
XVI. Kaupunginmuseo. 
Helsingin kaupunginmuseon johtokunnan kertomus v:lta 1934 oli seu-

raavan sisältöinen: 

Museon johtokunnan muodostivat professori A. Hämäläinen puheenjoh-
ta jana , professori V. Voionmaa sekä filosofiantohtori T. Stjernschantz. Museon 
johta ja A. W. Rancken toimi sihteerinä. Toimistonhoitaja J . E. Janatuinen 
edusti kaupunginhallitusta yhdessä kokouksessa. Johtokunta kokoontui vuo-
den kuluessa seitsemään vakinaiseen istuntoon, joissa käsiteltiin ja otettiin 
päätettäviksi museon hallintoa ja hoitoa koskevia asioita. 

Museo oli-avoinna yleisölle muina arkipäivinä klo 12—15, pääsymaksun 
ollessa 1 markka, paitsi perjantaisin klo 17—20, jolloin pääsy oli vapaa ja 
lauantaisin, jolloin museo oli suljettuna. 

Museo pidettiin suljettuna kesäkuun 15 p:stä heinäkuun 15 p:ään. 
Museossa kävi vuoden kuluessa 2,978 henkilöä, joista maksavia oli 2,419. 

Oppaita myytiin 672. 
Museon kokoelmat lisääntyivät 365 numeroa, joista arkistoaineistoa 36, 

kart toja , tauluja, valo- y. m. kuvia 164, piirustuksia 13, kirjoja ja lehtiä 16, 
koristeita ja ritarimerkkejä20, leimoja ja rahoja 10, aseita 2, vaa te - ja kudonta-
kappaleita 41, huonekaluja ja taloustarpeita 47, maalöytöjä 2 ja vanhoja 
rakennusmuistoja 14. 

Taiteilija E. Helenius maalasi museon johtokunnan tilauksesta filosofian-
tohtori K. K. Meinanderin muotokuvan. 

Seuraavat henkilöt ja laitokset tekivät lahjoituksia museolle: eversti 
I. Cxordien ja hänen puolisonsa kuolinpesä, protokollasihteeri G. A. Lundenius, 
suutari K. H. Brädd, insinööri K. Tallqvist, Aktiebolaget Kvarnbacken, asian-
a ja ja G. Norrmen, Allas krönika nimisen aikakauslehden toimitus, Helsingin 
kaupungin rahatoimisto, maistraatti ja sähkölaitos, apteekkari R. Lindin 
kuolinpesä, herrat K. E. Boijer, F. H. Collin, O. Söderström ja J . Pettay, 
senaattorinrouva L. Hjelt , valtioneuvoston kanslia, kenraalinrouva Timiria-
sew, esittelijäneuvos E. Heilimo, asianajaja V. F. Nygren, Bögelundin valo-
kuvaamo, ent. veturinkuljet taja J . Eriksson, arkkitehti sekä rouva N. Wasa-
stjerna, neiti M. Ehrnrooth, filosofianmaisterit M. Terho ja M. Kent tämaa 
ja valtiongeologi W. Wilkman. 

Vanhoja rakerinusmuistoja, kuten uuneja, veistoksia, tapet teja y. m., 
otettiin talteen It. Kaivopuiston moista 3 ja 80, Turuntien 48:sta ja Etel. 
Esplanaadikadun 18:stä. Lisäksi ostettiin tauluja, kuvia, kirjoja y. m. yh-
teensä 18,777: 75 markan arvosta. 


