia kaikkien kamppailulajien tai 
partiolippukuntien asuilla, mutta esi-
merkiksi posliininmaalausvälineet, aero-
bic-varusteet ja rullaluistimet on valittu 
esittelemään harrastusten moninaisuutta. 
Museossa käyminen on myös mielenkiin-
toinen ja avartava harrastus! 

Koti laajenee kesäisin 
pihaan ja puutarhaan
tai siirtyy loman ajaksi 
mökille. Kaupungin-
museon dokumentointi 
ulottuu myös kodin
seinien ulkopuolelle. 
Näitä puutarhakalusteita 
on käytetty Pikkalassa 
kesämökillä.

Hooverin pulsaattoripesukoneiden 
yleisyys kodeissa heijastuu myös 
museon kokoelmissa. Ylähyllyllä 
taloyhtiö Voiton pesutuvassa 
Luotsikadulla ollut tanskalainen 
GEM-pesukone.
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Sofi an uutisia 

Kotisivujen uutuuksia
Kaupunginmuseon kiitetyt kotisivut täydentyvät jatkuvasti. Nyt sivut ovat saaneet 
uuden, helpommin muistettavan osoitteen. Sisällön uutuuksia ovat Virtuaalimuseon 
entistä vaikuttavampi virtuaalimalli vuoden 1806 maisemista Helsingin Suurtorilla
ja alkuvuodesta valmistuva Vartiokylän keskiaikaisen linnavuoren kaivauksista kertova 
verkkonäyttely. Horisontissa Helsinki -näyttelyn uusi verkkoversio käy Helsingin
historian peruskurssista kaikenikäisille.

www.helsinginkaupunginmuseo.fi 
www.helsingforsstadsmuseum.fi 

www.helsinkicitymuseum.fi 

Elannon muistot talteen
Elanto on liki satavuotias osa pääkaupunkiseudun arkea ja juhlaa. 
Elanto on merkinnyt helsinkiläisille leipää, ruokakauppoja, ravinto-
loita, kahviloita, aikakauslehteä, pitopalvelua, kummilahjoja, kesä-
siirtoloita, hammashoitoa, matonpesua ja vieläpä hautauspalvelua. 
 Elanto on muutakin kuin hyvää arkea. Edistyksellinen osuuskauppa-
liike kulki kärjessä, kun luotiin kulutusyhteiskunnan pelisääntöjä
ja nykyajan kaupungin palveluja kuten ravintoloita, einesruokia, valmis-
vaatekauppaa, itsepalvelumyymälöitä ja kuluttajavalistusta.

 Nyt Elanto suuntaa tulevaisuuteen yhdessä HOK:n kanssa. On aika kerätä talteen 
Elantoon liittyviä muistoja, tarinoita tai kaskuja vaikkapa mieleen jääneistä tuotteista, 
myymälään tulleista uutuuksista, kaupan muutoksista, henkilökunnasta, jäsentoimin-
nasta – Elannosta osana elämää.
 Muistojen keruu on museon kaupunkikansatieteellistä tutkimusta, jossa tallenne-
taan kaupunkilaisten elämää heidän omasta näkökulmastaan. Tavoitteena on säilyttää 
tietoa arjesta jälkipolville, ja siihen tarvitaan helsinki-
läisten apua. Kaikkien muistot ovat tärkeitä ja arvokkaita!
 Kysely on museon kotisivulla www.helsingin-
kaupunginmuseo.fi . Sen voi myös noutaa museon
näyttelypisteistä tai tilata numeroista (09) 169 3440
tai 050 553 1891. Kyselyyn voi osallistua 7.5.2004
asti. Vastauksia käytetään vuonna 2005 ilmestyvässä
julkaisussa ja tutkimustyössä. 
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Tekstit: Jere Jäppinen, tutkija  Kuvat: Helsingin kaupunginmuseo

Kesällä Ruiskumestarin taloon
Ruiskumestarin talo muuttuu vuonna 2004 
kesä-  ja joulumuseoksi. Museo onkin parhaim-
millaan juuri näinä vuodenaikoina, kesän keveän 
valon virratessa kodikkaisiin pikku huoneisiin 
ja joulun tuoksujen leijaillessa kynttilöiden
valaisemassa talossa.

