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Teatterimuseon päämäärätietoinen ja laadukas 
työ kantaa hedelmää. Olemme kaupungin ”tar-
kasti varjeltu salaisuus”, jonka kuitenkin yhä 
useammat jo löytävät: kävijämäärä kasvoi vuo-
desta 2014 vuoteen 2015 peräti 26 prosentilla. 
Hätyyttelimme jo 22 000 näyttelykävijän rajaa.

Sijainti Kaapelilla on vuosia ollut keskustasta 
hieman syrjässä – kävijää lainaten: ”Tämähän ei 
ole vielä edes kaupunginosa”. Tilanne muuttuu 
kuitenkin koko ajan huimaa vauhtia. Kiinteistö 
Oy Kaapelitalon oma suuri kehityshanke, vuo-
sikymmenen lopussa valmistuva Tanssin talo, 
tuo uusia yhteistyömahdollisuuksia ja herättää 
kiinnostusta kulttuurin alalla laajasti. Jätkäsaari 
nousee ympärille ja asukasmäärä lähiympäris-
tössä kasvaa, Kaapelin museoista tulee kult-
tuurin lähipalvelun tuhansille uusille asukkaille. 
Kaikessa tässä Teatterimuseo on ollut valppaa-
na mukana ja näin on jatkossakin.

Teatterimuseon vahvuus on myös, että se 
pystyy joustavasti yhdistämään kaikki toimin-
tansa ydinalueet. Näyttelyt esittelevät omia 
kokoelmiamme sekä Helsingissä että kiertävät 
muualla Suomessa. Näyttelyiden inspiroimat 
työpajat keräävät museoihin tuhansia osallistu-
jia – lapsia, nuoria aikuisia, ja ne toimivat myös 
keskeisenä runkona juhlapalvelun ohjelmisto-
tarjonnassa. Toiminnan eri osa-alueet tukevat 
toisiaan ja inspiroivat hyvin innovatiivisiin uu-
siin löytöihin.

Teatterimuseo on tallennusvastuunsa ansiosta 
keskiössä sekä kansallisesti että kansainvä-
lisesti, kun pohditaan ja kehitetään keinoja ja 
muotoja miten esittävien taiteiden aineellinen ja 
aineeton perintö sekä säilyy, että toimii innos-
tavana ja uusia kysymyksiä herättävänä osana 
suomalaista kulttuurikenttää. Vuoden 2015 
aikana on tehty kansainvälisiä avauksia, joita 
kehittämällä pyrimme jatkossakin pysymään 
mukana alan kehityksessä.

Ainoat varjot toiminnan yllä ovat resurssit. Hel-
singin kaupunki irtaantui sopimuksesta, jonka 
myötä se on  täysmääräisesti vastannut Teatte-
rimuseon vuokrakuluista Kaapelitehtaalla. Vuo-
den 2016 alusta alkaen näin ei enää ole, vaan 
Helsingin kulttuurilautakunta päättää vuosittai-
sesta toiminta-avustuksesta ja vuokrasopimus 
Kiinteistö Oy Kaapelitalon kanssa neuvotel-
laan erikseen. Muutoksen vaikutukset näkyvät 
jo vuoden 2016 budjetissa: avustus ei vastaa 
vuokrakuluja vaan puuttuva summa joudutaan 
kattamaan muilla tuloilla.

Keskustelu toimintastrategiasta on ollut laajaa 
koko museokentällä. Julkisen tuen supistuessa 
myös toimintoja on karsittava ja kartuntastra-
tegiaa terävöitettävä. Selkeiden linjausten päi-
vittäminen käynnistyi Teatterimuseossakin jo 
syksyllä, koska oma strategiamme ulottuu vain 
vuoteen 2016. Jatkossa strategiatyö pyritään 
rytmittämään yhteen Museoviraston 4-vuotis-
suunnitelmien kanssa.

(näyttelyn vieraskirjasta)



Teatterimuseon kokoelmat ja tietopalvelu pal-
velevat museon omaa toimintaa, suurta yleisöä 
ja erikoisalan tutkimusta. Esinekokoelmat ja 
arkisto vaalivat kansallisesti merkittäviä esittä-
vien taiteiden aineistoja, joista vanhimmat ovat 
peräisin 1830-luvulta. Museon kokoelmapolitii-
kassa ensisijaiseksi tallennusalueeksi määritel-
lään maamme ammattimainen teatteri ja tanssi. 
Muita esittävien taiteiden alueita huomioidaan 
resurssien ja harkinnan mukaan.

Kokoelmat täydentyvät esimerkiksi teattereiden 
ja tanssiryhmien, alan järjestöjen sekä yksityis-
henkilöiden lahjoituksin. Ajankohtainen strategi- 
nen tavoite on kokoelmien kokonaisprofiilin te-
rävöittäminen. Luettelointi- ja digitointihankkein 
edistetään käytettävyyttä ja saavutettavuutta. 

Museon esinekokoelmissa on runsaasti teatte-
rin, tanssin sekä oopperan pukuja, lavastuspie-
noismalleja sekä puku- ja lavastusluonnoksia. 
Kokoelmissa on myös nukketeatterin aineistoa, 
teatteritekniikkaa ja jonkun verran vanhoja la-
vastuskappaleita sekä tarpeistoa. Näyttelypro-
jektien yhteydessä on kertynyt myös erillinen 
aasialaisen teatterin kokonaisuus. Esinekoko-
elmista vastaa päätoiminen esinekokoelmien 
amanuenssi.
 
Arkiston kokoelmat jakautuvat asiakirja-arkis-
toon (teatteri- ja järjestöarkistot, henkilöarkis-
tot, käsiohjelma- ja julistekokoelma, lehtileike-
kokoelma), valokuva-arkistoon (suurimmaksi 
osaksi esityskuvia) ja audiovisuaaliseen arkis-
toon (valtaosin esitystallenteita ja tekijähaastat-
teluja). Arkistosta vastaa päätoiminen arkiston-
hoitaja.

Tieto- ja kuvapalvelu vastaa sekä museon 
omaan materiaaliin että yleisesti teatteriin liitty-
viin tiedusteluihin. Asiakkaita palvellaan puheli-

mitse, sähköpostitse ja Kysy museolta -palvelun 
kautta, sekä neljänä päivänä viikossa tutkijasa-
lissa. Jos asiakas ei itse pääse tutustumaan 
museon arkistoon ja kokoelmiin, voidaan laajat 
selvitystyöt tehdä maksullisena tietopalveluna. 
Kuvapalvelun käytäntöjä kehitetään seuraamalla 
sähköisen toimintaympäristön luomia mahdol-
lisuuksia aineistojen saavutettavuudelle. Kuva- 
ja tietopalvelusta vastaa päätoiminen tutkija. 

KoKoelmien näKyvyyS 

Kokoelmien ja tietopalvelun työssä painottui 
vuonna 2015 kokoelmien näkyville saattami-
seen ja tiedon popularisointiin osallistuminen 
sekä näyttelyihin että verkkoaineistoihin liittyen. 
Tehtäviin sisältyi näyttelyiden aineistojen esille 
ottamista ja paikoilleen palauttamista sekä ob-
jektien kunnon ja tietojen tarkistamista. Erityi-
sesti verkkonäyttelyt ja muut verkkojulkaisut 
edellyttivät myös runsaasti käyttölupien hank-
kimista ja toimituksellista työtä.
 
Vuoden aikana pystytettiin neljä uutta näyttelyä 
ja purettiin kaksi näyttelyä. Näyttelyistä mitta-
vin oli Unelmien kuteita, johon liittyen verkkoon 
toteutettiin kuvitettu ääniopastus sekä näytte-
lyn kuraattorin, pukututkija Joanna Weckma-
nin kirjoittama julkaisu. Verkkojulkaisussa on 
runsaasti kuva-aineistoa Teatterimuseon esi-
nekokoelmista ja valokuva-arkistosta. Vuoden 
aikana julkaistiin myös verkkonäyttely Tragedia 
ajassa – ajaton tragedia sekä toteutettiin tarkis-
tuksia vaille valmiiksi verkkonäyttely Tunteita 
ja eleganssia – Eino Partasen teatterivalokuvia 
1930-luvun Viipurista. Jälkimmäinen näyttely 
julkaistaan alkuvuodesta 2016.
 
Kokoelmat ja tietopalvelu osallistuivat myös 
verkkopalstojen taustatutkimukseen ja valmis-

Kokoelmat ja tietopalvelu
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telutyöhön. Vuoden 2015 aikana ei poikkeuk-
sellisesti toteutettu Valokiilassa-palstaa, vaan 
resurssit suunnattiin Helsingin menneistä teat-
tereista kertovan, kävelyreitin muotoon toteutet-
tavan mobiiliopasteen valmisteluun. FK Evelina 
Villonen teki taustatutkimusta sekä käsikirjoitti 
näyttelyn osioita ensin harjoittelija-aikanaan ja 
myöhemmin palkattuna projektityöntekijänä. 
Näyttely julkaistaan verkossa Seinätön museo  
-alustalla vuoden 2016 aikana. Vuoden 2015 
joulukalenterissa esiteltiin poimintoja suoma-
laisien naislavastajien töistä. Aineistoja joulu-
kalenteriin valittiin museon kokoelmista mutta 
niitä myös kerättiin ottamalla yhteyttä suoraan 
lavastajiin.

Helsingin yliopiston teatteritieteen oppiaineen 
Teatterin arkistot -praktikum kokoontui maalis-
kuussa kolmena kurssikertana Teatterimuseon 
tutkijasalissa. Kurssin opettaja oli FT Mikko-Ola-
vi Seppälä. Arkistonhoitaja ja tietopalvelun tut-
kija luennoivat arkiston kokoelmista ja pereh-
dyttivät niiden käyttöön. Kullakin kerralla oli 
oma aineistolähtöinen teemansa, ja opetukseen 
sisältyi myös aineistoihin liittyviä ryhmäteh-
täviä. Kurssin opiskelijat kävivät tutkijasalissa 
tehtäviensä taustatutkimuksen tiimoilta myös 
yksittäisinä asiakkaina.

Yleisellä tasolla kokoelmia ja tietopalvelua 
esiteltiin opiskelijaryhmille, mutta myös alan 
asiantuntijoille. Alkuvuodesta saimme vieraaksi 
ryhmän ruotsalaisia teatterintutkijoita, jotka oli-
vat projektinsa ”Turning Points and Continuity: 
The Changing Roles of Performance in Society 
1880–1925” myötä Suomessa. Opastettujen 
tiedonhakujen kautta arkistostamme löytyi hei-
dän tutkimusintressejään palvelevia aineistoja. 
Elokuussa museon kokoelmissa vierailivat sak-
salaiset Heike Stange ja Susan Scholze. Berliini-
läinen tutkija Stange on perehtynyt saksalaiseen 
teatteripukuja ja -asusteita valmistaneeseen 
Verch & Flothow (myöhemmin Leopold  Verch) 
-yritykseen, ja Scholze teki Teatterimuseossa 
Verch-selvityksen harjoittelunsa aikana 2014. 
Heille esiteltiin myös Unelmien kuteita -pu-
kunäyttelyn Verch-osiota, jossa on nähtävillä 
viisitoista yrityksen 1900-luvun alkupuolella 
valmistamaa näyttämöpukua. Lokakuussa vie- 
railivat ENICPA (The European Network of In-
formation Centres for the Performing Arts)   
-kokouksen osallistujat.

Arkistopedagoginen Historiaa ja helmiä -työpa-
ja räätälöitiin vuoden aikana kahdelle opiskeli-
jaryhmälle. Museolehtori, arkistonhoitaja ja tut-
kija jatkotyöstivät työpajamallia, joka yhdistää 

Unelmien kuteita  
-verkkojulkaisussa 
käytettiin runsaasti 
Teatterimuseon kuvia. 
Kuvassa Tyyne Haarla 
ja Aku Korhonen.
Molière: Luulosairas, 
Suomen Kansallis-
teatteri 1953. Kuva: 
Kolmio / Teatterimu- 
seon arkisto.
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näyttelykäynnin ja arkistoon liittyvän tutkijasa-
lityöskentelyn.
 
Kulttuuriaineistojen avaaminen verkkoon va-
paaseen käyttöön on kasvava tapa lisätä mu-
seoiden ja arkistojen kokoelmien näkyvyyttä ja 
saavutettavuutta. Tätä ajatellen Teatterimuseo, 
Sirkuksen tiedotuskeskus ja Teatterin tiedotus- 
keskus jakoivat kustannukset Avoin kulttuuri-
data -verkkokurssista, jonka järjesti Open Kno-
wledge Finland. Kurssi sisälsi kaksi lähiopetus-
päivää, joista ensimmäinen oli Teatterimuseossa 
ja jälkimmäinen Sirkuksen tiedotuskeskukses-
sa. Kurssille osallistui Teatterimuseon ja tiedo-
tuskeskusten työntekijöitä. Teatterimuseossa 
on suunnitteilla pieni valokuva-aineiston avaus 
vuoden 2016 puolella.

KoKoelmaTyö ja  
aSianTunTijaToiminTa 

Arkistonhoitaja, amanuenssi, tutkija sekä mu-
seonjohtaja kokoontuvat säännöllisesti kokoel- 
mapalavereihin keskustelemaan ajankohtaisis-
ta, muun muassa kokoelmalahjoituksiin liitty-
vistä aiheista. Kokoelmiin tarjottujen aineistojen 
vastaanottamista punnitaan useasta näkökul-
masta, ja tarvittaessa konsultoidaan ulkopuoli-
sia asiantuntijoita. 

Vuoden 2015 lopulla kokoelmien ja arkiston 
käyttöön tilattiin uusia varasto- ja arkistohyllyjä 
aiemmin valmistellun tilankäyttösuunnitelman 
mukaan. Uusien hyllyjen avulla kokoelmien ja 
arkiston säilytystiloja saadaan järjestettyä ja 
tilojen käyttöä järkevöitettyä. Näin kokoelmien 
käyttöön saadaan myös kipeästi kaivattua lisä-
tilaa.

Helsingin Kaupunginteatterissa aloitettiin vuon-
na 2015 mittava remontti, jonka aikana erityi-
sesti teatteritekniikka uusitaan. Arkistonhoitaja 
ja amanuenssi haastattelivat toukokuussa näyt-
tämömestari Mikko Leinoa teatterin poistuvasta 
tekniikasta. Media-assistenttiharjoittelija Aino 
Pesonen videoi haastattelun ja näyttämön tek-
niikan esittelyn. Aiemmin keväällä teatterilai-
set kierrättivät kokoelmien edustajia teatterin 
kulisseissa ja teknisissä tiloissa laajemmin, ja 
kierrosta dokumentoitiin muistiinpanoin ja osin 
valokuvaamalla.
 
Vuoden alkupuolella kokoelmat ja tietopalvelu 
osallistuivat Museo 2015 -hankkeen järjestä-
mään Museoalan ontologian (MAO) kehittä-
mistyöhön kokoamalla teatterialan sanastosta 
ja tieteen termipankista asiasanaehdotuksia. 
Teatterimuseosta pyydettiin edustusta myös ke-
hittämistyön asiantuntijaryhmään. Joulukuussa 
osallistuttiin perehdytystilaisuuteen, ja keväällä 

Kokoelmahenkilö-
kunta kierroksella 

Helsingin Kaupun- 
ginteatterissa 

teatteritekniikan 
dokumentoinnin 

suunnitteluvaihees-
sa keväällä 2015. 

Kuva: Heikki Suomi.
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2016 tehtävänä on kommentoida Sanastokes-
kuksen tekemiä esittävien taiteiden MAO-täy-
dennyksiä.

Loppuvuodesta kokoelmat avusti Ida Aalberg 
-säätiötä, jolle on testamentattu Ida Aalbergiin 
ja Alexander von Uexküll-Gyllenbandiin liittyviä 
aineistoja. Teatterimuseolla Aalbergin ja von 
Uexküll-Gyllenbandin aineistoja on hyvin vä-
hän, joten asiasta otettiin yhteyttä aineistoihin 
liittyviin muihin muistiorganisaatioihin. Eriluon-
teisten aineistojen sijoituspaikasta neuvottele-
vat jatkossa keskenään Kansalliskirjaston käsi-
kirjoituskokoelmat, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Suomen kansallismuseo, Museoviraston 
kuvakokoelmat ja Suomen valokuvataiteen mu-
seo. Teatterimuseon kokoelmatyöntekijät kes-
kustelivat myös muihin lahjoituksiin liittyvien 
aineistojen sijoituksesta muiden muistiorgani-
saatioiden kanssa.

muSeoKenTän yhTeiSTyö 

Amanuenssi ja arkistonhoitaja osallistuivat 
Museo 2015 -hankkeen tiedotustilaisuuksiin ja 
uuden luettelointiohjeen käyttämisestä järjes-
tettyyn koulutukseen. Teatterimuseo odottaa 
mielenkiinnolla Museo 2015 -hankkeen uuden 
MuseumPlus RIA -kokoelmahallintajärjestelmän 
pilotoinnin tuloksia, sillä Ida-tietokanta alkaa 
olla käyttöikänsä päässä. Vuonna 2015 ei ol-
lut vielä mahdollista tutustua uuteen järjestel-
mään, mutta hankkeen etenemistä seurattiin ja 
muutamien pilottimuseoiden kanssa sovittiin 
alustavasti tutustumiskäynneistä. Vierailut to-
teutetaan, kun pilottimuseot ovat saaneet vietyä 
aineistojaan uuteen järjestelmään ja keränneet 
jonkin verran käyttökokemusta.

