
XVI. Kaupunginmuseo. 
Helsingin kaupunginmuseon vuosikertomus v:lta 1933 oli seuraavan 

sisältöinen: 
Museon johtokunnan muodostivat professori A. Hämäläinen, joka toimi 

puheenjohtajana, filosofiantohtori J . Ailio ja yliarkkitehti S. M. Schjerfbeck. 
Professori E. Linkomies edusti kaupunginhallitusta. Sihteerinä toimi mu-
seon johtaja , arkkitehti A. W. Rancken. Kertomusvuonna kuoli kuitenkin 
kaksi johtokunnan jäsentä ja museon innokasta suosijaa, nimittäin filosofian-
tohtori Ailio ja yliarkkitehti Schjerfbeck. Mainitut henkilöt ehtivät ottaa 
osaa ainoastaan vuoden ensimmäiseen kokoukseen; heidän tilalleen valittiin 
professori V. Voionmaa ja filosofiantohtori T. Stjernschantz. 

Johtokunta päätt i anoa kaupunginhallitukselta varoja filosofiantohtori 
K. K. Meinanderin muotokuvamaalauksen hankkimiseksi, kiitollisuuden osoi-
tukseksi hänen tekemästään aloitteesta kaupunginmuseon perustamiseksi 
ja sittemmin hänen toiminnastaan tämän museon ensimmäisenä johtajana. 
Kaupunginhallitus myönsi lautakunnalle oikeuden käyt tää museon osto-
määrärahasta 5,000 markkaa mainittuun tarkoitukseen. Johtokunta sopi 
sittemmin taiteilija E. Heleniuksen kanssa muotokuvan maalaamisesta tästä 
hinnasta. 

Johtokunta päätt i kokouksessaan maaliskuun 28 p:nä, että myöskin sun-
nuntaisin kannettaisiin 1 markan sisäänpääsymaksu museossa kävijöiltä. Täten 
museo oli maksullisesti avoinna yleisölle klo 12— klo 15 kaikkina muina vii-
kon päivinä paitsi perjantaisin, jolloin museo oli maksut ta avoinna klo 13— 
klo 16 sekä lauantaisin, jolloin museo pidettiin suljettuna. Yhdistyksiä ja 
retkeilykuntia päästettiin myös ylimääräisinäkin aikoina erikoisin opastuksin 
museoon. 

Museo oli suljettuna kesäkuun 25 p:stä heinäkuun 25 p:ään. 
Museossa kävi vuoden kuluessa 4,041 henkilöä, joista maksavia oli 

2,006. Oppaita myytiin 216 sekä museon julkaisuja 7. 
Museon kokoelmat lisääntyivät ostojen ja lahjoitusten kaut ta 382 

numeroa, joista huonekaluja ja sekalaista tavaraa 26, hopea-, tina- ja posliini-
esineitä 5, leimoja ja rahoja 22, vaatekappaleita 25, karttoja, valo-.y. m. ku-
via 273, kirjoja ja lehtiä 19 ja arkistoaineistoa 12. Pöytäkirjasihteeri G. A. 
Lundeniukselta saatiin lahjakirja, jossa määrätti in museolle luovutettavaksi 
huonekaluja ja tauluja hänen kuolinpesästään. Kaupunginlakimies ryhtyi 
asiassa tarpeellisiin toimenpiteisiin. 

Seuraavat henkilöt ja laitokset tekivät lahjoituksia museolle: 
Filosofianmaisteri M. Kenttämaa, herrat W. Säilä ja E. Dreijmann, rouva 

E. Kihlman, neiti A. Snellmanin kuolinpesä, neiti M. Ehrnrooth, neidit M. F. 
ja E. Wrede, senaattorinrouva L. Hjelt, herra L. Kihlman, insinööri R. Sten-
berg, rouva Rydman, insinööri K. Tallqvist, arkkitehti P. E. af Enehielm, 
Frimärksföreningen i Finland, herra E. Juslen, tullimuseo, herra V. Simonen, 
filosofiantohtori A. Laitakari, herrat A. Järvinen ja Spaak, päätoimit ta ja 
A. Frenckellin kuolinpesä ja agronoomi F. Sundman. 