Vihdoin Signe Brander -kirja
Vuoden lopulla ilmestyy kauan odotettu, 
Signe Branderin valokuville omistettu teos. 
Signe Brander sai 1906 Helsingin muinais-
muistolautakunnalta tehtäväksi tallentaa 
katoavia kaupunkimaisemia. Hänen yli 900 
taidokasta otostaan muodostavat kaupungin-
museon valokuvakokoelman perustan. 

Museonystävien ohjelmaa
Museonystävät vierailevat kevätkaudella 
muun muassa uudessa Helsingin yliopisto-
museossa ja Kehon muisti -näyttelyssä 
Hakasalmen huvilassa sekä tekevät touko-
kuussa retken Upsalaan.
 Museonystävien jäseneksi voi liittyä
kaupunginmuseon kotisivujen Palvelut-sivun 
kautta tai noutamalla esitteen ja liittymis-
lomakkeen 
jostakin 
kaupungin-
museon 
näyttely-
pisteestä.

Askartelemaan museoon
Kaupunginmuseon askartelutapah-
tumat ja -kurssit ovat suosittuja. 
Tänä vuonna Lastenmuseossa tehdään 
pääsiäiskoristeita
4.4. klo 12–15 ja
joulukoristeita
28.11. klo 12–15.
Lasten joulu-
kurssi pidetään
Koulumuseossa
24.11.–22.12.
keski-
viikkoisin
klo 14–15.30.
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Helsinki Helsingin alla Sarjakuva: Jaana Mellanen, tutkija
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Barokkikenkä lannassa
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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 24h, free admission
15.5. Sofia’s Day Historical street party
noon–4 pm
28.11.–6.1.2005 Christmas decorations

Hakasalmi Villa
Mannerheimintie 13, tel. 169 3444
Open during exhibitions Sun–Thu 11 am–4 pm
4.2.–29.7. Memory of the Body 
14.9.– Art from the City Museum's collections

Sederholm House
Aleksanterinkatu 16–18, tel. 169 3625
Open Sun–Thu 11 am–4 pm, closed 25.6.–7.8.
1809 – Parting Ways

Burgher´s House
Kristianinkatu 12, tel. 135 1065
Open 1.6.–30.8. and 28.11.–6.1.2005
Sun–Thu 11 am–4 pm
28.11.–6.1.2005 Christmas decorations

Tram Museum
Töölönkatu 51 A, tel. 169 3576
Open Sun–Thu 11 am–4 pm, closed 1.6.–31.8.

School Museum
Kalevankatu 39–41, tel. 3108 7066
Open Sun–Thu 11 am–4 pm, closed 1.6.–4.9.

Tuomarinkylä Museum & Children’s Museum
Tuomarinkylän kartano, tel. 728 7458
Open Sun–Thu 11 am–4 pm, closed 25.6.–9.8.
28.11.–6.1.2005 Christmas decorations

Worker Housing Museum
Kirstinkuja 4, tel. 146 1039
Open 6.6.–31.8. Sun–Thu 11 am–4 pm

Power Station Museum
Hämeentie 163, tel. 3108 7064
Open 1.6.–30.8. Sun–Thu 11 am–4 pm

Virtual Museum & website of the Museum
www.helsinkicitymuseum.fi

Entrance fee
3/1,50 euros, children under 18 free.
On every Thursday as well as on the Inter-
national Museum Day May 18th and Helsinki
Day June 12th the admittance is free for 
everyone.

The museums and Museum Shop are closed 
on Easter 9–14 April, 1st May, Midsummer 
25–27 June, Independence Day 6 December 
and Christmas 24–26 December and will 
close at 3 pm on 23 December.