Kokoelmien edustajat osallistuivat lisäksi am-
matillisten museoiden tallennus- ja kokoelma-
yhteistyöverkoston (TAKO) seminaareihin. Sa-
moin osallistuttiin TAKO-poolin 6 (Taide, oppi 
ja kokemus) toimintaan. Pooli 6:n Kokoelmien 
avaimet -hankkeen (2013) osahanketta jatket-
tiin. Kolme harjoittelijaa kokosi arkistonhoitajan 
ja amanuenssin ohjauksessa tietoja kolmesta 
niin kutsutusta avainobjektista. Tietojen pohjal-
ta kirjoitetaan merkitysanalyysit, jotka esitellään 
Teatterimuseon kotisivujen yhteyteen tulevilla, 

avainobjekteja esittelevillä verkkosivuilla. Avai-
nobjektien valintaa ja merkitysanalyysien teke-
mistä jatketaan resurssien mukaan.  

Museoviraston / Suomen kansallismuseon ko-
koelma- ja konservointikeskushanke eteni vuo-
den 2015 suunnitelmista jo toteutukseen. Myös 
Teatterimuseolla seurattiin uuden, yhteisen ko-
koelmakeskuksen syntymistä, ja museonjohtaja 
sekä amanuenssi osallistuivat kokoelmakeskuk-
sen merkeissä pidettyyn keskustelutilaisuuteen 
24.2.2015. Teatterimuseo harkitsee kokoelma-
keskushankkeeseen osallistumista.

eSineKoKoelmaT 

Esinekokoelmissa jatkettiin kokoelmien terä-
vöittämiseen, kokonaishallintaan ja saavutetta-
vuuden lisäämiseen tähtäävää Koko-hanketta. 
Hankkeessa kokoelmia ja niiden merkittävyyttä 
pohditaan suhteessa kattavuuteen, kuntoon, 
säilytysresurssiin sekä tutkimus- ja näytte-

Ida Aalberg -säätiötä avustettiin  
jäämistölahjoituksen sijoittamisessa. 

Kuva Sanna Brander.
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lykäyttöön. Vuonna 2015 aloitettiin museon 
vanhojen kulissien ja vinjettikokoelmien inven-
toiminen ja digitoiminen. Kulissit voitiin myös 
sijoittaa uuteen, niitä varten rakennettuun te-
lineeseen. Selvityksen pohjalta tullaan myös 
tekemään poistoehdotus vuoden 2016 aikana. 
Pukujen luettelointia ja digitointia jatkettiin. As-
sistentti digitoi ja luetteloi museon Ida-kokoel-
matietokantaan vuonna 2014 lahjoitetut Espoon 
Kaupunginteatterin puvut. Projektin aikana kä-
siteltiin nelisenkymmentä pukua. 
 
Jo vuonna 2013 aloitetut, uuden Unelmien ku-
teita -pukunäyttelyn valmistelutyöt jatkuivat 
esinekokoelmissa. Vuoden 2015 helmikuussa 
avattuun näyttelyyn valittiin nelisenkymmen-
tä epookkipukua Teatterimuseon kokoelmista. 
Amanuenssi osallistui pukusuunnittelija/tutkija 
Joanna Weckmanin kanssa pukujen ja esinei-
den valintaan ja sekä muuhun näyttelysuun-
nitteluun. Svenska Teaternin puvuston naiset 
vierailivat museolla 10.4., ja amanuenssi esitteli 

heille näyttelyä. Unelmien kuteita -näyttelystä 
päätettiin jo aikaisessa vaiheessa tehdä kierto-
näyttely suositun Silkkiä, samettia – Oopperan  
pukuaarteita tapaan, joten pukuja valitessa piti 
ottaa huomioon niiden kunto ja muu soveltumi-
nen kiertoon. Näyttelyn ensimmäisiksi esilläolo-
paikoiksi sen lähtiessä liikkeelle vuonna 2016 
sovittiin Lohjan Museo ja Suomen käsityön mu-
seo Jyväskylässä.
 
Näyttelyiden suunnitteleminen, aineistojen 
toimittaminen niihin sekä näyttelyrakentami-
nen leimasivat työtä esinekokoelmien parissa 
muutenkin. Maaliskuussa avautui Erik Salve-
senin 25-vuotista lavastajan uraa esittelevä 
Skenographia-näyttely. Teatterineuvos Hilkka 
Kinnusen 90-vuotispäiviä taas juhlistettiin näyt-
telyllä, joka oli esillä kesäkuun kaksi ensim-
mäistä viikkoa. Näyttelyssä oli esillä Kinnusen 
Operettiteatterin pukuja sekä valokuva- ja julis-
teaineistoa museon ja teatterineuvoksen omista 
kokoelmista. Silmäyksiä kiinalaiseen teatteriin 
-näyttely esitteli valikoiman pukuja ja esineitä 
museon kiinalaisen teatterin kokoelmasta. Li-
säksi amanuenssi osallistui vuoden 2016 aika-
na julkaistavan, Helsingin menneitä teattereita 
esittelevän mobiiliopastuksen suunnitteluun 
sekä museon jo perinteisen joulukalenterin 
suunnittelemiseen ja aineiston hankkimiseen. 
Myös Teatterimuseon kiertonäyttely Saako sitä 
syödä – teatteriruokaa työllisti amanuenssia. 
Näyttely oli esillä Vantaalla kahdessa lasten tai-
detalossa sekä Helsingissä Malmitalolla, joihin 
amanuenssi suunnitteli näyttelyn pohjakaavan 
ja kahdessa paikassa osallistui myös näyttelyn 
pystytykseen.
 
Esinekokoelmat karttuivat vuonna 2015 mal-
tillisesti. Lahjoituksia vastaanotettiin yhteensä 
12 erää, joista osa liittyi aineistoiltaan toisiin-
sa. Erityisesti kokoelmia kartuttivat muutamat 
luonnoslahjoitukset. Myös Helsingin Kaupun-
ginteatteriin pitkään kiinnitettynä ollut puku-

Espoon Kaupunginteatterin vuonna 2014 lahjoit-
tamia pukuja luetteloitiin ja valokuvattiin syksyllä 
2015. Kuvassa sukellusveneinsinööri Sergei Savel-
nikovin (Antti Virmavirta) asu näytelmästä Sarasva-
tin hiekkaa (2012). Kuva Pia Veghese.
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Merkittäviä esinelahjoituksia

• Pukusuunnittelija sari salmela lahjoitti helsingin kaupunginteatterista 2014 eläk-

keelle jäädessään suuren määrän luonnoksia uransa varrelta. vuonna 2015 hän täydensi 

lahjoitustaan, joka sisältää nyt 3 300 yli luonnosta, valokuvia sekä jonkin verran arkis-

toaineistoa. salmela työskenteli useissa suomen ammatillisesti toimivissa teattereissa 

1970-luvun lopulta lähtien tehden samanaikaisesti myös lukuisia vierailupuvustuksia. 

kaupunginteatteriin hän oli kiinnitettynä vuodesta 1994 lähtien.

• alun perin arkkitehdin koulutuksen saanut, vuonna 2014 edesmennyt muotisuunnitteli-

ja kirsti kasnio teki lyhyesti uraa myös lavastajana ja pukusuunnittelijana. teatterimuseo 

sai lahjoituksena hänen siihen liittyvät aineistonsa, yli 200 luonnosta sekä lavastustöihin 

liittyviä valokuvia.

• nykyisin Brasiliassa asuva pukusuunnittelija Päivi tiura teki puvustuksia 1970- ja 80-lu-

vuilla useisiin tv- ja teatterituotantoihin. lahjoituksena saatiin noin 170 pukuluonnosta.

• Wasa teater lahjoitti museon kokoelmiin kolme pukusuunnittelija nina silfverbergin 

suunnittelemaa pukua Hundarnas Kalevala -esityksestä vuodelta 2012. esityksen ohja-

si Christian lindroos. lisäksi saatiin kaksi pukua esityksestä Romeo och Julia vuodelta 

1985, jotka täydentävät  museon pukusuunnittelija liisi tandefeltin töiden kokoelmaa.
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• Yksityiseltä lahjoittajalta saatiin svenska 

teaternissa ennen 1970-luvun remonttia käy-

tössä ollut penkkipari. Berliinissä mahdollises-

ti 1900-luvun alkupuolella valmistetut penkit 

sijoitettiin tuoreeltaan esille museon pysyvän 

näyttelyn dioraama-vitriiniin korvaamaan yksi-

tyishenkilöltä lainassa ollut vastaavanikäinen 

penkki. kuva: ilona kemppainen.

• eräs vuoden 2014 teatteritapauksista oli Q-teatterin sukupolvikuvaus Kaspar Hauser. 

Museon kokoelmissa sitä markkeeraavat teatterin lahjoittamat kaspar hauser -pipo sekä 

kuminen hevosenpäänaamio.



KoKoelmaPoiSToT ja aRKiSTojen SeulonTa
Sanna Brander ja Eeva Mustonen 

Vuonna 1962 perustetun Teatterimuseon kokoelmat ovat syntyneet pitkän ajan tulok-

sena. Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto perusti teatterimuseojaoston 1942, ja jo 

sitä ennen oli eri teattereissa kerätty jonkin verran alan esineistöä. Jaostossa keski-

tyttiin pelastamaan aineistoja sodan alta, ja museaalisen arvon selvittäminen jätettiin 

myöhemmäksi.  Pitkään Teatterimuseon perustamisen jälkeenkin painotettiin muiden 

museoiden tapaan aineistojen kartuttamista. Nykyisin tilojen ja muiden resurssien riittä-

vyys on yleinen ongelma, ja kokoelmien kasvua rajoitetaan. Valikoivuudesta huolimatta 

aineistojen karttuminen on usein yllätyksellistä, eikä lahjoitustilanteissa ole aina mah-

dollisuutta seulontaan.

Museokentällä kokoelmaesineiden poistot on ollut perinteisesti arka aihe, mutta se 

noussut ajankohtaiseksi kysymykseksi viime vuosina. Aiheesta on keskusteltu TA-

KO-verkostossa, ja vuonna 2015 Suomen Museoliitto julkaisi teoksen Kokoelmapoisto-

jen hyvät käytännöt, johon on koottu työkaluja poistojen tekemiseen museoeettisellä 

tavalla. Arkistoissa seulonta on yksi arkistonmuodostamisen ydintoiminnoista, ja sille on 

vakiintuneita periaatteita, toimintatapoja ja erilaista sääntelyä. Viranomaisarkistoaineis-

toihin verrattuna yksityisarkistojen muodostumista säädellään kuitenkin vähemmän, ja 

aineistojen luovuttamisen valmistelu saattaa olla vähäistä. Tällaisen aineiston seulonta- 

ja järjestämisprosessi on tyypillisesti työvoimavaltainen ja hidas. Arkistokentällä onkin 

etsitty keinoja tehostaa aineistojen käsittelemistä.

Esineiden poistoja käsitellään myös Teatterimuseon kokoelmapoliittisessa ohjelmas-

sa (2008). Siinä todetaan, että Teatterimuseo voi poistaa kokoelmistaan ilman erityis-

tä päätöstä merkityksetöntä diarioimatonta ja luetteloimatonta esineistöä, josta ei ole 

olemassa kontekstitietoja ja joka ei kuulu museon tallennusvastuun alueeseen. Koko-

elmista voidaan myös poistaa jo diarioituja ja luetteloituja esineitä, jos niiden poistami-

selle on olemassa riittävät perusteet. Huonon kunnon lisäksi syitä poistoihin voivat olla 

esimerkiksi päällekkäisyydet kokoelmassa tai se, että esineen säilyttäminen aiheuttaa 

museolle kohtuuttomat säilytys- ja ylläpitokustannukset. Erilaisia poistotapoja ovat pa-

lautus, siirto toiseen museoon, siirto käyttökokoelmaan, tuhoaminen ja myynti. Pois-

tettavien esineiden myyminen on uusi asia, johon liittyy museoeettistä problematiikkaa.

Poistojen tuloksena terävöitetään esinekokoelmia ja vapautetaan tilaa. Poistojen edel-

lyttämä inventoiminen paljastaa myös, mitä kokoelmista puuttuu. Lisäksi inventoinnin 

yhteydessä toteutettu tietojen kirjaaminen tietokantaan parantaa aineistojen käytettä-

vyyttä.

Esinekokoelmissa aloitettiin vuonna 2012 kokoelmien terävöittämiseen, kokonaishal-

lintaan ja saavutettavuuden lisäämiseen tähtäävä hanke. Hankkeessa kokoelmia ja nii-

den merkittävyyttä pohditaan suhteessa kattavuuteen, kuntoon, säilytysresursseihin 

sekä tutkimus- ja näyttelykäyttöön. Vuodesta 2013 lähtien fokuksessa ovat olleet pu-
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kukokoelmat. Tuolloin aloitettiin pukukokoelman inventoiminen, joka osittain pohjasi 

myös tekeillä olevaan Unelmien kuteita -näyttelyn suunnitteluun. Näyttelyn kuraattori, 

pukututkija ja pukusuunnittelija Joanna Weckman toimi inventoinnissa asiantuntijana. 

Tuon jälkeen pukujen parissa on tehty useampi osaprojekti. Pukujen läpikäymistä on 

jatkettu, ja niistä on huonon kunnon tai muiden syiden vuoksi poistettu tähän mennes-

sä kaikkiaan 172 pukua tai asukokonaisuutta, joista osa on siirretty museon käyttöko-

koelmiin. Pukukokoelman inventointia jatketaan resurssien taas salliessa. Tällä hetkellä 

esinekokoelmissa on työn alla kulissi- ja vinjettikokoelmien läpikäyminen. Myös niistä 

tehdään poistoehdotuksia.

Teatterimuseon arkisto säilyttää yksityisarkistoaineistoja, joten seulonnassa korostuu 

tapauskohtainen harkinta. Tukena on esimerkiksi arkistolaitoksen julkaisu Yksityisarkis-

tojen seulontaohje (2011), ja lisäksi on huomioitava erityisesti lainsäädännöllisiä seikko-

ja. On selvää, että seulominen ja järjestäminen paitsi supistavat aineistoa myös edistävät 

säilyvyyttä, käytettävyyttä ja tietosuojasta huolehtimista. Toisaalta yksityiskohtaisen kä-

sittelyn hitaus kasvattaa niiden aineistojen määrää, jotka ovat kokonaan käsittelemät-

tä. Muiden arkistojen tapaan Teatterimuseossakin on etsitty kompromisseja. Suurien 

valokuvakokonaisuuksien käsittelemistä esimerkiksi on tehostettu hierarkkisen, yleisen 

tason luetteloinnin avulla.

Vuoden 2015 projektin kohteena oli laaja, asiakirja-aineistoihin painottuva henkilöarkis-

to, jossa tiedettiin olevan paljon seulottavaa. Päätettiin siis priorisoida seulontaa ja vä-

hentää järjestämisen ja luetteloinnin yksityiskohtaisuutta. Käsittelyn tason tuli kuitenkin 

riittävästi parantaa aineiston käytettävyyttä. Yksi mahdollisuus olisi ollut inventoinnin ja 

kuvailun painottaminen ja järjestämisen minimoiminen. Tässä tapauksessa aineisto oli 

sekaisin, joten inventoinnin jälkeen arkistolle luotiin rakenne, ja kullekin osa-alueelle 

valittiin oma käsittelyn taso ja tapa. Projektin tuloksena aineistoon voi kohdistaa tieto-

kantahakuja vähintään säilytysyksikön tarkkuudella, ja arkiston laajuus supistui yli 60 %. 

Käsiohjelmat siirrettiin erilliseen kokoelmaan ja toisen arkistonmuodostajan aineistot 

eri organisaatioon. Paljon aineistoja luokiteltiin hävitettäväksi. Kokeilu oli kannustava, 

ja myös jatkossa on tarkoitus valita käsittelyn taso ja painotus aineiston luonteen ja to-

dennäköisen käytön sekä museon resurssien mukaan.

Nykyisin sekä esinekokoelmien että arkistoaineistojen kartuttamisessa painotetaan 

suunnitelmallisuutta. Muistiorganisaatioiden jaettuna tavoitteena on oman tallennus-

profiilin terävöittäminen, päällekkäistallennuksen välttäminen ja proaktiivisuuden vah-

vistaminen. Teatterimuseossakin on kokoelmapoliittinen ohjelma ja siihen sisältyvä tal-

lennussuunnitelma, ja kokoelmastrategian uudistaminen aloitetaan 2016. Yksi haaste 

on vahvistaa yhteistyötä aineistojen lahjoittajien kanssa. Ihanteellisessa tilanteessa ko-

koelmaa tai arkistoa olisi seulottu ja järjestetty jo sen muodostuessa – tai viimeistään 

lahjoitusta valmisteltaessa. Näin esinepoistoja sekä arkistoaineistojen seulontaa ja jär-

jestämistä tarvittaisiin museolla vähemmän. Jatkossakin on silti tarpeen taata poisto-

jen ja seulonnan mahdollisuus kirjaamalla lupa luovutussopimukseen. Tavanomaisen 

taannehtivan seulonnan tarve tuskin poistuu, mutta myös kokoelmaideaalit muuttuvat. 

