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eatterimuseo 2014 
Toimintaa, tietoa ja tunnetta

Teatterimuseo on Helsingin Kaapelitehtaal-
la toimiva esittävien taiteiden valtakunnal-
linen erikoismuseo, teatterin ja tanssin lu-
moon kutsuva elämyksellisten näyttelyiden 
keidas ja tietokeskus. Järjestimme jälleen 
vuonna 2014 eri-ikäisten museokävijöiden 
hyvinvointia, aktiivista osallisuutta sekä 
elinikäistä oppimista vaalivaa monipuolista 
toimintaa tuhansille näyttelyidemme ja pal-
veluidemme nauttijoille. Iltaisin ja öisin mu-
seo muuntuu teatterin keinoin toteutettujen, 
unohtumattomien juhlien säihkenäyttämök-
si.

Teatterimuseota ylläpitää yksityinen Teatte-
rimuseon säätiö. Museon toimintaa ohjaa-
vat museolaki ja -asetus, museon säätiön 
hallitus ja edustajisto sekä talous- ja johto-
sääntö, kokoelmapoliittinen ohjelmamme  
tallennus- ja digitointisuunnitelmineen, TA-
KO-yhteistyösopimus kulttuurihistoriallisten 
museoiden yhteisestä tallennustyönjaosta 
sekä Teatterimuseon vuoteen 2016 voimas-
sa oleva strategia ja viestintästrategia. 

Vuonna 2014 raportoimme Museovirastolle 
kolmivuotiskauden 2012‒14 valtakunnal-
lisen toimintamme toteutuman ja neuvot-
telimme uuden nelivuotissopimuksen. Toi-
mintamme painopisteet vuosille 2015‒18 
ovat esittävien taiteiden kulttuuriperinnön, 
aineiston sekä tiedon turvaaminen ja saa-
vutettavuus, tiedon popularisointi (näyttelyt, 
julkaisut, virtuaalinen Teatterimuseo) sekä 
palveluiden ja asiakkuuksien kehittäminen 
(yleisötyö, tunnettuus ja kävijämäärän kas-
vattaminen).

Järjestä kohtaus!  

Toiminnallinen, teatterin keinoja soveltava 
museopedagogiikka on ”superpowerimme”, 
jota viime vuosina olemme aktiivisesti ja 
yhdessä muiden kulttuuri- ja sotealan toi-
mijoiden kanssa edelleen kehittäneet mm. 
työyhteisöjen ja erityisryhmien hyvinvoinnin 
tueksi. Lapset ja nuoret, tulevaisuuden teki-
jät, kuuluvat kokeilemalla ja tekemällä op-
pimaan rohkaisevan näyttelytoimintamme 
silmäteriin. Työpajoja ja opastuksia räätä-
löimme kaikenikäisille vauvasta vaariin.

Museon esinekokoelmat ja arkisto vaalivat 
ammattimaisen suomalaisen teatterin ja 
tanssin ominaispiirteitä ja kehitystä valot-
tavaa aineellista, visuaalista ja audiovisu-
aalista aineistoa aina 1830-luvulta alkaen. 
Puku- ja lavastustaiteen kokoelmamme pie-
noismalleineen ja laajoine luonnoskokoel-
mineen muodostavat suomalaisen skeno-
grafi an visuaalisen muistin. Runsaan puolen 
miljoonan tietueen valokuva-arkistollamme 
on keskeinen merkityksensä suomalaisen 
esityshistorian dokumenttina. 

Tekijänoikeudet muodostavat viitekehyksen 
museon kokoelmatyölle, aineiston saavu-
tettavuudelle ja näkyvyydelle. Museon av-
arkiston tehtävää ja näkyvyyttä tukee alan 
keskeisten tekijäjärjestöjen kanssa solmittu 
kollektiivisopimus esitystallenteiden tallen-
nuksesta ja voittoa tuottamattomasta, yleis-
hyödyllisestä kulttuuriperintökäytöstä. 

Vuonna 2014 pelastimme Opetus- ja kult-
tuuriministeriön erityistuella Suomen Kan-
sallisteatterin esitystallenteita av-arkiston 
pitkäaikaissäilytyksen piiriin sekä digitoim-



me ja luetteloimme kansallisen näyttämöm-
me päälavastajana toimineen Matti Warénin 
(1891‒1955) luonnosaineistoa tietokan-
taan. Warénin ja muiden lavastustaiteem-
me uranuurtajien työtä esitellään tuoreessa 
verkkonäyttelyssämme Uutta, tuntematon-
ta, unelmaa ‒ lavastustaiteen modernismi 
sotien välisessä Suomessa. 

Teatterimuseo ylläpitää erikoisalansa kahta 
valtakunnallista tietokantaa. Ida-tietokan-
ta palvelee museon kokoelmien hallintaa, 
saavutettavuutta ja tutkijasalin asiakkaita. 
Tinfon kanssa ylläpitämämme Ilona-esitys-
tietokanta kokoaa tiedon suomalaisista esi-
tyksistä 1800-luvulta tähän päivään. 