In her leading article, the newly appointed 
museum director Tiina Merisalo tells how 
the economic situation of the City of Hel-
sinki affects the City Museum. Opening 
hours are cut and many planned projects 
and publications have been erased. Any-
way, the Museum still has a lot to offer.

The transfer of the leadership was a 
good occasion for a chat with some former 
museum directors. When Jarno Peltonen 
became director in 1971 the City Museum 
had a rich collection but was considered 
old-fashioned and stagnated. He moder-
nised the Museum and started documen-
tation of the present. He created polemical 
exhibitions about the threatened cultural 

heritage and also pioneered in making ex- 
hibitions for children. His follower Marja- 
Liisa Rönkkö, who took over in 1978, 
emphasized research and professional mu-
seum work, especially conservation. The 
Museum became an important publisher. 
The Museum’s expertise gained respect in 
the preservation of the architectural heri-
tage. The lack of space, which cramped the 
Museum’s work for decades, was gradually 
eased as new rooms for offices and storage 
were acquired. Also new museums in old 
buildings were opened to the public. During 
the period of Leena Arkio-Laine, who was 
appointed in 1990, the Museum grew 
quickly to comprise eleven museums. In 
creating exhibitions she led a visionary line 
in a constant endeavour to discover new 
museum expression. Very important was 
also the ambitious introduction of modern 
computer technology.

The new director Tiina Merisalo starts 
her seven-year period in the terms of a 
difficult economic crisis that cuts the 
resources of the Museum by a third. In this 
situation, she sees maintaining the quality 
of the Museum’s public services as one of 
her main challenges. Another central issue 
is creating a viable strategy for the furt-
her development and preservation of the 
Museum’s vast collections. She dreams that 
the Museum will become an active and res-
pected participant in the public life as well 

as a source of information and inspiration 
open and accessible to everyone.

The City Museum offers two new 
exhibitions in 2004. The “Memory of the 
Body”, which will be opened in February, 
is a guest exhibition from the City Museum 
of St. Petersburg. It describes through under-
wear and contemporary art the everyday 
life in the Soviet Union as well as human 
attitudes concerning the body. The large art 
collection of Helsinki City Museum will be 
opened in the autumn. These paintings, 
prints and drawings have a great value both 
as works of art and as historical documents. 
Many well-known artists are presented 
as well as numerous unknown or even 
dilettante artists, whose works are often 
historically most interesting. Early vistas of 
Helsinki show a little town that has vanis-
hed long ago, but also newer works reveal 
the constant changes in the townscape.

The history of Helsinki has been made 
alive to schoolchildren through drama since 
the early 1990s. In May, dramatised tours 
of historical sites are organised jointly by 
the Museum, Cultural Office and Kallio 
Senior Secondary School of Performing 
Arts. The Museum’s pedagogues have also 
independently created many dramatised 
visits to the exhibitions of the Museum.

In a museum even administrative work 
is far from dusty and dull. All the workers 
of the small office have many duties and 
responsibilities, which enhances motivation 
but sometimes causes stress. Their skills 
include acting as historical dwellers of Hel-
sinki with the rest of the Museum staff.

The warehouses of a museum are often 
imagined to be like an antiquarian’s shop. 
In fact, many objects that museums keep 
as irreplaceable cultural and historical 
heritage would have no value at all in the 
antique market. A cheap, mass produced 
object can be a treasure in a museum.

Our comic strip archaeologist studies 
this time a 17th century shoe found in an 
ancient drain filled with dung and waste. 
It proved to be a fine example of the Baroque 
ladies’ fashion.

Helsinki City Museum 2004
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Helsingfors stadsmuseum år 2004 

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
Mannerheimvägen 13, tel. 169 3444
Öppet under pågående utställningar
sön–tor kl. 11–16

Sederholmska huset
Alexandersgatan 16–18, tel. 169 3625
Öppet sön–tor kl. 11–16,
stängt 25.6.–7.8.