Kokoelmia muokataan myös tulevaisuudessa. 
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suunnittelija Sari Salmela täydensi vuonna 
2014 saapunutta luonnoslahjoitustaan, joka 
olikin lahjoituksista lukumäärällisesti suurin. 
Ida-kokoelmienhallintaohjelmaan lisättiin vuo-
den aikana  tietueita 51 (edellisvuonna 659). 
Esinetietokannassa tietueita on yhteensä vuo-
den vaihtuessa 7 184 (7 132). Esinekokoelmien 
digitointiaste on noin 29 %. Digitoinnin myötä 
kokoelmat saadaan sujuvammin sekä kansa-
laisten että tutkijoiden ulottuville. Varsinaisen 
luetteloinnin piirissä esineitä on todellisuudes-
sa enemmän, sillä kaikkia luetteloituja esineitä 
ei ole vielä viety sähköiseen tietokantaan, tai 
yksi tietue voi käsittää useampia esineitä, esim. 
sarjan jonkun tietyn produktion luonnoksia. 
Digitointiasteen suhteelliseen vähäisyyteen 
vaikuttaa laaja lavastus- ja pukuluonnosko-
konaisuus, joka on noussut esinekokoelmien 
suurimmaksi aineistoksi. Museon kokoelmissa 
on vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 21 292 luon-
nosta, joista 66 % (14 017) on pukuluonnoksia. 
Luonnosten osuus koko esinekokoelmasta 85 
%. Kaikkiaan Teatterimuseon kokoelmissa on 
25 090 esinettä. 

aRKiSTo

Arkiston vastaanottamissa aineistolahjoituksis-
sa painottuivat esitysvalokuvat sekä monipuo-
liset tanssiin liittyvät arkistot. Järjestämis- ja 
luetteloimisprojektin kohteena oli Aulis Hämä-
läisen henkilöarkisto, joka nivoutuu lukuisiin 
suomalaisiin maakuntateattereihin sekä alan 
opetukseen.

Yksittäiset lahjoituserät sisältävät usein eri ai-
neistotyyppejä. Vuositilastoissa asiakirja-ai-
neiston hyllymetrimäärään ei sisällytetä niitä 
kokonaisuuksia, jotka koostuvat valokuvista tai 
av-aineistoista. Nämä aineistomäärät kirjataan 
valokuva- ja av-arkiston puolelle hyllymetrien 
sijasta kappaleina.

Tanssiaineistoja kartutti muun muassa Tans-
sin tiedotuskeskuksen arkistolahjoitus, johon 

sisältyy myös valokuvakokoelma. Valokuvaaja 
Kari Haklin lisälahjoituksessa on runsaasti 

esimerkiksi Raatikon esityskuvien negatiiveja. 
Kuvassa Tommi Kitti ja Maria Wolska teoksessa 
Väki ilman valtaa. Tanssiteatteri Raatikko 1974. 

Kuva: Kari Hakli.
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Asiakirja-arkisto
Asiakirja-arkiston tilastoituja aineistolahjoi-
tuksia vastaanotettiin 26 erää, yhteensä 41,10 
hyllymetriä (hm). Laajin luovutuserä oli Tanssin 
tiedotuskeskuksen arkisto (15,4 hm), jonka yh-
teydessä luovutettiin myös Tanssiareenan arkis-
to (3,3 hm). Teatterin puolelta vastaanotimme 
lisälahjoituksina esimerkiksi Suomen Näytteli-
jäliiton aineistoja (3,6 hm), Helsingin Kansan-
teatteri-Työväenteatterin aineistoja (2,40 hm) 
ja Ritva Siikalan / Teatteri Raivoisien Ruusujen 
aineistoja (3 hm). Uusiin henkilöarkistoihin lu-
keutuivat Martta Reiman arkisto (1,54 hm) sekä 
Säde Matikka-Niemisen ja Veikko Niemisen ar-
kisto (0,58 hm).

Teatteri- ja tanssitaiteen lehtileikekokoelma päi-
vittyi Teatterin tiedotuskeskuksen lahjoituksella 
(4 hm). Vastaanotimme myös teattereiden ja 
yksityishenkilöiden lahjoittamia käsiohjelmia ja 
julisteita, joita aiempien vuosien tapaan ei tilas-
toitu.

Arkiston projektityöntekijä (3 kk) seuloi, järjes-
ti ja luetteloi teatterinjohtaja ja teatteriopettaja 
Aulis Hämäläisen henkilöarkiston. Kyseessä 
oli kokonaan käsittelemätön jäämistöaineisto, 
joten projekti painottui seulomiseen, ja järjes-
tämisessä sekä luetteloinnissa pysyttiin osin 
yleisellä tasolla. Alun perin aineistoa oli 21 hm, 
ja järjestettynä laajuus on noin 7 hm. Hämäläi-
sen arkistoon sisältyneet Tampereen yliopiston 
Draamastudioon liittyvät aineistot siirretään yli-
opiston omaan arkistoon, jossa on laaja Draa-
mastudion kokonaisuus.

Käsiohjelmakokoelman uusien lahjoituksien jär-
jestämistä jatkettiin, ja kokoelmiin kuuluvia eri 
teattereiden julisteita listattiin Ida-tietokantaa 
varten 190 kappaletta.

Teatteri- ja tanssitaiteen lehtileikekokoelman 
vanhin osa (vuodet 1923–47) on aikaisemmin 
mikrofilmattu, ja keväällä 2015 mikrofilmikortit 
digitoitiin (OCR-luvulla). Vuoden 2014 lopulla 
oli tilattu ostopalveluna digitointityö, johon oli 
sisällytetty yli puolet korteista. Palvelu viivästyi, 
ja korvaukseksi yritys digitoi ilmaiseksi kokoel-
man loput kortit. Mikrofilmikortteja on kaikkiaan 
395, ja digitoitavaa kertyi noin 38 500 sivua. Di-
gitoidun aineiston indeksissä on linkit korttien 

tietoihin vain alkuperäisen tilauksen osalta. In-
deksin linkkien lisäämistä on mahdollista myö-
hemmin jatkaa, mutta digitoituja aineistoja voi 
hyvin käyttää myös ilman tätä.

Valokuva-arkisto
Valokuva-arkiston aineistolahjoituksia vastaan-
otettiin 18 erää, yhteensä noin 71 460 valoku-
vaa. Mittavin luovutuserä oli valokuvaaja Kari 
Haklin lisälahjoitus (noin 52 000 negatiivia), 
joka sisältää esitysvalokuvia esimerkiksi Tans-
siteatteri Raatikosta, Ryhmäteatterista, Unga 
Teaternista, Lilla Teaternista, Suomen Kansal-
listeatterista, Ahaa Teatterista ja Helsingin Kau-
punginteatterista. Valokuvaaja Sari Gustafsson 
lahjoitti 689 teatterikuvaa. Valokuvia sisältyi 
myös lukuisiin yhteisö- ja henkilöarkistolah-
joituksiin. Ritva Siikalan ja Teatteri Raivoisien 
Ruusujen aineistoihin esimerkiksi sisältyi 11 
230 valokuvaa ja Tanssin tiedotuskeskuksen ar-
kistoon noin 1 900 valokuvaa.

Helsingin Kaupunginteatterin useiden pienien 
lahjoituserien yli 2 000 valokuvaa koottiin yh-
teen ja järjestettiin kronologisesti. Kuvia digitoi- 
tiin ja luetteloitiin Ida-tietokantaan kuvakohtai-
sesti 160 kappaletta. Työtä jatketaan vuonna 
2016. Helsingin Kansanteatteri-Työväenteatte-
rin valokuvia digitoitiin 168 kappaletta, ja Tans-
sin tiedotuskeskuksen lahjoittamista valokuvis-
ta listattiin yleisellä tasolla teos- ja tekijätietoja  
1 014 kuvan osalta. Näitä aineistoja luetteloi-
daan kuvakohtaisesti resurssien salliessa. 
Svenska Teaternin lasinegatiivien siirrosta 
Svenska litteratursällskapet i Finlandin (SLS) 
arkistoon sovittiin 2014. Vuonna 2015 aineis-
tosta siirrettiin ensimmäinen osa (n. 2 000 lasi-
negatiivia). Siirtoa jatketaan SLS:n lasinegatiivi-
projektin edistyessä.

Teatterimuseolla oli muutaman kuukauden ajan 
testikäytössä otsonointikaappi. Arkiston puo-
lella kokeiltiin tupakanhajun poistamista asia- 
kirja-aineistoista. Suomen valokuvataiteen mu-
seon konservoijat vierailivat suorittamassa lait-
teella testejä erilaisille valokuva-aineistoille. Va-
lokuvataiteen museon konservointiharjoittelija 
konservoi osana harjoitteluaan Teatterimuseon 
kokoelmiin kuuluvan Hilkka Kinnusen suuren 
valokuvavedoksen.
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Audiovisuaalinen arkisto
Av-arkistoa kartutti erityisesti Tanssin tiedo-
tuskeskuksen arkistolahjoitus, joka sisälsi 175 
kuvatallenteen kokoelman. Kokoelmaa on lupa 
ja tarve seuloa tarkemman perehtymisen yhtey-
dessä. Osa tallenteista esimerkiksi on jo av-ar-
kiston kokoelmissa. Teatterimuseon omatuo-
tantona videokuvattiin kaksi tapahtumaa.

Vuonna 2014 toteutetun VHS-digitointiprojektin 
tuloksille oli tärkeää, että vuonna 2015 Teatte-
rimuseon palvelintilaa laajennettiin. Media-as-
sistenttiharjoittelija digitoi muiden tehtäviensä 
ohessa 23 kokoelmiin kuuluvaa, jo luetteloitua 
C-kasettia. Valtaosassa oli haastateltavina nyt jo 
edesmenneitä teatterin ammattilaisia.

TieTo- ja KuvaPalvelu 

Tieto- ja kuvapalvelun perinteisen asiakaspalve-
lun ohella asiakkaat lähettivät kysymyksiä myös 
Kysy museolta -verkkopalvelun kautta. Syksyllä 
palvelun taustajärjestelmä uudistui ja joitakin 
toivottuja lisäominaisuuksia saatiin toteutettua. 
Kuvapalvelun kautta toimitettiin kuvia tutkimus- 
ja julkaisukäyttöön. Kuvia tilattiin esimerkiksi 
Suomen kansallismuseon Sibelius-näyttelyyn 
Jokainen nuotti pitää elää. Joanna Weckmanin 
loppuvuodesta julkaistussa väitöskirjassa, joka 
käsittelee Liisi Tandefeltin pukusuunnittelijan 
uraa, on paljon Teatterimuseon valokuvia ja ku-
via pukuluonnoksista. 

Tieto- ja kuvapalvelun tutkijan työ suuntau-
tui vuoden aikana erityisesti Unelmien kuteita 
-näyttelyssä ja verkkojulkaisussa sekä Tragedia 
ajassa -verkkonäyttelyssä esiteltävien arkistoai-
neistojen esille saattamiseen ja niiden käyttöoi-
keuksien selvittämiseen.

Aineiston ja tiedon liikkuvuus
Tieto- ja kuvapalveluun saapuviin tiedusteluihin 
liittyviä hakuja ja käytettyjen aineistojen luku-
määriä seurataan, jotta tiedustelujen sekä asia-
kaskäyntien sisällön laajuus saadaan näkyväksi. 
Yksittäisten tutkijakäyntien ja ryhmäkäyntien 
määrät kasvoivat kuluneen vuoden aikana.

KäSiKiRjaSTo

Käsikirjaston kokoelmat koostuvat lähinnä teat-
terihistoriasta, teatterialan tutkimuskirjallisuu-
desta, teatterintekijöitten muistelmateoksista, 
teatterialan aikakauslehdistä sekä teattereiden 
ohjelmistolehdistä. Kirjasto palvelee museon 
työntekijöitä ja tutkijasalin asiakkaita. Käsikir-
jaston kokoelma karttuu mm. yksityishenkilöi-
den lahjoituksista ja kustantamoiden toimitta-
mista vapaakappaleista. Tieto- ja kuvapalvelun 
tutkija luetteloi saapuneita kirjalahjoituksia tie-
tokantaan ja ylläpitää kirjaston käytettävyyttä. 
Hallintoassistentti vastaa saapuneiden lehtien 
luetteloinnista. 

Tragedia ajassa – ajaton 
tragedia -verkkonäyttely 
julkaistiin syksyllä 2015. 
Siinä on mukana paljon  

Teatterimuseon arkis-
ton ja esinekokoelmien 

aineistoa.
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PySyväT näyTTelyT

Teatterimuseon pysyvistä näyttelyistä mitta-
vin on Backstage-kokonaisuus, joka nimensä 
mukaan avaa katsojalle sitä, mitä näyttämön 
takana tapahtuu – mitkä ovat niitä elementtejä, 
joiden varaan yleisölle avautuva teatteritoteutus 
perustuu. Läpileikkaus 2000-luvun teatteriin on 
pysyvän näyttelyn uusin, esitystallentein toteu-
tettu, osuus. Näyttelyn pukukokonaisuudessa 
on painotettu teatteripuvustuksessa käytettyjä 
materiaaleja.

Ullakolla esillä on nukketeatterimaailma, sekä 
pieni nukketeatterinäyttämö, Arkadia on kiintei-
ne näyttämöineen omistettu työpajoille ja tilai-
suuksille. Siellä on myös vitriinein suojattuna 
kokonaisuus, joka edustaa teatterimuseon van-
himpia esineitä.

Eri studiotiloin, infoseinineen ja tehoste-esi-
merkkeineen Teatterimuseon pysyvä koko-
naisuus avaa esittävien taiteiden toteutuksen 
historiaa ja nykypäivää mahdollisimman moni-
puolisesti.

vaihTuvaT näyTTelyT

Teatterimuseon näyttelytoiminta koostuu eri  
kokoisista ja mittaisista kokonaisuuksista. Nou-
datamme valtakunnallisia museoalan linjauksia. 
Oman erikoisalamme erityisvastuut ovat kes-
kiössä sisällöllisesti. Pyrimme myös tuomaan 
näyttelyt valtakunnallisestikin mahdollisimman 
tavoitettaviksi. Siksi myös verkkonäyttelyiden 
sekä kiertävien näyttelyjen merkitys on huomat-
tava.

Sen lisäksi, että museossa kertomusvuoden 
aikana valmistetaan ja esitetään tiettyjä näyt- 
telyitä, taustatyö ja suunnittelu kohdistuu aina 
myös tuleviin vuosiin; hyvin konkreettisena ja  
tuotantopainotteisena seuraavaan vuoteen, 
minkä lisäksi ideatasolla ja yhteistyöhankkei-
na pyrimme pohtimaan ja kytkemään museon 
teemoja teatterin ja tanssin alan ajankohtaisiin 
tapahtumiin ja painotuksiin useita vuosia eteen-
päin. 

näyttelyt

vaihtuvat näyttelyt vuonna 2015:

• valokiilassa 2014 − Kurkistuksia 

Teatterimuseon aarrekammioon 

15.11.14−1.2.15

• unelmien kuteita

13.2.2015–29.4.2016

• Skenographia

27.3.2015–10.1.2016

• Säteilevä primadonna

3.–16.6.2015

• Silmäyksiä kiinalaiseen teatteriin 

14.8.–1.11.2015(näyttelyn vieraskirjasta)
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UNELMIEN KUTEITA
Kantti 13.2.2015–29.4.2016

Helmikuussa avautui pukunäyttely Unelmien 
kuteita, joka esitteli kokoelmissa olevia his-
toriallisten näytelmien pukuja, epokkipukuja. 
Epookkipuvut ovat aikansa ja tekijöidensä tul-
kintoja tietystä historiallisesta aikakaudesta. 
Näyttelyssä haluttiin näyttää miten puvut eivät 
välttämättä ole historiallisesti autenttisia, vaan 
ne pyrkivät tavoittamaan esitettävän aikakauden 
tunnelman. Pukuun kutoutuu paitsi kuvattavan 
aikakauden, myös esitysajan materiaaleja, val-
mistustapoja ja kauneusihanteita. 

Näyttelyn avajaisia vietettiin torstaina 12. helmi-
kuuta. Näyttelyn avasi Lavastus- ja pukusuun-
nittelijat ry:n puheenjohtaja Anna Sinkkonen. 

Näyttelyn oheen tuotettiin kuunneltavaa lisäma-
teriaalia. Näyttelystä valittiin muutamia pukuja 
ja näytelmiä, joista valittiin katkelmia nauhoitet-
tavaksi. Ääniopastus toteutettiin Seinätön mu-
seo -alustalle ja on kuunneltavissa myös muse-
on ulkopuolella osoitteessa
www.tarinasoitin.fi/unelmienkuteita.

Työryhmä: näyttelykuraattori Joanna Weckman, 
graafinen suunnittelu Mikko Oksanen ja Joan-
na Weckman, valosuunnittelu Heikki Suomi, 
visuaalinen suunnittelu Annina Nevantauksen 
Näyttelijän kengissä -tilan pohjalta Joanna We-
ckman ja Sanna Brander. 

Ääniopastuksen näytelmäkatkelmat: näyttelijät 
Henry Hanikka ja Helena Kallio, äänisuunnittelu, 
tallennus ja editointi Juha Tuisku.