Kotisivujemme virtuaalinen elämys- ja op-
pimisympäristö verkkonäyttelyineen ja -jul-
kaisuineen, kokoelmapalstoineen, arkisto-
listoineen, blogeineen, uutiskirjeineen, Kysy 
museolta -verkkopalveluineen ja toiminnal-
lisen museopedagogiikan menetelmäoppai-
neen tavoittaa helposti laajan, kymmentu-
hatpäisen yleisön. 

Myös muissa museoissa, teatteriauloissa tai 
kulttuuritiloissa nähtävät valtakunnalliset 
kiertonäyttelymme sekä kokoelmalainamme 
tuovat vuosittain teatterin ja tanssin kulttuu-
riperintöä tuhansien kävijöiden ulottuville. 

Avasimme toimintavuonna Kaapelitehtaalla 
vain yhden uuden ‒ tosin sitäkin kiehtovam-
man ‒ kokoelmiemme kuriositeetteja esitte-
levän Valokiilassa-näyttelyn. Valmistelimme 
toki aktiivisesti seuraavien vuosien vaihtuvi-
en, kiertävien ja verkkonäyttelyiden tuotan-
toa, mutta muutoin keskityimme museon 
suosion kasvattamiseen ja vuoden intensii-
viseen yleisöohjelmaan työpajoineen, tapah-
tumineen, esityksineen ja seminaareineen. 
Työ tuotti tulosta; kävijämäärämme nousi 
tuntuvasti edellisvuodesta.

Monipuolisesta toiminnastamme kerromme 
lisää seuraavissa ydinalueittain kootuissa 
luvuissa ja erityisartikkeleissa; vuoden 2014 
tunnuslukumme löytyvät toimintakertomuk-
sen lopusta. 
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Teatterimuseon vuoden 2014 kokonaiskä-
vijämäärä Kaapelitehtaalla oli 17 628 kävi-
jää, nousua oli siis tuntuvasti edellisvuoden 
16 492 kävijään nähden. Suurin osa kävi-
jöistä vieraili näyttelyissämme, tietopalvelua 
sai paikan päällä 170 asiakasta. Juhlapalve-
lun tilaisuuksia järjestimme 71 kpl (62 kpl 
vuonna 2013).

Teatterimuseolla myös kuvattiin valtakunnal-
lista näkyvyyttämme lisääviä tv-ohjelmia ja 
musiikkivideoita, joista erityisesti Koomikot-
ohjelma saattaa vuonna 2015 nostaa muse-
on tunnettuutta reippaastikin.

Viestintämme tavoitteena on tehdä Teatteri-
museota tunnetummaksi ja näkyvämmäksi 
ja houkutella yhä useampia ihmisiä museon 
palveluiden pariin. Työpajakävijöiden ja juh-
lapalvelun asiakkaiden lisäksi tavoittelem-
me yksittäiskävijöitä. Muodostimme kevääl-
lä 2014 uuden Näky-tiimin suunnittelemaan 
ja huomioimaan museon viestinnän ja mark-
kinoinnin kokonaisuutta erityisesti tapah-
tumiemme ja näyttelyidemme näkyvyyden 
sekä yksittäiskävijöiden tavoittamisen kan-
nalta. Näky-tiimin ytimen muodostavat tie-
dottaja, projektipäällikkö ja museonjohtaja; 
muu henkilökunta osallistuu tarpeen ja asi-
antuntemuksensa mukaan. Ryhmämyynnin 
seuraamisesta ja toimenpiteistä vastaa teat-
terikasvatuksen tiimi apunaan tiedottaja.

Näky-tiimin toiminta käynnistettiin touko-
kuun alussa Pienen Ideapuodin teehetken 
merkeissä. Ideapuodin Tanja Holmbergin 
kanssa tarkastelimme museon viestintää, 
verkkosivuja ja toimintaa tarkoituksena he-
rättää ideoita ja ajatuksia sekä suunnata 
niitä uusille urille. Kenet tavoitamme nyt, 

ävijät, tiedotus ja
markkinointi

miten voisimme heitä paremmin palvella? 
Kenet haluaisimme tavoittaa, mitä he ken-
ties museolta odottavat? Mitä ainutlaatuis-
ta ja erityistä Teatterimuseo voi kävijälleen 
tarjota ja välittyykö tämä museon hehkuva 
ydin viesteistämme helposti ja sujuvasti? 
Miten viestintämme voisi entistä paremmin 
erottua ja jäädä mieleen niin potentiaalisille 
uusille asiakkaillemme kuin museoon jo tu-
tustuneille? 

Teatterimuseon viestinnän ja markkinoin-
nin resurssit ovat suhteellisen niukat, mut-
ta niitä järkevästi ja oikein kohdentamalla 
muutetaan ylittämättömiltäkin vaikuttavat 
esteet haasteiksi. Museon ohjelman sisältä-
vää kausiesitettä ei painatettu enää syksyllä 
2014, vaan se korvattiin tarkemmin kohden-
netuilla, tuotantokustannuksiltaan edulli-
semmilla esitteillä ja fl yereillä. Näin tiedotuk-
sen budjetista vapautui rahaa, jolla voitiin 
ostaa mainostilaa syksyn tapahtumille.