Sprutmästarens gård
Kristiansgatan 12, tel. 135 1065
Öppet 1.6.–30.8. och 28.11.–6.1.2005
sön–tor kl. 11–16

Spårvägsmuseet
Tölögatan 51 A, tel. 169 3576
Öppet sön–tor kl. 11–16, stängt 1.6.–31.8.

Skolmuseet
Kalevagatan 39–41, tel. 3108 7066
Öppet sön–tor kl. 11–16, stängt 1.6.–4.9.

Domarby museum
Domarby gård, tel. 728 7458
Öppet sön–tor kl. 11–16, stängt 25.6.–9.8.

Barnmuseet
Domarby gård, tel. 728 7458
Öppet sön–tor kl. 11–16,
stängt 25.6.–9.8. och 3.12.–

Arbertarbostadsmuseet
Kristinegränden 4, tel. 146 1039
Öppet 6.6.–31.8. sön–tor kl. 11–16

Kraftverksmuseet
Tavastvägen 163, tel. 3108 7064
Öppet 1.6.–30.8. sön–tor kl. 11–16

Inträdesavgifter
3/1,50 euro, fritt inträde för alla under 18 år. Varje torsdag samt på den internationella museidagen 18.5. och Helsingforsdagen 12.6.
fritt inträde.

Museerna och Museibutiken håller stängt på påsken 9.–14.4., valborg 1.5., midsommaren 25.–27.6., självständighetsdagen 6.12. och
på julen 24.–26.12. och stängs 23.12. kl. 15.00.

Utställning

Helsingfors vid horisonten
Kino Engel 2: videofilmer med Helsingforsmotiv. Museibutik. Bildarkiv må och to kl. 10–15.
26.8.   Konstens natt. Fritt inträde kl. 17–22..
13.1.2005 Vetenskapens natt. Korta föreläsningar kl. 17–21. Fritt inträde.

15.5.   Sofiedagen. Vårlig gatufest kl. 12–16. Fritt inträde.
26.8.   Konstens natt
28.11. Adventet inleds kl. 12.00.
28.11.–6.1.2005 Gammaldags julgata.

3.2.–29.7. Kroppen minns
14.9.– Skatter ur Helsingfors stadsmuseums konstsamling

1809 – skilda vägar
26.8.   Konstens natt. Fritt inträde kl. 17–22.
28.11. Adventet inleds. Stjärngossarna kl. 13. Fritt inträde.

28.11. Adventet inleds kl. 12–16. Stjärngossarna kl. 14.30. Fritt inträde.
28.11.–6.1.2005 Huset i traditionell juldräkt.

21.3., 18.4., 17.10. och 14.11. Sibelius-Akademins elevkonsert kl. 14.

22.4., 28.10. och 2.12. Skolsånger. Allsång på finska kl. 18–20. Fritt inträde.
11.11. Nu skall vi sjunga. Allsångskväll på svenska klo 18-20. Fritt inträde.
24.11.–22.12. Julkurs på finska för 7–10-åringar på onsdagar kl. 14–15.30.

26.8.   Konstens natt. Program för hela familjen kl. 17–21. Fritt inträde.
28.11.–6.1.2005 Julstämning på herrgården.

Barnens stad t.o.m. 2.12.2004
4.4.      Påskpyssel kl. 12–15.
13.5.   Vårlekar kl. 10–13.
28.11. Adventet inleds kl. 12–15. Julpyssel. Fritt inträde.
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Helsingin kaupunginmuseo   Helsingfors stadsmuseum   Helsinki City Museum
PL 4300 PB 4300 P.O. Box 4300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 00099 HELSINGFORS STAD FIN-00099 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
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Helsingin kaupunginmuseo vuonna 2004
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
Mannerheimintie 13, puh. 169 3444
Auki näyttelyiden aikana
su–to  klo 11–16

Sederholmin talo
Aleksanterinkatu 16–18, puh. 169 3625
Auki su–to klo 11–16, kiinni 25.6.–7.8.