Kurkistuskaapin aarteita. Kuva: Heikki Suomi.
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näyTTelyKuRaaTToRin mieTTeiTä
Joanna Weckman

Pukunäyttelyt kiinnostavat yleisöä. Teatterimuseolle suunnittelemani Silkkiä, samettia 

-oopperapukunäyttely kiersi ympäri Suomea vuosina 2009–2012 ja olisi kiertänyt pi-

dempäänkin. Pukunäyttelyn aika on kuitenkin rajallinen, sillä tekstiilit tarvitsevat välillä 

lepoa. Kun edellisen näyttelyn elinkaari kallistui kohti loppuaan, kävimme joulun alla 

2012 ensimmäiset keskustelut uudesta pukunäyttelystä silloisen museonjohtajan He-

lena Kallion ja amanuenssi Sanna Branderin kanssa. Heti alusta lähtien ajatuksena oli 

tehdä näyttely Teatterimuseon kokoelmaan kuuluvista epookkipuvuista. Näyttely sai 

pysyväksi osoittautuneen nimensä heti tapaamisemme jälkeen. Unelmien kuteita viittaa 

Shakespearen Myrsky-näytelmän vuorosanoihin ”Sama kude meissä kuin unelmissa on” 

ja kude-sanan monikkomuodon hauskaan kaksoismerkitykseen. 

Näyttelyyn liittyen toteutettiin syksyllä 2013 pukuihin liittyvä kokoelmanhallintaprojekti. 

Kävimme Sanna Branderin kanssa konkreettisesti lävitse noin 500 pukua, joista osa oli 

vielä luetteloimattomia. Tuolloin muun muassa selvensimme pukukokoelman nykyti-

lannetta, kartoitimme sen rakennetta ja tarkastelimme pukuja näyttelyä silmällä pitäen. 

Museossa toteutui myös näyttelyideaa sivunnut tutkimuprojekti, jossa harjoittelijana 

toiminut Susan Scholze selvitti saksalaisen, 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa 

näyttämöpukuja ja tarpeistoa valmistaneen Leopold Verch & Flothow -yrityksen toi-

mintaa ja yhteyksiä Suomeen sekä tutki yksityiskohtaisesti yrityksen pukuja, joita kuului 

Teatterimuseon kokoelmaan. Näitä pukuja myös valittiin mukaan näyttelyyn. Projektin 

avulla saavutettiin kansainvälisestikin aivan uutta ja kiinnostavaa tietoa näyttämöpukui-

hin liittyvistä käytännöistä. Oheisprojektit olivat todella hyödyllisiä, ja niiden avulla oli 

mahdollisuus hyödyntää näyttelyn ohella museon toimintaa laajemminkin. 

Lopulta näyttelyyn valikoitui 37 epookkipukua mallinukkien päälle puettavaksi ja aika-

kausiksi erityisesti keskiaika, renessanssi ja rokokoo. Lasivitriiniin sijoitettiin Ida Aalbergin 

käyttämä korsetti, jota varten veistin yksilöllisen torson. Vietimme pari hauskaa päivää 

valitessamme kurkistuskaappiin esillepantavaa tarpeistoa ja asusteita.  Seinälle toteutet-

tiin kollaasimainen kokonaisuus 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa Saksasta Suo-

meen hankituista näyttämöpuvuista. Pukujen oheen saatiin kaksi erityistä harvinaisuut-

ta, Verch & Flothow -yrityksen tilauskatalogit, joiden avulla teatterit hankkivat pukuja, 

tarpeistoa, asusteita ja valmistusmateriaalejakin. Lisäksi museon käyttökokoelmaan 

kuuluvista näyttämöpuvuista koottiin pukurekillinen asuja näyttelytilaan. Näin tarjottiin 

yleisölle mahdollisuuden kokeilla erilaisia epookkipukuja, korsetteja ja krinoliineja, tun-

nustella materiaaleja ja tarkistaa pukujen sisäpuolelta, miten puvut on ommeltu. Kuu-

desta eri teemasta – Perinteet ja ihanteet, Toteutus, Vartalo, Keskiaika, Renessanssi ja 

Rokokoo – suunniteltiin isokokoiset taustakankaat, joihin valitsimme esityskuvia näyt-

telyssä esillä olleista puvuista esiintyjien yllä. Valitsin myös näyttelytilassa soivan taus-

tamusiikin, joka omalta osaltaan luo näyttelyvieraille pukujen edustamien aikakausien 

tunnelmaa. 
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Näyttelyprojektin aikana museonjohtaja, näyttelijä ja ohjaaja Helena Kallio innostui to-

teuttamaan yhdessä näyttelijä Henry Hanikan kanssa lukuteatterina lyhyitä kohtauksia, 

jotka ovat peräisin pukuihin liittyvistä näytelmistä. Näyttelyvieraille tarjottiin mahdolli-

suus kuunnella kohtauksia seitsemästä eri näytelmästä älypuhelimen, tabletin tai tieto-

koneen avulla näyttelytilassa tai vaikka kotona. Lisäksi näyttelyn yhteyteen toteutettiin 

toimittamani sähköinen julkaisu, jossa kerrotaan laajan kuva-aineiston avulla tarkem-

min näyttelyn teemoista ja tuodaan esille täysin uutta tutkimustietoa epookkipukujen 

historiasta Suomessa.

Paljon uutta tuli taas kerran opittua. Näyttelyprojekti eteni välillä hitaammin, loppuvai-

heessa hyvinkin vauhdikkaasti, mutta liiallista kiireen tuntua ei ollut. Kaikki oli ajallaan 

valmista. Matkan varrella jouduttiin tekemään lähinnä taloudellisiin resursseihin liittyviä 

valintoja, mutta monesta pulmasta selvittiin kekseliäisyydellä ja hyvillä suhteilla teatte-

rimaailmaan. Oli hienoa päästä vaikuttamaan kaikkiin eri ratkaisuihin, tilasuunnittelusta 

graafiseen suunnitteluun ja taustamusiikkiin saakka, ja kun saatoin viettää tohtorinväi-

töskaronkkaani Unelmien kuteiden tilassa, olin kiitollinen siitä, etten väitellyt tohtoriksi 

aiemmin.

Näyttelyn taustalla on oma työskentelyni näyttämö- ja elokuvapukututkijana, vie-

lä tuolloin väitöskirjaa valmistelleena jatko-opiskelijana ja esiintymispuvun historian 

ja tutkimuksen opettajana Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa 

sekä Helsingin yliopistossa. Näyttelyssä halusin kertoa tutkimustyössä vastaan tulleista 

kiinnostavista aiheista ja innostavista löydöistä monipuolisemmin kuin on mahdollista 

tutkimusartikkelissa – pukujen, esineiden, kuvien, musiikin ja jopa kosketuksen välityk-

sellä. Olen iloinen ja kiitollinen, että sain Unelmien kuteiden näyttelykuratoinnin yh-

teydessä jälleen työskennellä Teatterimuseon mukavien, yhteistyökykyisten ja luovien 

museoammattilaisten kanssa. Yhdessä syntyy jotain sellaista, jota ei kukaan osaa yksin 

kuvitellakaan!

Kirjoittaja on taiteen tohtori TaT, 

tutkija, näyttelykuraattori ja 

pukusuunnittelija

Joanna Weckman veistää  
mallinukkea Ida Aalbergin  

korsetin esillepanoa varten.
Kuva: Ilona Kemppainen

18



VALOKIILASSA 2014 − KURKISTUKSIA 
TEATTERIMUSEON AARREKAMMIOON
Studio 15.11.14−1.2.15

Valokiilassa-palstalla Teatterimuseon verkko-
sivuilla esiteltiin vuoden 2014 aikana 12 eri-
koista, harvinaista, jännittävää, kummallista ja 
vitsikästäkin esinettä. Esineitä yhdisti se, että 
jokaisella oli tarina kerrottavanaan – tarina, joka 
liittyy Teatterimuseon tallennusalaan, esittäviin 
taiteisiin. 

Loppuvuodesta nämä esineet kahvikupista 
kuntopyörään koottiin yhteen ja asetettiin esil-
le Teatterimuseon maagiseen aarrekammioon. 
Esineisiin voi edelleen tutustua museon kotisi-
vujen Valokiilassa-palstalla osoitteessa 
www.teatterimuseo.fi/kokoelmat/valokiilassa/
valokiilassa-2014

Työryhmä: esineiden valinta ja käsikirjoitus 
Sanna Brander, Ilona Kemppainen, Pälvi Laine, 
Eeva Mustonen, valosuunnittelu Heikki Suomi.

SKENOGRAPHIA
Studiot ja Kino 27.3.2015–10.1.2016

Lavastaja, puku- ja valosuunnittelija, kuvatai- 
teilija Erik Salvesen juhli 25-vuotista taiteilijan- 
uraansa kokoamalla Teatterimuseossa lavastus-
pienoismallien näyttelyn. Skenographia-näytte-
lyssä nähtiin kymmeniä lavastuspienoismalleja 
sekä lisäksi pukuja, maalauksia, valokuvia sekä 
lavastus- ja pukuluonnoksia. Avajaisten yhtey-
dessä julkistettiin samanniminen Schildts & 
Söderströmin kustantama kirja.  

Näyttelyn runsas aineisto paitsi esitteli Salve-
senin visuaalista ilmaisua ja kädentaitoa, myös 
syvensi käsitystä skenografian merkityksestä 
sekä valaisi skenografin monipuolista ammatin-
kuvaa ja roolia teatteritaiteessa. Näyttely kertoi 
myös viimeisen neljännesvuosisadan teatteri-
taiteesta ja toi näkyväksi suomalaisen skeno-
grafian trendejä ja virtauksia. 

Erik Salvesen tunnetaan vahvasta ja omaperäi-
sestä visuaalisesta kielestään. Hän on tehnyt 
yhteistyötä useiden merkittävien suomalaisten 
ja ulkomaisten ohjaajien kanssa. 

Näyttelyn avasi ohjaaja Kristin Olsoni kutsuvie-
rasavajaisissa 26. maaliskuuta.

Erik Salvesenin lavastuspienoismalli Klockri-
keteaterin esitykseen Dalens sånger (Klockri-
keteatern 1997, ohjaus Kristin Olsoni). Kuva 
Valtteri Kantanen.
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SILMÄYKSIÄ KIINALAISEEN TEATTERIIN
Pienoisnäyttely Backstagen aulassa 
14.8.–1.11.2015

Helsingin juhlaviikkojen fokuksessa oli elokuus-
sa 2015 Kiina. Vaikka Teatterimuseo keskittyykin 
tallentamaan kotimaista ammattimaista tanssia 
ja teatteria, löytyy kokoelmista 1980–90-luvuil-
la näyttelyiden yhteydessä kerättyä aineistoa 
myös muista teatteriperinteistä. Juhlaviikkojen 
innoittamana kiinalaisen teatterin aineistosta 
koottiin pienoisnäyttely syksyksi 2015.

SÄTEILEVÄ PRIMADONNA 
Teatterineuvos Hilkka Kinnusen 90-vuotisjuh-
lanäyttely Backstage-näyttelyn sisääntulossa ja 
käytävällä 3.–16.6.2015

Teatterineuvos Hilkka Kinnunen, suomalaisen 
musiikkiteatterin uranuurtaja, täytti maaliskuun 
19. päivä 90 vuotta. Teatterimuseo juhlisti hä-
nen pitkää ja ainutlaatuista uraansa kesäkuussa 
näyttelyllä Säteilevä primadonna, joka valtasi 
pysyvän näyttelyn paraatipaikat.

Hilkka Kinnusen juhlanäyttelyssä nähtiin run-
saasti valokuvia, pukuja sekä muuta esineistöä 
taiteilijan pitkältä uralta. Näyttelyohjelmaan liit-
tyi taiteilijatapaaminen teatterineuvoksen kans-
sa sunnuntaina 7.6.2015. 

Työryhmä: näyttelyn tuottaja, käsikirjoitus ja 
visuaalisuus: Kalevi Roti, valot: Heikki Suomi, 
graafinen toteutus: Aino Pesonen, toteutus: 
Sanna Brander, Oona Hjelt, Ilona Kemppainen, 
Pälvi Laine, Eeva Mustonen, Aino Pesonen, 
Heikki Suomi.

Kuvassa Hilkka Kinnusen esiintymisasu Lehárin 
operetista lIoinen leski (Operettiteatteri 1975). 

Kuva: Ilona Kemppainen.

Kiinalaista teatteriperinnessä esittelevässä 
pienoisnäyttelyssä oli esillä mm. ohuesta nahas-
ta valmistettuja varjonukkeja. 
Kuva: Ilona Kemppainen.
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KieRTonäyTTelyT

SAAKO SITÄ SYöDÄ – TEATTERIRUOKAA
Rekvisiittanäyttely, joka keskittyi esittelemään 
näyttämöä varten toteutettuja ruokia, nosti esiin 
tarpeistonvalmistajat ja heidän ammattitaiton-
sa. 

Näyttely oli esillä Vantaan Taidetalo Pessissä, 
Tikkurilassa 9.2.–5.3.2015 ja Taidetalo Totee-
missa, Myyrmäessä 11.3.–13.4.2015. Helsin-
gissä Malmitalossa näyttely oli esillä 29.10. 
–12.12.2015.

Suosittu näyttely päätettiin säilyttää, ja se saa-
puu Teatterimuseon omiin näyttelytiloihin jäl-
leen kesällä 2016.

näyTTelyT veRKoSSa

TRAGEDIA AJASSA – AJATON TRAGEDIA
Julkaistiin verkkosivuilla 5.10.2015

Teatterimuseon verkkonäyttely Tragedia ajassa 
– ajaton tragedia esittelee Suomessa esitetty-
jä antiikin kreikkalaisia tragedioita. Näyttelyn 
käsittelee esityksiä 1980-luvulta aina vuoteen 
2013 saakka. Suomalaisissa ammattiteattereis-
sa esitettiin kreikkalaisia tragedioita tänä aikana 
yli kaksikymmentä kertaa. Antiikin tragedioita 
on myös kansainvälisesti esitetty viime vuosi-
kymmeninä yhä enemmän. 2500 vuotta vanhat 
näytelmätekstit ovat taipuneet monenlaisten 
teatteriesteettisten kokeilujen välineiksi. Kuoro, 
naamiot, runomuotoiset tekstit ja niiden ajatto-
miksi koetut teemat ovat haastaneet ja innoitta-
neet teatteritaiteilijoita.

Verkkonäyttely mukailee vuosina 2013–2014 
Teatterimuseossa esillä ollutta samannimistä 
näyttelyä. Verkkonäyttely ja kuvamateriaalia oli 
esillä Suomen Ateenan-instituutin näyttelyssä 
The Timeless Tragedy in Finnish Theatres today 
26.10.–8.11.2015.

Verkkonäyttelyn työryhmä: Ina Aaltojärvi, Pia 
Houni, Camilla Nenonen, visuaalinen suunnitte-
lu ja tekninen toteutus: Irina Fialkina. 

www.teatterimuseo.fi/tragedy

Verkossa ovat lisäksi katsottavissa aikaisem-
pina vuosina toteutetut verkkonäyttelyt Uutta, 
tuntematonta unelmaa, Ihmisen heijastus, Voi-
ma ja lumo sekä Voiman vuodet.
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Helsingin Kaupunginteatterin Kaunotar ja Hirviö 
-musikaalin puvut (2007) esillä Malmitalolla. 
Kuva: Sanna Brander.

(näyttelyn vieraskirjasta)



Teatterimuseon näyttelyt pyritään aina teke-
mään sekä taiteellisesti puhutteleviksi että elä-
viksi ja innostaviksi oppimisen ympäristöiksi. 
Yleisötyön tehtävä on puolestaan syventää ja 
tuoda uusia ulottuvuuksia kävijöiden näyttely-
kokemukseen ja lisätä tietoa esittävistä taiteis-
ta. Tämän vuoksi teatterikasvatuksen teemat ja 
työpajojen sisällöt ja toimintatavat useimmiten 
käsittelevät ja liittyvät näyttelyiden aiheisiin ja 
monipuolistavat niitä. Miltei kaikissa museon 
järjestämissä työpajoissa ja muussa toiminnas-
sa käytetään hyväksi teatteriharjoitteita ja toi-
minnallisia draaman keinoja – perinteisempiä 
opastuksia unohtamatta. Myös museon näyt-
telyiden pysyvät kokeilupisteet tarjoavat koke-
muksellisen mahdollisuuden tutustua esittävän 
taiteen eri muotoihin. 

uuTTa TyöPajaToiminTaa

Teatterimuseon yleisörakennetta yritetään tasa-
painottaa. Päiväkoti- ja peruskouluikäiset sekä 
aikuisista juhlavieraat ovat museon kävijäkun-
nan kivijalka. Suhteessa näihin ikäryhmiin elä-
keikäisiä vierailee museossa vähän. Syksyllä 
toimintansa aloittaneella Aikuinen + -projektilla 
tavoitellaan aktiivisia senioreita, rakentamalla 
juuri heille tarkoitettuja ohjelmakokonaisuuk-
sia. Ensimmäinen ikäihmisille suunniteltu työ-
paja sisältää sekä tietoa että toimintaa. Kulissi 
pystyssä -työpajassa tutustutaan lavastuksen 
historiaan ja toteutetaan mielikuvakarttojen in-
noittamana pienoismallilavastus.

Uusi työpajakonsepti on myös näyttelyitä ja 
arkistoa yhdistävä toiminallinen museokäynti. 
”Historiaa ja helmiä” -työpajassa tutustutaan 
johonkin esityshistorian osa-alueeseen ja sen 
jälkeen siirrytään arkistoon tutkimaan salapo-
liisin tavoin alkuperäismateriaalia. Tämä paja 

Teatterikasvatus ja  
yleisötyö

on suunnattu kaikille, jotka haluavat syvemmin 
tutustua johonkin aihepiiriin.  

PySyvien näyTTelyiden 
TyöPajaT

Kuten aikaisemminkin, peruspajoja räätälöitiin 
ja muunneltiin asiakkaiden toiveiden mukaises-
ti. Toimiviksi ja hyviksi koetut työpajat Teatteri-
seikkailut, Historiakävelyt, Kerro kerro kulissi ja 
Satupolut jatkoivat ohjelmistossa. Vaikka pajat 
ovat pyörineet jo vuosia, ne eivät ole jäykisty-
neet vanhoihin kaavoihin. Niiden perusidea on 
pysynyt ennallaan, mutta sisällöt uusiutuvat ja 
muuttuvat kun näyttelyissä tehdään muutoksia 
ja toisaalta jokainen työpajaohjaaja tuo pajaan 
oman persoonallisen panoksensa ja työskente-
lytapansa. 

Ohjelmistossa on pitkään toiminut kaksi työpa-
ja, jotka eivät liity suoraan näyttelyihin: Sam-
mon ryöstö, jossa tutustutaan toiminallisesti 
Kalevalan saman nimiseen tarinaan ja Riisi kyy-
kyssä -paja, jossa heittäydytään hetkeen impro-
visaatioteatterin keinojen avulla.

vaihTuvien näyTTelyiden 
TyöPajaT

Vuosi 2015 oli skenografian, käsillä tekemisen 
ja visuaalisuuden vuosi. Sekä puku- että lavas-
tusnäyttelyssä järjestettiin toiminallisia työpajo-
ja, joissa painotettiin havaitsemista ja konkree-
tista tekemistä. Pajoissa tutustuttiin vaihtuvien 
näyttelyiden lisäksi museon pysyviin puku- ja 
lavastusnäyttelyihin. Työskentelyn lähtökohta-
na käytettiin pajoja varten suunniteltuja ”mind 
mappeja”, joiden teemoina olivat Myrsky, Kol-
me sisarta, Kurjat ja Kullervo.
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aikuinen+ 

Museon Palvelut varttuneille kävijöille 

varttuneille aikuisille suunnattujen työpajojen, opastusten ja muiden palveluiden suunnit-

telu käynnistyi lokakuussa 2015 teatterimuseon aikuinen+ -pilottihankkeessa. kohderyh-

mänä olivat työiän ohittaneet yli 60-vuotiaat kulttuurinkuluttajat, erityisesti aktiiviset elä-

keläisryhmät pääkaupunkiseudulla sekä valtakunnallisesti. kolmen kuukauden mittaisen 

pilottihankkeen päämääränä oli ottaa huomioon entistä paremmin eri-ikäiset museokä-

vijät, suunnittelemalla kohdennettua palvelutarjontaa myös työiän ohittaneille museovie-

raille. siinä kartoitettiin viestintäkanavia, joiden avulla jo eläköityneet henkilöt hakevat 

tietoa museoiden tarjonnasta. aikuinen+ hankkeesta viestittiin valtakunnallisesti eläke-

läis- ja senioriliitoille, ryhmille ja järjestöille, kirjastoille, lehdistölle sekä muille sidosryh-

mille. viestintäkanavina käytettiin tiedotteita, esitteitä, verkkopalveluita, sähköpostilisto-

ja, sosiaalista mediaa sekä messuja. aikuinen+ palveluiden sekä viestinnän soveltuvuutta 

testattiin koeryhmällä hankkeen aikana. 

Pilottihankkeen tuloksena syntyi tietoa kohderyhmälle soveltuvista viestintäkanavista, 

suuntia jatkokehittämistä varten sekä aikuinen+ -esite museon palveluista. 

hankkeelle on määritelty kaksivuotinen strategia ja sitä tullaan jatkamaan vuosina 2016–

2017. jatkohankkeen tavoitteena on lisätä varttuneiden aikuisten palveluiden määrää 

teatterimuseossa sekä viestiä näistä pilottihankkeessa toimiviksi todettujen viestintäka-

navien kautta. 

Unelmien kuteita -näyttelyyn liittyi työpaja Ko-
reillaanko?, jossa tutustuttiin teatteripukuihin, 
pukusuunnitteluun ja valmistusmateriaaleihin. 
Pienryhmissä suunniteltiin ja toteutettiin itse 
paperipukuja. 

Skenographia -näyttelyyn liittyi Rakennuspuita 
-lavastustyöpaja, jossa perehdyttiin pienois-
mallien maailmaan. Työpajassa pohdittiin mikä 
lavastuksessa on olennaista, mitä eri asiat näyt-
tämöllä tarkoittavat, mitä tila merkitsee ihmisel-
le? Työpajassa tehtiin pienoislavastuksia, joihin 
pääsi sinistudiossa astumaan sisään.

juhlaT ja TyKy-ToiminTa 
näyTTelySSä

Eri-ikäiset kävijät ovat vierailleet näyttelyissä 
myös vapaa-ajan ryhmissä. Lapsille on pidetty 
Synttäriseikkaluja ja aikuisille Polttariseikkai-
luja. Myös juhlapalvelun järjestämissä juhlissa 
on vedetty teatterityöpajoja eri teemoilla. Työ-
yhteisöille on ollut tarjolla työkykyä edistäviä 
kokonaisuuksia Tykyttääkö ja Näe muilla kuin 
korvilla. 
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yleiSöTyön uuSia muoToja 
ja näyTTelyiSSä jäRjeSTeT-
Tävää muuTa ToiminTaa. 

Teatterimuseossa yleisötyöhön kehitetään jat-
kuvasti avoimempia ja käyttäjälähtöisempiä 
tapoja. Kävijää rohkaistaan aina vain enemmän 
osallistumaan kokijana, kehittäjänä ja tarinan- 
kertojana. Tähän tarjoavat erityisen mahdolli-
suuden uudistetut viikonloppu- ja lomapelit, 
joiden esityksellisyys ja pelinomaiset ohjekartat 
ovat lisänneet tapahtumien suosiota. Viikonlop-
puisin ja loma-aikoina syksyllä, joulun aikaan ja 
hiihtolomalla on järjestetty Teatterikissan loma-
seikkailuja. Pääsiäisenä on harrastettu munan-
metsästystä ja pyhäinpäivänä kauhua.

Viikonloppu- ja lomaohjelmien kehittäminen 
uuteen muotoon ei olisi ollut mahdollista il-
man vapaaehtoisia ohjaajia. He ovat toimineet 
museon henkilökunnan apuna tehtäväpisteillä, 
esittäen tarinaan liittyviä roolihenkilöitä, auttaen 
siirtymissä ja pitäen tarinan maailmaa yllä. Li-
säksi he ovat huolehtineet siisteydestä ja siitä, 
että kävijät saavat turvallisesti uppoutua pelin 
maailmaan. Vapaaehtoisina viikonloppu- ja lo-
maohjelmien esiintyjinä ovat toimineet Huma-
nistispeksin työryhmä ja Kulttuuriperinnön työ-
elämäopinnot -kurssin työharjoittelijat.

Syksyisin ja keväisin on järjestetty lisäksi Kaa-
pelitehtaan museoiden yhteisiä perhepäiviä, jol-
loin kaikissa museoissa järjestetään erityisesti 
lapsiperheille suunnattua ohjelmaa.
   
Teatterikerho kokoontui kerran viikossa syksyn 
ja kevään aikana. Kesällä järjestettiin kaksi vii-
kon kestävää Hyppy!-teatterikurssia sekä yh-
teistyössä Suomen valokuvataiteen museon, 
Zodiak – uuden tanssin keskuksen ja m-cultin 
kanssa toteutettu lyhytelokuvakurssi Repeat – 
Pause – Edit. 

Kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistäviä ylei-
sötyön menetelmiä on pyritty juurruttamaan 
myös muille toimialoille. Taiteen Sulattamo ja 
Teatterimuseo toteuttivat yhteistyössä Sirpalei-
ta-nimisen esityksen, jonka tekijät olivat ohjaa-
jia lukuun ottamatta mielenterveyskuntoutujia. 

Teatterikerhon, kesäkurssien ja Sirpaleita-esi-
tysten lisäksi Teatterimuseon lavalla nähtiin 
Interkult Kassandran teatteriryhmien Loistava 
näkymä -festivaali sekä kesän lopulla Teatteri-
ryhmä Häpeämättömien esityksiä ja työpajoja 
yläkoulun aloittaville oppilaille.

Teatterikerholaiset 
lämmittelyharjoituk-

sissa. Vasemmalla 
kerhon vetäjä Julia 

Gauffin. Kuva: Ilona 
Kemppainen.
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ToiminTa muSeon Tilojen 
ulKoPuolelle

Teatterimuseon tavoite on, että yleisö vierailee 
pääsääntöisesti museon näyttelyissä, mutta 
yleisötyötä on laajennettu myös museon tilo-
jen ulkopuolelle. Pitempikestoisia yhteistyö-
projekteja ja erityisryhmille suunnattuja ko-
konaisuuksia toteutetaan sekä museossa että 
yhteistyökumppaneiden tiloissa. Laajin näistä 
projekteista on osallistuminen Taideyliopiston 
järjestämään vuoden kestävään Yleisötyön joh-
taminen -koulutukseen. Kiertonäyttelyiden yh-
teydessä on vedetty näyttelyn teemaan liittyviä 
työpajoja.   

Jo vuonna 2014 aloitettua yhteistyötä sote-ken-
tän toimijoiden kanssa jatkettiin ja syvennettiin. 
Siitä hyvä esimerkki on kulttuuri-, sosiaali- ja 
terveysalan yhteistyönä valmistunut verkkojul-
kaisu Säätöä-menetelmäopas – Miten huomioi-
da asiakkaiden aistisäätelyn vaikeuksia muse-
oissa? (2015).  

TeaTTeRin a B C  
yhTeiSTyöTä ja näKyvyyTTä 
valTaKunnalliSeSTi

Internetin mahdollisuuksia valtakunnallisessa 
toiminnassa hyödynnetään Teatterin A B C -pro-
jektissa, jonka tavoite on houkutella teatterit 
sekä toisen asteen oppilaitokset yhteistyöhön 
toistensa ja Teatterimuseon kanssa. Teatterin A 
B C on myös www-sivusto, jossa esitystaidetta 
ja historiaa esitellään web-maailmalle ominai-
sella tavalla. Projekti on komivuotinen ja käyn-
nistyi syksyllä 2015.

Teatterin A B C -projektin kohderyhmä ovat 
eri oppilaitoksissa opiskelevat 15–25-vuotiaat 

nuoret. Toinen kohderyhmä ovat opettajat, jotka 
ottavat sivuston käyttöön opetuksessa. Kolmas 
kohderyhmä ovat teattereissa työskentelevät 
eri alojen ammattilaiset, joiden toivotaan osal-
listuvan opetukseen, sekä yleisötyövastaavat, 
jotka koordinoivat toimintaa teattereissa. Neljäs 
toimija on Teatterimuseo, joka on opintokäynti-
kohde, tietolähde, aktiivinen toimija, välittäjä ja 
organisaattori eri osapuolten välillä.   

Internet-sivusto koostuu kolmesta osasta: Ro-
meo ja Julia -pelistä sekä teatteripukusuunnit-
telua ja lavastustaidetta käsittelevistä kokonai-
suuksista. Ne muodostuvat artikkeleista, joista 
jokaiseen liittyy aiheeseen sopiva peli ja tehtä-
viä. 

Teatterin A B C -hankkeessa museo edistää 
esittäviä taiteita koskevan aineiston ja tiedon 
saatavuutta, opetusta ja välitystä valtakunnal-
lisesti; sivusto tavoittaa käyttäjänsä eri puolilta 
Suomea ja tuo myös museolle uusia kävijöitä. 
Tehtäväkokonaisuuksiin liittyy yksi tai useampi 
käynti Teatterimuseon näyttelyissä ja tutkijasa-
lissa.

KulTTuuRiKaveRiT 

Teatterimuseo oli edelleen mukana Helsingin 
kulttuurikeskuksen, sosiaali- ja terveysviras-
ton ja Lähiöprojektin järjestämässä Kulttuuri-
kaveritoiminnassa. Sen tavoitteena on edistää 
kulttuuripalvelujen saavutettavuutta. Toiminta-
mallissa Helsingin kaupungin kouluttamat va-
paaehtoiset kulttuurikaverit lähtevät seuraksi tai 
vertaisoppaiksi eri tapahtumiin. Teatterimuseo 
tukee erityisesti useamman kulttuurikaverin ja 
heidän asiakkaidensa yhteistä ryhmävierailua, 
koska isomman joukon mukana olo rohkai-
see kohderyhmää keskustelemaan ajatuksista, 
muistoista tai heittäytymään kokeilemiseen. 

(näyttelyn vieraskirjasta)
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Roll oveR -hanKe
museoiden ja toimintaterapeuttinen yhteistyöstä syntyi 
menetelmäopas museoille erityisryhmän kohtaamiseen.

Milla Kortemaa

Kulttuurialan ja sosiaali- ja terveysalan yhteistyönä valmistui uusi suomalainen verk-

kojulkaisu Säätöä-menetelmäopas – Miten huomioida asiakkaiden aistisäätelyn vai-

keuksia museoissa?  (2015).  Menetelmäopas on Teatterimuseon, Alvar Aalto -museon 

ja kahden toimintaterapian ammattilaisen yhteistyön tulos. Oppaan avulla museot ja 

muut kulttuurilaitokset voivat paremmin huomioida asiakkaansa, joiden kulttuurikoke-

musta aistisäätelyvaikeudet hankaloittavat. Kyseessä oli pioneerihanke suomalaisella 

kulttuurikentällä, sillä tälle kohderyhmälle suunnattuja monialaisia kulttuurihankkeita ei 

ole Suomessa aiemmin tehty. 

Teatterimuseon vuosina 2014–2015 koordinoiman Roll over -hankkeen myötä synty-

nyt menetelmäopas tarjoaa työkaluja ja uusia toimintamalleja aistisäätelyn vaikeuksien 

huomioimiseksi museoiden ja kulttuurilaitosten näyttelytoiminnassa ja yleisötyössä. 

Opas sisältää myös kattavan tietopaketin aistisäätelyn vaikeuksista, laajan käsitesanas-

ton ja linkkilistan teemaan liittyen. 

Hankkeessa tutkittiin museovierailuja kuudessa museossa Helsingin metropolialueella, 

mutta kokemukset ovat yleistettävissä monille kulttuurilaitoksille. Useissa museoissa on 

mietitty tarkkaan erityisryhmien vierailuja ja otettu huomioon niihin liittyviä yksityiskoh-

tia. Aistisäätelyn vaikeuksia moni museo ei kuitenkaan tunnista. Hankkeessa käytettiin 

tutkimusmetodina aistisäätelyn vaikeuksia kokevista ihmisistä koottua kokemusasian-

tuntijaryhmää, jonka avulla tähän erityisryhmään kuuluvien ihmisten kokemukset, tar-

peet ja erityislaatuisuus tulivat kuulluiksi. 

Roll over -hankkeen 
päätösseminaarissa 
menetelmäopasta esiteltiin 
neljän erilaisen draamallisen 
kohtauksen avulla, yhtei-
söteatterin menetelmillä. 
Lavalla Jenni Kivelä ja Essi 
Mielonen. Kuva: Ilona 
Kemppainen.
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aistisäätelyn vaikeudet

Aistisäätelyn vaikeuksia omaavia ihmisiä on paljon, nykytutkimuksen mukaan jopa noin 

joka kuudes saattaa kokea arjessaan aistisäätelyn vaikeuksia. Toisilla se ei juuri haittaa 

heidän toimintakykyään, mutta joillekin tämä ominaisuus on rajoite. Aistisäätelyn vai-

keudet ovat osa laajempaa kokonaisuutta, aistitiedon käsittelyn vaikeuksia. Aistitiedon 

käsittelyn vaikeuksilla tarkoitetaan hermoston erilaista tapaa reagoida ärsykkeisiin. Ais-

titiedon käsittelyn vaikeudessa henkilön kyky käsitellä havaittua ja erotella eri aistien 

kautta tulevaa tietoa on alentunut. Tämän kaltaiset vaikeudet ovat melko yleisiä.

Aistitiedon käsittelyn vaikeudet voivat hankaloittaa tai estää sosiaalisten suhteiden 

muodostumista, uusien taitojen oppimista ja osallistumasta yhteiskuntaan haluamal-

laan tavalla. Henkilö joka kokee aistikokemukset tavallista herkemmin, saattaa esimer-

kiksi vältellä julkisia paikkoja ja yllättäviä tilanteita. Aistisäätelyn ongelmat voivat toisilla 

henkilöillä ilmetä vastakkaisesti aistimushakuisuutena. Aistitiedon käsittelyn vaikeudet 

eivät välttämättä näy ihmisestä ulospäin tai tee hänestä poikkeavaa, vaan kuka tahansa 

meistä voi kokea ympäristöstä tulevat aistikokemukset toisin. Kulttuurilaitosten asiak-

kaana hän on tavallinen, uusia kokemuksia hakeva ja asioista kiinnostunut yksilöllinen 

persoona.

menetelmäoppaan tuloksia

Roll-over hankkeessa tutkittiin niitä tekijöitä, jotka vaikeuttavat aistisäätelyvaikeuksia 

kokevien käyntejä kulttuurilaitoksissa ja pyrittiin löytämään niihin ratkaisuja. Yhtenä 

suurimpana ongelmana ovat pelot ja jännittäminen, jotka vaikeuttavat liikkeelle lähte-

mistä. Museot ja kulttuurilaitokset voivat helpottaa ongelmaa jakamalla riittävästi etu-

käteistietoa tiloista ja toiminnoista ja tarjoamalla mahdollisuuksia ennakoida vierailua. 