Ruiskumestarin talo
Kristianinkatu 12, puh. 135 1065
Auki 1.6.–30.8. ja 28.11.–6.1.2005 
su–to klo 11–16

Raitioliikennemuseo
Töölönkatu 51 A, puh. 169 3576
Auki su–to klo 11–16, kiinni 1.6.–31.8.

Koulumuseo
Kalevankatu 39–41, puh. 3108 7066
Auki su–to klo 11–16, kiinni 1.6.–4.9.

Tuomarinkylän museo
Tuomarinkylän kartano, puh. 728 7458
Auki su–to klo 11–16, kiinni 25.6.–9.8.

Lastenmuseo
Tuomarinkylän kartano, puh. 728 7458
Auki su–to klo 11–16,
kiinni 25.6.–9.8. ja 3.12.–

Työväenasuntomuseo
Kirstinkuja 4, puh. 146 1039
Auki 6.6.–31.8. su–to klo 11–16

Voimalamuseo
Hämeentie 163, puh. 3108 7064
Auki 1.6.–30.8. su–to klo 11–16

Pääsymaksut
3/1,50 euroa, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi. Torstaisin sekä kansainvälisenä museopäivänä 18.5. ja Helsinki-päivänä 12.6. 
vapaa pääsy. 

Museot ja Museokauppa ovat kiinni pääsiäisenä 9.–14.4., vappuna 1.5., juhannuksena 25.–27.6., itsenäisyyspäivänä 6.12. 
ja jouluna 24.–26.12. ja suljetaan 23.12. klo 15.00.

Näyttely

Horisontissa Helsinki
Kino Engel 2: Helsinki-aiheisia videoita. Museokauppa. Kuva-arkisto ma ja to klo 10–15.
26.8.   Taiteiden yö. Vapaa pääsy klo 17–22. 
13.1.2005 Tieteiden yö. Tietoiskuja klo 17–21. Vapaa pääsy.

15.5.   Sofian päivä. Keväinen katujuhla klo 12–16. Vapaa pääsy.
26.8.   Taiteiden yö
28.11. Adventin avaus klo 12.00. Kaupunginmuseon joulukauden perinteiset avajaiset.
28.11.–6.1.2005 Vanhanajan joulukatu.
             

4.2.–29.7. Kehon muisti 
14.9.– Helsingin kaupunginmuseon taidekokoelman aarteita

             

1809 – eri teille
26.8.   Taiteiden yö. Vapaa pääsy klo 17–22.
28.11. Adventin avaus. Tiernapojat klo 13. Vapaa pääsy.

28.11. Adventin avaus klo 12–16. Tiernapojat klo 14.30. Vapaa pääsy.
28.11.–6.1.2005 Talo perinteisessä jouluasussa.

21.3., 18.4., 17.10. ja 14.11. Sibelius-Akatemian oppilaskonsertti klo 14.

22.4., 28.10. ja 2.12. Koululauluja laulamaan. Yhteislauluilta klo 18–20. Vapaa pääsy.
11.11. Nyt lauletaan. Yhteislauluilta ruotsiksi klo 18–20. Vapaa pääsy.
24.11.–22.12. Joulukurssi 7–10-vuotiaille keskiviikkoisin klo 14–15.30.

26.8.   Taiteiden yö. Ohjelmaa koko perheelle klo 17–21. Vapaa pääsy.
28.11.–6.1.2005 Joulutunnelmaa kartanossa.
             

             
Skidit tsiigaa stadii – Lasten kaupunki 2.12.2004 asti
4.4.      Pääsiäisaskartelua klo 12–15.
13.5.   Keväinen leikkipäivä klo 10–13.
28.11. Adventin avaus klo 12–15. Jouluaskartelua. Vapaa pääsy.