Kokemusasiantuntijat kokivat museoiden käyttäytymissäännöt epäselviksi, mikä tun-

tui ylimääräisenä kuormituksena museokäynneillä. Ratkaisuina voivat toimia sääntöjen 

selkeämpi esiintuominen, hyvät opasteet, kyltit ja kulkureittien merkitseminen. Tietoa 

kannattaa tarjota eri aistikanaville, visuaalisesti kuvasarjoilla ja tekstinä, auditiivisesti sekä 

konkreettisen kokeilemisen välityksellä. Rakennusten pohjakartat toimivat myös apu-

välineinä, koska ne auttavat hahmottamaan tilaa ja ennakoimaan suuntia ja suhteita. 

Käytössäännöissä on hyvä lähteä liikkeelle kieltämisen sijaan sallimisesta. Kertomalla 

siitä mitä saa tehdä, voidaan rentouttaa sekä varovaista että aistimuksia hakevaa kävijää.

Aistisäätelyn vaikeuksia kokevan vireystila saattaa laskea tai nousta liikaa museokäynnin 

aikana, mikä voi tuntua väsymyksenä. Kokeilupisteet ja mahdollisuus päästä koskemaan 

ja tunnustelemaan esineitä voivat sekä herättää mielenkiintoa että helpottaa jaksamaan 

museovierailua. Informaatiotulvan hallitsemiseen ja vireystilan tasaamiseen voi löytyä 

apua rauhoittumistilasta. Rauhoittumiseen osoitetun tilan ei tarvitse olla museolle suuri 

taloudellinen sijoitus; yksi huone, nurkkaus tai sermillä rajattu tilakin riittää. Kuulokkeita 

tai kuulosuojaimia voi käyttää rajaamaan ääniärsykkeitä ja suojaamaan äänille herkkiä 

kävijöitä. 
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Menetelmäoppaan loppupäätelmänä kulttuurilaitoksia rohkaistiin tutustumaan erityis-

ryhmiin ja jakamaan tietoa koko henkilökunnalle sekä ottamaan yhteyttä oman alueen 

potilasjärjestöihin ja toimijoihin avun ja yhteistyön merkeissä. 

Menetelmäoppaan kokonaisuudesta vastasivat Teatterimuseon teatteripedagogi Milla 

Kortemaa, Alvar Aalto -museon tuottaja Mari Forsberg sekä toimintaterapeutit Tuula 

Vuokkomaa ja Kirsi Lindedahl. Roll over -hanke oli Suomen Opetus- ja kulttuurimi-

nisteriön rahoittama. Teatterimuseo julkaisi menetelmäoppaan yhteistyössä Alvar Aalto 

-museon kanssa.

Roll over -hankkeen seminaari 7.12.2015 ja Säätöä-menetelmäoppaan julkistaminen 

Säätöä-menetelmäopas ja sen julkaisuun liittyvä seminaari oli Roll over -hankkeen pää-

tepiste. Seminaarissa opasta esiteltiin neljän erilaisen draamallisen kohtauksen avul-

la, yhteisöteatterin menetelmillä. Ajatuksena oli päästä aistisäätelyn vaikeuksien kansa 

elävän ihmisen, kuvitteellisen henkilön Säätö Aistisen ”nahkoihin” ja avata kokemukset 

jokaisen osallistujan ymmärrettäväksi. Kohtausten jälkeen yleisöä osallistettiin kysy-

myksillä ja aiheesta ja kokemuksista syntyi keskustelua. Kohtaukset oli suunnitellut ja 

kirjoittanut Teatterimuseon teatteripedagogi Milla Kortemaa, esiintyjien Jenni Kivelän 

ja Essi Mielosen kanssa. Seminaarissa oli vierailevina puhujina kommunikaatio-ohjaa-

ja Jaakko Salonen, Killinmäen kehitysvammaisten hoitokodista teemanaan ”Elämyksiä 

oman tahtiin” ja lehtori Mari Rusi-Pyykönen, Ammattikorkeakoulu Metropoliasta aihee-

naan ”Monialaisuus”.

Suomenkielisen oppaan voi ladata Teatterimuseon verkkosivuilta

http://www.teatterimuseo.fi/julkaisut/verkkojulkaisut/saatoa-menetelmaopas/

Säätöä-menetelmäopas on saanut hyvän vastaanoton niin museokentällä kuin sosiaa-

li- ja terveysalan toimijoiden keskuudessa. Opasta ovat jakaneet kaikki mukana olleet 

museot; Teatterimuseo, Alvar Aalto -museo, Ateneum, Lastentarhamuseo ja Sinebry-

choffin taidemuseo. Lisäksi mm. Kulttuuria kaikille -palvelu, Papunet, Metropolia am-

mattikorkeakoulu. Myös erilaiset kulttuurialan tai sosiaali-ja terveysalan some-ryhmät 

ovat jakaneet tietoa jäsenilleen. Opasta on jaettu eteenpäin myös museoiden yleisö-

työntekijöille ja heidän järjestöilleen mm. Pedaali.  Roll over -hankkeesta on tehty myös 

englanninkielinen tiivistelmä, joten hankkeen tuloksia voi esitellä myös kansainvälisesti.

SÄÄTÖÄ-menetelmäopas,  Miten huomioida asiakkaiden aistisäätelyn vaikeuksia mu-

seoissa?

Teatterimuseon verkkojulkaisuja 4

© Mari Forsberg, Milla Kortemaa, Kirsi Lindedahl, Tuula Vuokkomaa 2015

Kansi ja taitto: Maija Holma

Julkaisija: Teatterimuseo, Alvar Aalto -museo, 2015

ISBN 978-952-67846-3-2 (pdf)
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oheisohjelmistot, 
tapahtumat, 
seminaarit, opetus

SIRPALEITA -esitykset
11.2 ,15.2  ja 18.2. 
Ohjaaja Helena Ryti, 
muusikko, näyttelijä Antti 
Jaakola, sekä 6 esiintyjää 
(mielenterveyskuntoutujia)

TEATTERIKERHON 
esitykset 
14.4. Lomapainajainen
24.11. Mielensä osoittajat

KASSANDRA
11.5. Loistava näkymä – 
nuorten oma minifestari.
Mukana Hakunilan ryhmä, 
Myllärin ryhmä, Toteemin 
ryhmä, Itä-Pasilan ryhmä

Teatteriryhmä 
HÄPEÄMÄTTöMÄT
2.9. Kaksi esitystä ja  viisi 
työpajaa

HYPPY-KESÄKURSSIT 
5.6. Hyppy 1, Riita
12.6. Hyppy 2, 
<6,76349/34897> <delete> 
<ongelmanuori> <enter>

REPEAT – PAUSE – EDIT 
kesäkurssi 
5.6. esitys Zodiakissa

eSiTyKSeT

luennoT ja SeminaaRiT

KUVATAIDEOPETTAJIEN KEVÄTPÄIVÄT 
28.3. Teatterimuseossa  ja Suomen Valokuvataiteen muse-
ossa. Koreillaanko- ja Rakennuspuita-työpajat, molemmat 
kaksi kertaa, yhteensä neljä työpajaa. Loppukeskustelu, 
yhteenveto ja palaute Teatterimuseossa.

ENICPA, eurooppalaisen 
tiedotuskeskusverkoston 
kokous ja seminaari 
Suomessa 21.–23.10. 
seminaaripäivä Teatterimu-
seon Arkadiassa 22.10.

SUOMEN OISTAT-
keskuksen seminaari 
9.11. Suomen hyvä me-
nestys ja muut kokemukset 
Prahan quadriennalessa 
kesällä 2015

RUUTIA-FESTIVAALI
Mr Molsk
17.4. ja 18.4. Tanssiteatteri 
Hurjaruuthin Ruutia!-festi-
vaalin ohjelmistoa

TEATTERI ILMI ö:
Riimipuu on rakennettu
19.12. esitys lapsiperheille. 
Lipputulot ohjattiin Ka-
pua-keräykseen.

(näyttelyn vieraskirjasta)

ROLL OVER -seminaari
7.12. seminaarissa julkis-
tettiin lisäksi Säätöä-men-
telmäopas

Taideyliopisto
YLEISöTYöN JOHTAMINEN
28.9. ja 29.9. kokoontumi-
nen Teatterimuseolla
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SäännölliSeSTi KoKoonTuvaT RyhmäT

Kassandra, yhteyshenkilö: Heini Räsänen
Teatterikerho 20.1.–14.4., ohjaaja: Julia Gauffin
Teatterikerho 1.9.–24.11., ohjaaja: Julia Gauffin
Kesäkurssi Hyppy 1, 1.–5.6., ohjaaja: Milla Kortemaa
Kesäkurssi Hyppy 2, 8.–12.6., ohjaaja: Milla Kortemaa
Kesäkurssi Repeat – Pause – Edit 1.–5.6., suunnittelija ja vetäjä: Heini Räsänen

muuT TaPahTumaT ja ohjelmaT

TEATTERIKISSAN LOMASEIKKAILUT
Tähtisadetta, 2.–4.1. ja 6.1. klo 12–17, tekijä: Milla Kortemaa
Salapoliisitoimisto Kissa&Kissa, 17.–20.2. klo 12–17, tekijä: Milla Kortemaa 
Pääsiäisen Suuri Munametsästys, 4.–5.4. klo 12–17, tekijä: Kulttuuriperinnön työelämä-
opinnot -kurssin työharjoittelijat Minerva Juolahti ja Hanna Kivelä sekä Milla Kortemaa
Kummitusjuhlat, 31.10. klo 12–17, tekijä: Milla Kortemaa
Tähtisadetta, 29.–30.12. klo 12–17, tekijä: Milla Kortemaa ja tettiläiset Jenna, Miro ja Mitro

SATUPÄIVÄ
18.10. yhteistyössä Teatteri 
Jurkan kanssa, sadutusta 
Teatterimuseossa

KAAPELITEHTAAN MUSE-
OIDEN PERHEPÄIVÄT
14.3. ja 26.9.
Kartta & Rasti klo 11–15
Tekijä: Milla Kortemaa

TAITEIDEN Yö
20.8. koko Kaapelitehdas 
juhli Taiteiden yötä

OUTOA JA 
ODOTTAMATONTA
6.9. lavastusta ja sisus- 
tusta yhdistävä tapahtuma, 
osa Helsinki Design  
Weekin ohjelmaa

Ruoholahden alueen
JOULUKALENTERI
5.12. alueellisen joulu-
kalenterin toiminnallinen 
luukku aukesi Teatterimu-
seossa

KENGÄNKIERRÄTYS-
PÄIVÄT
25.–26.4. kenkäkirppis ja 
kenkiin ja teatteriin liittyviä 
esityksiä

HELSINKI-PÄIVÄ
12.6. avoimet ovet, piden-
netty aukiolo ja omatoimis-
ta teatterisuunnistusta

ILTAPÄIVÄ TEATTERI-
NEUVOKSEN KANSSA
7.6. taiteilijatapaaminen 
teatterineuvos Hilkka Kin-
nusen kanssa

(näyttelyn vieraskirjasta)
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muSeon ulKoPuolella jäRjeSTeTTy ohjelma

Saavutettavaa lastenkulttuuria -foorumi 
16.3.2015 Hurjaruuth, Ruutia-festivaalin 
yhteydessä. Case-esittely Teatterimuseon 
Roll over -hanke ja Teatterimuseon saa-
vutettavuus. Alustaja Milla Kortemaa.

Yleistyön johtamisen erikoisohjelma 
Taideyliopisto 13.–14.4., 28.–29.5., 24.–
25.8., 28.–29.9., 28.–29.10., 3.–6.12., 
(Lontoo) sekä 14.–15.12.2015, 
asiantuntijaohjaajana Heini Räsänen.

Saako sitä syödä -kiertonäyttelyn yhtey-
dessä toteutettu työpaja Malmitalossa 
17. ja 19.11., työpajan ohjaaja: Milla 
Kortemaa.

RuoTSinKieliSeT yhTeiSTyöT

Unga Teatern, UNG DRAMATIK
Ung Dramatik -projektissa luodaan uutta 
lasten ja nuorten näytelmäkirjallisuutta, 
jonka lähtökohtana ovat lasten ja nuorten 
omat kokemukset. Ung dramatik tuo yh-
teen teatteriammattilaiset ja lastennäytel-
mien yleisön. Teatterimuseo tarjosi tilat 
kahteen lukutilaisuuteen:

27.10. näytelmän lukeminen päiväko-
ti-ikäisille, Maria Parr: Våffelhjärtat
24.11. näytelmän lukeminen nuorille, 
Gunilla Thorgren: Ottar och kärleken

RYTM RöRELSE OCH RöTTERNA – en 
svängande dansresa till Afrika och USA
Malin Grahn-Wilder ja Clyde Wilder jär-
jestivät tanssityöpajoja ruotsinkielisille 
päiväkodeille ja kouluille. Pajassa tutus-
tuttiin jazztanssin juuriin ja vaiheisiin 
sekä seuraamalla esitystä että kokeile-
malla itse.

Työpajat 4.11., 26.11. ja 27.11.

(näyttelyn vieraskirjasta)
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KanSainväliSiä avauKSia

Teatterimuseo teki tai ilmoittautui mukaan myös 
muutamiin maan rajojen ulkopuolelle ulottuviin 
projekteihin. Ilmoittauduimme yhteistyökump-
paniksi saksalaisvetoiseen EU-hankkeeseen, 
jonka tavoitteena on lisätä museoiden saavu-
tettavuutta ja ennen kaikkea ymmärrettävyyttä. 
Projekti toteutuu, mikäli rahoitus järjestyy. 

Lisäksi ilmoittauduimme kiinnostuneiksi Mu-
seoliiton Suomen osalta koordinoimaan Maker- 
hankkeeseen, jonka myötä museot eri Euroopan 
maissa kierrättävät alan tekijöitä museoresi-
densseihin. Suomesta valituksi tulivat Teatteri-
museo ja Suomen valokuvataiteen museo yh-
dessä. Itse projekti toteutuu syksyllä 2016.

Eurooppalainen esittävän taiteen tiedotuskes-
kuksien verkosto ENICPA kokoontui vuosittai-
seen kokoukseensa ja seminaariin Helsinkiin.  
Koska seminaarin yksi pääteemoista oli digita-
lisaatio ja tallennus, myös museo oli tapahtu-
man toteutuksessa keskeisesti mukana, ja osa 
siitä pidettiin Teatterimuseossa. Myöhemmin 
syksyllä digitalisaatioteemaan pureutuvaan 
kongressiin Berliinissä osallistui Teatterimuse-
osta arkistonhoitaja Eeva Mustonen, joka edusti 
keskitetysti myös teatterin, tanssin ja sirkuksen 
tiedotuskeskuksia.

Suomen Oistat-keskus piti Prahan Quadrien-
nalen antia ja suomalaismenestystä taustoit-
tavan seminaarin Teatterimuseossa, tilaisuus 
tallennettiin myös museon tietokantaan. 
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Eurooppalaiset esittäiven taiteiden tiedotuskeskukset pitivät 
verkostonsa vuosikokouksen ja seminaarin Helsingissä. Teatteri-

museo oli yksi tapahtumapaikoista. Kuva: Pia Verghese.

(näyttelyn vieraskirjasta)



Teatterimuseon kävijämäärä Kaapelitehtaalla 
vuonna 2015 oli 22 230, museon kaikkien aiko-
jen ennätys. Aiemminkin noususuunnassa ollut 
kävijämäärä otti viime vuonna suuren harppauk-
sen ja ylitti 20 000 kävijän rajan hyvissä ajoin 
ennen vuoden loppua. Kasvua edelliseen vuo-
teen oli yli 26 prosenttia. Suurin osa kävijöistä 
vieraili näyttelyissämme 21 942, tutkijasalissa 
kävi 288 asiakasta. Juhlapalvelun tilaisuuksia 
järjestimme 97 kpl (71 kpl vuonna 2014).

Kävijämäärät ovat kasvussa myös verkkopalve-
luissa. Museon www-sivuilla vierailtiin vuoden 
aikana yhteensä 37 553 kertaa (31 783 vuonna 
2014), kasvua oli 18 % vuoden takaisesta. Yk-
silöityjen kävijöiden määrä nousi viidenneksellä 
26 912. Osoitteen www.teatterimuseo.fi -sivuja 
katsottiin 104 233 (90 798) kertaa. Eniten kat-
sottuja sivuja olivat yhteystietojen ja aukioloai-
kojen sivut, juhlapalvelun, työpajojen ja lasten 
syntymäpäivien sivut. Verkkosivuiltamme löy-
tyy myös teatterikasvatuksen menetelmäopas 
Labra, jonka kävijät tilastoidaan erikseen. Lab-
ran kävijämäärät ovat nousseet huiman viisin-
kertaisiksi vuoden 2014 874 käynnistä 4 349 
käyntiin. Yksilöityjen Labran käyttäjien määrä 
nousi sekin lähes 450 %. 

App Studios Finlandin palvelimella olevien mo-
biilisivujen tilastointi muuttui helmikuun puoles-
sa välissä, kun mobiilisivut yhdistettiin Google 
Analyticsiin muiden verkkopalvelujen tapaan. 
Uudet ja vanhat tilastot eivät ole täysin yhtene-
väisiä, joten tammikuun ja helmikuun alun luvut 
ovat arvioita, kuitenkin oikeaa suuntaa antavia. 
Mobiilisivut keräsivät vuoden 2015 aikana 10 
012 (9 195) käyntiä ja 20 634 (10 958) sivu-
katselua. Kysy museolta -verkkotietopalvelussa 
vierailtiin 1 974 (2 161) kertaa, katsottuja sivuja 
oli 2 195 (2 146) kappaletta. Yhteensä muse-
on verkkopalveluita (pois lukien Tinfon kanssa 

Kävijät, tiedotus ja 
markkinointi

yhteisesti ylläpidettävä Ilona-tietokanta, josta 
emme saa kävijätilastoa) käytettiin 52 820 (44 
013) kertaa. Facebook-sivumme käyttäjä- tai 
kattavuustilastointi saadaan Facebookin palve-
lusta, jonka mukaan museon sivun kokonais-
kattavuus vuonna 2015 oli 198 008 (98 299). 

Teatterimuseon viestinnän tavoitteena on teh-
dä museota tunnetummaksi ja houkutella yhä 
useampia ihmisiä museon palveluiden pariin. 
Työpajakävijöiden ja juhlapalvelun asiakkaiden 
lisäksi tavoittelemme yksittäiskävijöitä. Vuon-
na 2015 panostettiin erityisesti sosiaaliseen 
mediaan ja tähdättiin entistä aktiivisempaan ja 
systemaattisempaan some-viestintään. Panos-
tus, ensimmäistä kertaa myös rahallinen, tuotti 
tulosta, mikä näkyy esimerkiksi Facebook-kat-
tavuuden kaksinkertaistumisena. Päivittäisessä 
tai viikottaisessa käytössä on Facebookin lisäksi 
Instagram.
 

Suomen museoliiton Museokortti tuli myyn-
tiin äitienpäivän alla 5.5. Vuoden 2015 aikana 

Teatterimuseosta ostettiin 93 korttia ja  
Museokortti-käyntejä tehtiin 1 626.  

Kuva: Merja Nummi.
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Median kiinnostus oli tapahtumakohtaista, mm. 
Milla Kortemaan Roll Over -projekti kiinnosti 
tiedotusvälineitä ja aiheesta ilmestyi laajempi 
artikkeli Lasten maailmassa.

Museoliitto lanseerasi keväällä 2015 Museo-
kortin, yhteislipun lähes 200 museoon. Teatteri-
museo lähti Kaapelitehtaan muiden museoiden 
kanssa mukaan Museokortti-kohteeksi heti 
alusta alkaen. Museokortti on vuoden mittaan 
saanut paljon positiivista huomiota mediassa ja 
myös Teatterimuseo on saanut osansa Museo-
kortti-kävijöistä, touko-joulukuussa museossa 
käytiin 1 626 kertaa Museokortilla. 

Suurin osa museon kävijöistä tulee edelleen 
ryhmän mukana. Lapset ja nuoret tavoitamme 
koulujen ja päiväkotien kautta. Erilaisia työpa-
joja eri-ikäisille (mukana myös aikuisryhmät) 
järjestettiin 523 kappaletta. Lasten synttärit 
säilyttävät asemansa suosituimpana työpajana, 
niitä järjestettiin 100 kertaa. 

Juhlapalvelu palvelee työikäistä aikuisyleisöä. 
Juhlia – häitä, syntymäpäiviä, karonkkoja, yri-
tystilaisuuksia jne. – järjestettiin 97 kappaletta, 
ja niissä työpajoihin osallistui yhteensä 490 ih-
mistä.

Uusi, potentiaalinen kävijäryhmä ovat varttu-
neet, työuran lopulla tai sen jo jättäneet aikuiset. 
Syksyllä 2015 käynnistettiin hanke Aikuinen+, 
jonka tavoitteena oli luoda oma ohjelmatarjon-
ta tälle kohderyhmälle sekä rakentaa verkostoa 
palvelujen markkinoimiselle. Hankkeen tulokset 
näkyvät toivottavasti vuonna 2016, kun ohjel-
makokonaisuutta voidaan tarjota asiakkaille. 

Teatterimuseon viestinnän ja markkinoinnin re-
surssit ovat suhteellisen niukat. Tiedotus nojaa 
ilmaiskanaviin ja sosiaaliseen mediaan, mutta 

tapahtumista ilmoitettiin myös lehtimainok-
silla. Osallistuimme Kaapelitehtaalla yhteisiin 
markkinointikampanjoihin, kuten esimerkiksi 
kesäkurssitiedotus sekä Kaapelin joulukuun 
markkinointikokonaisuus. Teatterimuseon yleis- 
esite uudistettiin loppuvuodesta 2015. Yhden 
paksun esitteen sijaan toteutetaan toiminnan 
esittelyn ”karkkitiski” – eri osa-alueista tehdään 
omat flyerit, joista asiakkaat saavat poimia heitä 
kiinnostavan yhdistelmän Arkadian näyttämöä 
kuvaavaan kansioon. 

Näyttelyiden ohella kävijöille tarjottiin mo-
nenlaista teema- ja erikoisohjelmaa kevään 
Kengänkierrätyspäivistä ja syksyn sisustusta-
pahtumasta aina lapsiperheille suunnattuihin 
Teatterikissan lomaseikkailuihin, Perhepäiviin 
ja ravintolapäiviin. Tapahtumat vetävät yleisöä 
enemmän. Museolla olikin vuoden 2015 aika-
na Taiteiden yön kaltaisia yleisömagneettipäiviä 
useammin kuin koskaan aiempina vuosina. Lo-
maseikkailuja ovat pyörittäneet vapaaehtoiset. 
Ilmaislauantai-kampanja toteutettiin jälleen 
marras-joulukuussa 2015. 

Monipuolisen ja vilkkaan toiminnan onnistumi-
sen tae on henkilökunnan sitoutuminen yhteisiin 
tavoitteisiin. Sisäinen tiedonvaihto ja käynnissä 
olevista projekteista ja ajankohtaisista asioista 
tiedottaminen on tärkeää. Viikottaiset henkilö-
kuntakokoukset kokoavat työyhteisön yhteisen 
pöydän ääreen. Kokoelmatyöstä keskustellaan 
säännöllistä kokoelmapalavereissa ja projektei-
hin paneudutaan erilaisissa teemapalavereissa. 
Organisaatioiden sosiaalinen media, Yammer 
auttaa päivittäisessä yhteydenpidossa niin toi-
miston vakinaisen henkilökunnan kesken kuin 
toimiston ja näyttelyn freelancereiden välillä. 
Myös laajemmat hankkeet laajempine verkos-
toineen, kuten Rakkauden tiloja ja Kohtaamisia 
on viety Yammeriin.

(näyttelyn vieraskirjasta)
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Museot tahi kulttuuri eivät ole irrallinen suo-
jattu saareke, vaan valitettavasti yhteiskunnal-
linen tiukka taloudellinen tilanne heijastuu toi-
mintaamme monin tavoin. Se vaikuttaa yleisön 
maksukykyyn, ja suoraan se vaikuttaa julkisen 
tukemme määrään. Vuoden 2015 avustustaso 
oli vielä ennallaan, mutta tieto leikkauksista, jot-
ka tulevat ensi vuodelle, ja jotka koskevat sekä 
kaupungin että valtion avustuksia, sai sekä päi-
väkohtaisen toiminnan osalta elämään varsin 
varovaisesti. Budjettiseuranta oli hyvin tarkkaa. 
Käytännössä tämä tarkoitti vuoden toiminnassa 
erityisesti sitä, että tulevan näyttelytoiminnan 
määrä rajataan hyvin tiukasti ja uusia näyttelyitä 
pystytään tuottamaan vain ulkoisen rahoituksen 

Talous

tai kuluja tasaavien yhteistyöhankkeiden kautta. 
Valtion lakisääteinen avustus vuodelle 2015 oli 
375 694 €, valtion harkinnanvarainen toimin-
ta-avustus oli 400 000 € ja Helsingin kaupungin 
toiminta-avustus 293 036 €.

Teatterimuseon tulos on positiivinen + 359,67 
euroa. 
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Teatterimuseon toiminta on jakaantunut kah-
taalle: esinekokoelmat sijaitsevat Arabiassa 
varastotilassa ja näyttelytilat, toimisto, arkistot 
ja tutkijasali Kaapelitehtaalla. Toimintaamme 
vaikuttavat yhä lisääntyvässä määrin sekä Kiin-
teistö Oy Kaapelitalon pitkäaikaissuunnitelmat 
että sijaintimme vieressä rakentuvan Jätkäsaa-
ren ytimessä. Kun Tanssin talon rakentamisen 
vahvistava sopimus viimein joulukuussa allekir-
joitettiin, käynnistyivät välittömästi keskustelut 
siitä, mitä uusi iso yleisötila merkitsee muse-
oiden toiminnalle. Koska Teatterimuseo vastaa 
myös tanssin tallennuksesta, uskomme että 
synergiaetu on suurempi kuin mahdolliset ra-
kennusvaiheen hankaluudet. Olemme jo syksyn 
aikana olleet asian tiimoilta kiinteässä yhtey-
dessä kaikkiin Tanssin talon toteuttajatahoihin. 
Tanssintalo -yhdistykseen, rakennuttajaan eli 
Kiinteistö Oy Kaapelitaloon sekä Tanssin tie-

Tilat ja investoinnit

dotuskeskukseen. Avattu keskusteluyhteys on 
ollut avointa ja rakentavaa.

Omien tilojemme suhteen olemme pystyneet 
hyvin menneen toimintavuoden ansiosta teke-
mään joitakin tilallisia investointeja sekä uu-
simaan pienen osan valokalustoa, sinistudio- 
laitteistoa sekä hankkimaan jalustallisia kos-
ketusnäyttöjä näyttelytiloihin. Koko valokalus-
ton uusimisen haamubudjetti on noin 100 000 
euroa, joten päätimme edetä – joskin hitaasti 
– asteittain. Nyt uuden valokaluston sai toinen 
näyttelystudio.

Kaikkien museoiden yhteisen aulatilan paran-
nuksen mahdollisti Helsingin kaupungilta saatu 
20 000 euron kohdeapuraha.
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Teatterimuseo on yksityisen Teatterimuseon 
säätiön (0222620-6) ylläpitämä esittävien tai-
teiden valtakunnallinen erikoismuseo. Teatte-
rimuseon säätiön muodostavat Helsingin kau-
punki, Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto 
ry. ja Suomen museoliitto. Museo ylläpitää esi-
nekokoelmia, arkistoa ja kahta valtakunnallista 
esittävän taiteen tietokantaa. IDA-kokoelmatie-
tokanta palvelee museon kokoelmien hallintaa, 
saavutettavuutta ja tutkijasalin asiakkaita. Teat-
terin tiedotuskeskuksen kanssa yhdessä ylläpi-
tämämme ILONA-esitystietokanta kokoaa tietoa 
suomalaisista esityksistä 1800-luvulta alkaen.

Teatterimuseon toimintaa ohjaavat museolaki 
ja asetus, säätiön hallitus ja edustajisto sekä 
talous- ja johtosääntö, kokoelmapoliittinen oh-
jelma tallennus- ja digitointisuunnitelmineen, 
tekijäjärjestöjen kanssa solmittu av-arkistosopi-
mus, TAKO-yhteistyösopimus kulttuurihistorial-
listen museoiden välisestä tallennustyönjaosta 
sekä vuoteen 2016 voimassa oleva strategia ja 
viestintästrategia.

eduSTajiSTo

Teatterimuseon säätiön kolmivuotiskaudeksi 
2014–16 valittu edustajisto kokoontui vuoden 
aikana kaksi kertaa. Edustajiston puheenjohta-
jana toimi toiminnanjohtaja Elina Kuusikko. 

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto ry:n ni-
meäminä varsinaisina jäseninä ja varajäseninä 
(suluissa) ovat toimineet seuraavat: ohjaaja Pil-
vi Porkola (ohjaaja Miira Sippola), visuaalinen 
suunnittelija Raisa Kilpeläinen (Tarja Simonen), 
järjestösihteeri Hanna-Reetta Schreck (teat-
terinjohtaja Henrik Timonen), teatterinjohtaja 
Anna Veijalainen (producent Vibeke Löfgren), 

organisaatio ja 
henkilökunta

tanssitaiteilija Outi Kallinen (Mia Silvennoinen), 
teatteripukusuunnittelija Riitta Röpelinen (pu-
kusuunnittelija Ulla-Maija Peltola), toiminnan-
johtaja Elina Kuusikko (järjestösihteeri Helena 
Vesajoki), Mikko Väänänen (Leevi Mentula), 
toiminnanjohtaja Maaria Kuukorento (Matilda 
Sundström), ja näyttelijä Eero Enqvist (näytte-
lijä Tarja Siimes).

Helsingin kaupungin nimeäminä varsinaisina 
jäseninä ja varajäseninä (suluissa) ovat toimi-
neet Irma Peiponen (Pentti Saarikko) ja Petteri 
Pietiäinen (Jonna Savolainen).

Suomen museoliiton nimeämänä varsinaisena 
jäsenenä on toiminut museonjohtaja Helka Ke-
tonen (varalla Antti Mäkinen).

halliTuS

Säätiön hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi 
kertaa. Puheenjohtajana on toiminut skenografi 
Antti Mattila ja varapuheenjohtajana yliopisto-
lehtori Hanna Järvinen Teatterikorkeakoulun 
Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksesta. Muut 
hallituksen jäsenet ovat näyttelijä Niklas Hägg-
blom, tuottaja Mika Lehtinen, museonjohtaja 
Marjo Mikkola, toimittaja Kirsikka Moring ja 
näyttelijä Krista Putkonen-Örn.

TilinTaRKaSTajaT

Säätiön tilintarkastajina ovat vuonna 2015 
toimineet kaupunginreviisori Vesa Ikäheimo 
(HTM) ja kaupunkitarkastaja Kari Roine (HTM, 
JHTT) ja heidän varamiehinään Päivi Ollila 
(HTM) ja Pauli Aaltonen (HTM).
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eduSTuKSeT ja yhTeiSTyö

Teatterimuseo on Suomen Oistat-keskuksen 
ja Suomen museoliiton jäsen, lisäksi museo 
on osakkeenomistaja Suomen Kansallisteat-
teri OY:ssä ja Teatterilehti OY:ssä. Yhtiöiden ja 
yhdistysten vuosikokouksissa museota edusti 
museonjohtaja Raija-Liisa Seilo.

Kiinteää yhteistyötä tehtiin teatterin, tanssin ja 
sirkuksen tiedotuskeskusten kanssa. Yhteinen 
projekti oli mm. eurooppalaisten esittävän tai-
teen tiedotuskeskusten verkoston Enicpan se-
minaarin ja kokouksen isännöinti Helsingissä 
21.–23.10. Teatterimuseon arkistonhoitaja Eeva 
Mustonen edusti sitten kaikkia yhdistyksiä Ber-
liinissä järjestetyssä digitalisointia koskevassa 
seminaarissa. Toinen tärkeä lähiverkosto ovat 
Kaapelin museot, joiden kanssa yhteistyössä 
pyritään pitämään esillä museoiden tarpeita ja 
roolia osana Kaapelitehtaan alueen kehittämis-
tä. Vuodelle 2017 työn alla oleva Rakkauden 
tiloja -projekti on lisäksi synnyttänyt uuden 
museoiden verkoston kyseisen hankkeen ym-
pärille.

henKilöKunTa

Teatterimuseossa työskenteli vuoden 2015 ai-
kana yhteensä 70 henkilöä vakinaisissa, mää-
räaikaisissa ja tuntiperusteisissa töissä. Lisäksi 
museolla oli tet-harjoittelijoita, korkeakoulu- ja 
ammattikouluharjoittelijoita ja vapaaehtoistyö-
voimaa (286 h). Henkilökunnalle järjestettiin 
kevät- ja pikkujouluretki. Koulutuspäiviä henki-
lökunnalla oli yhteensä 23,5. Liikunta- ja kult-
tuuriseteleitä annettiin kaikille yli 6 kuukauden 
työsuhteessa olleille 200 euron arvosta. Paikal-
lisen sopimuksen mukaisesti henkilökunta saa 
käyttää tunnin viikossa työkykyä ylläpitävään 
liikuntaan. 
 

Museon vakinainen henkilökunta:

museonjohtaja TeM Helena Kallio (31.3.2015 
saakka), FM Raija-Liisa Seilo (1.4.2015 alkaen)
projektipäällikkö HuK, teatterikuraattori Meri 
Eerola
tiedottaja FM Ilona Kemppainen 

museomestari Heikki Suomi
arkistonhoitaja FM Eeva Mustonen
tutkija FM Pälvi Laine 
museolehtori FK Heini Räsänen
teatteripedagogi teatteri-ilmaisun ohjaaja AMK 
Milla Kortemaa 
amanuenssi FM Sanna Brander
museotyöntekijä Kimmo Hokkanen

Vakituinen henkilökunta teki opintomatkan Sei-
lin saarelle ja Turkuun Turun museokeskukseen 
ja Aboa vetus & Ars Novaan 27.–28.8. Kaikille 
museossa kauden 2014–2015 aikana työsken-
nelleille järjestettiin lisäksi kevätjuhla Omena-
puutalossa, Lapinlahdessa 16.6.2015. Lisäksi 
vakituisella henkilökunnalla oli yhdistetty virkis-
tyspäivä ja joulujuhla 21.12.2015.

Vakituisen henkilökunnan ammatillinen lisä-
koulutus, edustukset ja opetustoiminta

Sanna Brander:
Rakkauden tiloja -laivaseminaari 12.–14.1.; 
Tako-seminaari 20.–21.1., Kokoelmatyö ja tal-
lennustyönjako, kokoelman hallinta, Kansal-
lismuseo; Tekijänoikeuskoulutus 7.3., Museo-
liitto; Gruppo-koulutus 24.9., Teatterimuseo; 
Tako-syysseminaari 29.9., Aineeton kulttuuri-
perintö, taidemuseot ja Tako, valokuva tallen-
nuksen kohteena, Kansallismuseo; Enicpa-se-
minaari 22.10., Sirkuksen tiedotuskeskus ja 
Teatterimuseo; Uusi museoiden luettelointioh-
je tutuksi  -koulutus 5.11., Museoliitto; Fin-
na-päivä 10.11., Finnan tilannekatsaus Suomen 
Kansallisarkisto; Museoiden kokoelmatyön 
kehittämispäivä 26.11., Museoliitto; Joanna 
Weckmanin väitöstilaisuus 3.12., Aalto-yliopis-
to; Kokoelmakeskus-palaveri 24.2., Museovi-
rasto; Tako-Pooli 6:n tapaamiset 20.1. ja 29.9., 
Kansallismuseo.

Meri Eerola:
Museon hyvän hallinnon kehittämispäivä 27.3., 
Suomen museoliitto; Merkonomi-koulutus 
24.3. alkaen; Suomen museoliitto ja Markki-
nointi-instituutti. 

Ilona Kemppainen:
Rakkauden tiloja -laivaseminaari 12.–14.1.; 
Seinätön museo, jatkokoulutus 19.1., Suomen 
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museoliitto; Museokorttikoulutus 8.4., Suomen 
museoliitto; Myynti ja markkinointi verkossa 
6.5., Suomen museoliitto; Avoin kulttuuridata 
25.5., Teatterimuseo, Sirkuksen tiedotuskes-
kus, Teatterin tiedotuskeskus; Visit Helsinki 
yhteistyöfoorumi 26.5., Helsingin kaupunki; 
Gruppo-koulutus 24.9., Teatterimuseo; Tiedot-
tajatapaaminen 20.10., Suomen museoliitto; 
Museokortti-webinaari 21.10. Suomen mu-
seoliitto. Teatterimuseon edustaja Kiinteistö Oy 
Kaapelitalon toiminnallisessa ryhmässä.

Milla Kortemaa:
Gruppo-koulutus 24.9., Teatterimuseo; Saavu-
tettavaa lastenkulttuuria -foorumi 16.3., Hur-
jaruuth; KulttuuriTET-koulutus 3.9., Nuorten 
toimintakeskus Happi. Teatterimuseon edustaja 
Helsingin kulttuuritoimen organisoimassa Kult-
tuurikaveri- toiminnassa.

Pälvi Laine:
Rakkauden tiloja -laivaseminaari 12.–14.1.;  
Avoin kulttuuridata -verkkokurssi 30.3. ja  25.5., 
Teatterimuseo, Sirkuksen tiedotuskeskus, Teat-
terin tiedotuskeskus; Arkistopedagoginen se-
minaari 4.5., Arkistosektorin KDK-yhteistyö-
verkosto; Valtakunnalliset kuva-arkistopäivät 
2.–3.11., Museoviraston Kuvakokoelmat ja 
Suomen valokuvataiteen museo. 

Eeva Mustonen:
Rakkauden tiloja -laivaseminaari 12.–14.1.; 
Tako-seminaari 20.–21.1.; Arkistopedagogi-
nen seminaari 4.5., Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura; Avoin kulttuuridata -verkkokurssi 30.3.; 
Enicpan kokous 22.10., Sirkuksen tiedotuskes-
kus ja Teatterimuseo; TAKO-seminaari 29.9.; 
Tako-pooli 6:n kokous 29.10.; Valtakunnalliset 
kuva-arkistopäivät 2.–3.11., Kansallismuseo; 
Luettelointiohjeen monimuotokoulutus, lähi-
päivä 5.11. ja verkkotehtävät, tieteiden talo,; 
Finna-päivä ”Saataville, avoimiksi, käyttöön 
- Finnan mahdollisuudet kulttuurin ja tieteen 
aineistojen hyödyntämisessä” 10.11., Kan-
sallisarkisto; Intangible Cultural Heritage and 
Innovation – 2D and 3D Documentation and 
Visualisation of Performing Arts, Folklore and 
Rituals through the Example of Dance, 16.–
18.11. Berliini; Museoalan ontologian kehittä-
misen asiantuntijaryhmän perehdytystilaisuus 
Museovirastossa 11.12..

Heini Räsänen:
Varaslähtö tulevaisuuteen – askeleen edellä 
yleisöyhteistyössä 26.1., Helsingin kaupunki, 
kulttuuritoimi; Taidelähtöinen työelämään siir-
tyminen 27.1., Teatterikorkeakoulu; Museoiden 
arviointimallin kehittäminen 17.3.,  Museoliitto,; 
Mobius – innostavaa asiatuntijavaihtoa 14.4., 
Ateneumin taidemuseo; Ilmiöpohjainen oppimi-
nen 6.10., Helsingin kaupunki opetusvirasto,; 
Opetusmatka Lontoo, 3.–6.12.

Raija-Liisa Seilo:  
Museologian perusopinnot Jyväskylän yliopis-
to, avoin yliopisto 14.4.2015 alkaen; Museo-
päivät 18.–19.5., Lappeenranta; Erikoismuse-
onjohtajien tapaaminen 23.9., Museovirasto; 
Museoalan teemapäivät 24.–25.9., Aleksanterin 
teatteri; Tako-syysseminaari 29.9., Suomen 
Kansallismuseo; Museoliiton tietopäivä 10.12., 
Suomen Kansallismuseo.

Määräaikaiset työsuhteet

Museoassistentit
Laura-Elina Aho 1.8.–31.11.
Ville Holmstedt 1.–31.1.
Rosaliina Munnukka, 7.10.–31.12. (palkallinen 
harjoittelu)
Johanna Terhemaa, 35 tuntia, tammikuu
Pia Verghese 2.10.2015–2.1.2016
Eveliina Villonen 15.–31.6., 1.8.–15.10. (palkal-
linen harjoittelu), kuukausi tuntityönä

Toimistoassistentit
fil.yo Mari Ala-Nikkola (1.1.–31.5.)
FM Tiina Vanhanen (30.9.–31.12.)

Teatterikasvatuksen työpajojen ohjaajat, näytte-
lyvalvojat ja projekteissa toimineet:
Annamari Ahonen, Mari Ala-Nikkola, Iiris Au-
tio, Irina Fialkina, Joni Frilander, Mari Forsberg, 
Julia Gauffin, Susanna Hemmilä, Hanna-Leena 
Häyhä, Minerva Juolahti, Taru Järvenpää, Han-
na Kivelä, Jenni Kivelä, Laura Kuivalainen, Liisa 
Kupari, Jane Kärnä, Veera Lamberg, Tuomas 
Lampinen, Aino Larvala, Helena Laxén, Kirsi 
Lindedahl, Aida Lindy, Glen Loit, Milka Luhta-
niemi, Mari Lukkari, Marika Mansnérus, Essi 
Mielonen, Anni Mikkelsson, Manu Paavilainen, 
Krista Petäjäjärvi, Olivia Pohjola, Roni Rauta-
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vuori, Pasi Ruokonen, Susanna Ringbom, Vii-
vi Salokangas, Vilja Savonlahti, Jenni Sainio, 
Seppo Salminen, Aleksis Seilo, Aku Staff, Freia 
Stenbäck, Johanna Terhemaa, Bea Tornberg, 
Tanja Turpeinen, Suvi Turunen, Tiina Vanha-
nen, Sofia Vanhanen, Nanni Vapaavuori, Tuula 
Vuokkomaa, Veera Väisänen, Sanna Väätänen, 
Joanna Weckman

Työharjoittelijat: 
Hanna Kivelä ja Minerva Juolahti, Kulttuuripe-
rinnön opiskelijat 4.2.–5.4., 30 tuntia
Mikko Välimäki ja Frans Autio, Helsingin yliopis-
to, Kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuteen 
sisältyvä Työelämäopinnot  -harjoittelu kokoel-
missa, helmi-maaliskuun aikana yhteensä 2 vk
Aino Pesonen, Omnian audiovisuaalinen vies-
tintä, media-assistentti 7.1.–29.5.
Soléne Gasnier, University of Caen (France), 
Historical and Cultural Heritage Management 
2.3.–30.4.
Oona Hjelt, Stadin ammattiopiston vaatetusom-
pelun linja 24.3.–28.5.
Karoliina Vesa, 22.4.–18.5. Helsingin yliopiston 
teatteritieteen oppiaine (100 h)
Evelina Villonen, 15.–31.6., 1.8.–15.10. Helsin-
gin yliopiston teatteritieteen oppiaine
Rosaliina Munnukka, 7.10.–31.12.
Mia Kivinen, heinä-elokuu
Reeta Kulmala, Ohjaustoiminnan harjoittelija,  
Hämeen ammattikorkeakoulun ohjaustoimin-
nan koulutusohjelman ohjattu harjoittelu 27.4.–
29.5.
Elina Rajala  19.10.–17.12. Omnian toimistopal-
veluiden merkonomiharjoittelu

Tet-harjoittelijat:
Mimosa Hirsimaa 9.–13.3. 
Ella Leppälä 9.–13.3.
Lotta Enroth, 16.–20.3.
Jenna Kettunen, 2.–13.11.
Miro Widell, 9.–20.11.
Mitro Partti, 9.–20.11.

Vastaanotto- ja turvallisuuspalvelut: Securitas 
Oy

Atk-tuki: Juha Storm

Kirjanpitopalvelut: Tilitoimisto Accountor

Työterveyshuolto: Terveystalo

Tilat
Museon arkistokokoelmat, kirjasto- ja tutkija-
palvelutilat, kokoelmien vastaanottotilat, py-
syvät ja vaihtuvat näyttelyt, työskentelytilat 
ja huolto- ja verstastilat (yhteensä 1 990 m2) 
sijaitsevat Kaapelitehtaalla, näyttelyt osoittees-
sa Tallberginkatu 1 G, muut tilat osoitteessa 
Tallberginkatu 1 E. Tilojen uusi vuokrasopimus 
neuvoteltiin ja allekirjoitettiin syksyllä 2015. 
Vuokraamme lisäksi 603 m² kokoelmien säily-
tystilaa Arabiassa, Hämeentie 155 C.
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Kokoelmien esilläolo 2015

LIITE

omaT näyTTelyT
• Joulukalenteri:  12 esinettä,  5 valokuvaa/muuta arkistoaineistoa
• Unelmien kuteita -näyttely:  57 pukua ja 28 esinettä, 13 valokuvaa/muuta arkistoaineistoa
• Unelmien kuteita -verkkojulkaisu: yhteensä 75 kuvaa valokuvista ja esineistä
• Tragedia ajassa – ajaton tragedia -verkkonäyttely: yhteensä 44 kuvaa esineistä, valokuvista ja 
käsiohjelmista
• Säteilevä primadonna: 37 valokuvaa/muuta arkistoaineistoa, 9 pukua asusteineen
• Silmäyksiä kiinalaiseen teatteriin -näyttely: 3 pukua ja 20 esinettä
• Skenographia-näyttely: 3 pienoismallia
• Muut omaan toimintaan toimitetut aineistomäärät:  13 kpl valokuvia

Yhteensä 132 esinettä ja 187 kuvaa.

aineiSTolainaT muualle

• Naamiaisia, sirkushuveja ja katutaidetta, 16.9.2015–3.1.2016 Villa Gyllenberg, Helsinki
Näyttelyssä olivat mukana Matti Raninin Kasper-teatterin nuket Kasper ja Eulaalia Kenkkunen.
• Rokokoo – Pohjoisia tulkintoja 28.5.–6.9.2015 Sinebrychoffin taidemuseo
Modernia rokokoota näyttämöllä edustivat kolme Kimmo Viskarin suunnittelemaa pukukokonai-
suutta Suomen Kansallisoopperan esitykseen Patarouva vuodelta 2005. Puvut toimitettiin valmiik-
si pukunukeille puettuina.

Yhteensä 5 kpl



NÄYTTELYKÄVIJÄT     2015   2014 
Maksaneet kävijät     18 839  15 467 
Ilmaiskävijät      3 103   1 991

TIETOPALVELU 
Tutkijakäynnit     152   132 
Ryhmäkäynnit/käyneet henkilöt   10/132  4/30 
Yksittäiset muut kävijät    4   8 
Puhelintiedustelut     27   70 
Sähköpostitiedustelut    377   494 
Asiakkaat yhteensä     692   734 
Tutkitut arkistoyksiköt    800   964 
Tiedonhaut asiakirjoista, valokuvista,  
tietokannasta      592   678 
Kuvakopiot eri käyttötarkoituksiin   124   308 
Arkistolainat      10   11

TEATTERIKASVATUS JA YLEISÖTOIMINTA 
Näyttelyopastukset     53   22 
Työpajat      475   452 
Juhla- ja tykypajat     22   102 
Muut yleisötapahtumat    51   51 
Verkkosivuilla vierailut    51 914  41 852 
Verkkopalveluissa vierailut yhteensä   52 820  44 013

SAAVUTETTAVUUS 
Ilmaispäivät      10   14 
Avoinnaolotunnit/-päivät / Kaapeli   2 262 h / 278 2 487,5 h / 277

NÄYTTELYT 
Oma tuotanto      3   1 
Yhteistuotanto     1   0 
Muiden tuottamat     -   0 
Verkkonäyttelyt     1   1 
Kiertonäyttelyt, valmistuneet   0   0 
Kiertonäyttelyt, kiertokerrat    3   1

JULKAISUT 
Verkkojulkaisut     2   0

vuoden 2015 tunnusluvut

LIITE
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KOKOELMAT 
Esinekokoelmien kartunta (kpl)    
Näyttämöpuvut     13   121 
Lavastus- ja pukuluonnokset   3 821    249 
Pienoismallit      -   2 
Teatterinuket      -   - 
Muut       4   45 
Yhteensä      3 838   1 417

Asiakirja-aineiston kartunta (Lahjoituksia /määrä hyllymetreinä) 
Lahjoitukset      18 / 27,10  18 / 12,32 
Lisälahjoitukset     8 / 14   5 / 0,92 
Yhteensä      26 / 41,10  23 / 13,24

Valokuvien kartunta (Lahjoituksia/määrä kappaleina) 
Lahjoitukset      6 / 6 764  17 / 12 375 
Lisälahjoitukset     12 / 64 696  3 / 713 
Yhteensä      18 / 71 460  20 / 13 088

AV-arkiston kartunta (Lahjoituksia/määrä kappaleina) 
Äänitteet      0 / 0   3 / 30 
Kuvatallenteet     3 / 184  7 / 205 
Yhteensä      3 / 184  10 / 235

HENKILÖSTÖ (henkilötyövuosina) 
Vakinaiset, päätoimiset    9,9   9,9 
joista museoammatillisia    11,1   9,9 
Muu päätoiminen     3   3,7 
joista museoammatillisia    3   3,7 
Osa-aikaiset ja tuntityöntekijät   3,7   2,7 
Palkattomat      -   - 
Vapaaehtoiset (tehdyt tunnit)   286 h   91 h

TALOUS 
Tulot 
Oma tuotto      247 718,09  199 852,72 
Valtio       775 694  786 690 
Kaupunki      293 036  293 036

Menot 
Palkat       604 643,67  642 475,82 
Kiinteistömenot     398 849,24  369 040,64 
Palvelut      194 682,28  179 291,19 
Toiminta      1 316 523,37  1 281 423,09
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Aaltonen-Liljeberg Oili, Helsinki
Ahlström Martti, Helsinki
Bergström Marga, Helsinki
Bäckman Janne, Helsinki
Gustafsson Sari, Espoo
Haarala Arto, Helsinki
Hakli Kari, Helsinki
Hautamäki Tua, Savonlinna
Helsingin Kaupunginteatteri
Hietalahti Outi, Helsinki
Hiilloskorpi Hannele, Tampere
H. Kuokkasen Peruukkiliike Oy, Helsinki
Kahra Kimmo Eila Rinteen perikunnan puolesta, Helsinki
Kantonen Esa, Helsinki
Kari Jussi V., Helsinki
Karisto Oy, Hämeenlinna
Krohn Heidi, Helsinki
Koskennurmi-Sivonen Ritva, Helsinki
Kähkönen Anita, Helsinki
Laukkanen Liisa, Vaasa
Lauri Anna-Maija, Tornio
Lehtonen Soila, Helsinki
Like Kustannus Oy, Helsinki
Louhiala Pekka, Hämeenlinna
Långbacka Ralf, Helsinki
Manninen Jussi, Helsinki
Näyttelijöiden vanhuudenkotisäätiö, Helsinki
Oinonen Paavo, Turku
Oksanen Leila, Savonlinna
Q-teatteri, Helsinki 
Rahiala Kari, Helsinki
Seilo Raija-Liisa, Helsinki
Resman Mimmi, Helsinki
Ritvala Jyrki, Vihti
Salmela Sari, Helsinki
Sauter Willmar, Tukholma
Siikala Ritva, Helsinki
Sommarö-Seura, Espoo
Suhonen Tiina, Espoo
Suomen Näyttelijäliitto, Helsinki
Suomen valokuvataiteen museo, Helsinki
Svenska litteratursällskapet i Finland, Helsinki
Tanssiareena, Helsinki
Tanssin tiedotuskeskus, Helsinki
Teatterin tiedotuskeskus, Helsinki
Timonen Pirkko, Helsinki
Tiura Päivi, Brasilia
Tulenheimo Heikki Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön puolesta, Helsinki
Wasa Teater

lahjoittajat 2015

LIITE
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