Syyskaudella järjestimmekin useita erilai-
sia yleisötapahtumia. Uudistimme perintei-
set perhepelit ja toteutimme pyhäinpäivä-
viikonloppuna ensimmäiset Teatterikissan 
lomaseikkailut, Kummitusjuhlat. Samalla 
kokeilimme Pienen Ideapuodin avulla blogi-
yhteistyötä. Kummitusjuhlien suunnittelun 
avuksi kutsuimme perhebloggareita, jotka 
antoivat palautetta demokäynnistä ja tapah-
tumalle ennakkonäkyvyyttä blogeissaan.

Ilmaislauantai-kampanja toteutettiin jälleen 
syksyllä 2014. Lauantaipäivien ohjelmassa 
oli mm. Ravintolapäivän pop up -kahvila, 
tanssiesitys, nukketeatteria ja klovneriaa. 
Kaapelin Joulu -tapahtumassa museo näkyi 
myös vahvasti; arkistovalokuvin koristeltu 
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kuusemme ja teatteripedagogimme satutuo-
kio toivat joulua mieliin.

Museon viestintä nojaa edelleen pitkälti il-
maiskanaviin. Sosiaalinen media on nope-
asti ottanut kiinni ja ohittanutkin perinteiset 
viestintäkanavat. Teatterimuseon voi kohda-
ta Facebookissa sekä syksystä alkaen myös 
Instagramissa. Instagram-tilin avaamisen 
yhteydessä käynnistimme koko syksyn ajan 
jatkuneen Järjestä kohtaus -kuvakilpailun, 
jossa kävijät saivat ottaa kuvia itsestään 
ja seurueestaan museossa ja ladata niitä 
Instagramiin. Lisäksi jatkoimme museon 
toimintaa esittelevien videoiden tuotantoa. 
Youtubessa julkaistiin joulukuussa tieto-
palvelun ja kokoelmien esittelyvideo, jolla 
seikkailee tuttu Tiikeri. Tulemme jatkamaan 
sosiaalisen median haltuunottoa. Seuraava-
na vuorossa on Teatterimuseon Twitter-tilin 
käyttöönotto; tällä välin museonjohtaja on 
mainostanut museota twiiteillään.

Verkkosivuillamme tehtiin pieniä uudistuk-
sia, mm. Facebookin uutisvirta asetettiin 
näkymään etusivulle ja painotimme ajan-
kohtaisten asioiden tiedotuksen Faceboo-
kiin. Kokoelmiemme aarteita esittelimme 
Valokiilassa-palstalla ja joulukalenterissa. 
Verkkoviestinnän tahti ja odotukset ovat 
muuttuneet ja laajentuneet viime vuosina. 

Museon vuodesta 2009 alkaen käytössä 
olleet sivut alkavat vanhentua ja asettavat 
turhia rajoitteita joustavalle ja aktiiviselle 
verkkoviestinnälle. Sivuston uusiminen käy 
ajankohtaiseksi.

Teatterimuseon www-sivujen käynti- ja käyt-
täjämäärät olivat edelleen kasvussa, vaikka 
kasvun nopeus alkaa taittua. Verkkokäyn-
tien määrä vuonna 2014 oli 31 783 (31 403 
vuonna 2013). Yksilöityjen kävijöiden osuus 
nousi 10 % edellisvuoteen verrattuna. Osoit-
teen www.teatterimuseo.fi  -sivuja katsot-
tiin 90 798 (88 900) kertaa. App Studios 
Finlandin palvelimella toimivat mobiilisivut 
keräsivät vuoden aikana 9 195 (659) käyn-
tiä ja 10 958 (1 779) sivukatselua. (Mobii-
lisivusto avattiin syksyllä 2013, joten luvut 
eivät ole vertailukelpoisia.) Museon tarjoa-
mista erikseen tilastoitavista verkkopalve-
luista devising-menetelmäopas Labrassa 
vierailtiin 874 (602) kertaa ja Kysy museol-
ta -verkkopalvelussa 2 161 (2 422) kertaa. 
Tinfon kanssa yhteisesti ylläpidettävästä 
Ilona-tietokannasta emme toistaiseksi saa 
kävijätilastoa. Yhteensä museon verkkopal-
veluita käytettiin 44 013 (35 086) kertaa. 
Facebook-sivumme käyttäjä- tai kattavuus-
tilastointi saadaan Facebookin palvelusta, 
jonka mukaan museon sivun kokonaiskatta-
vuus vuonna 2014 oli 98 299 (72 215). 

Teatterimuseo Facebookissa: 

www.facebook.com/teatterimuseo

Ja Instagramissa: @teatterimuseo
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Kuva, jolla 4-vuotias Leona osal-
listui museon Instagram-kisaan. 

Kuvassa Leonan järjestämä 
kohtaus, jossa hän eli Liivian maan 
kuningatar on lähettänyt palvelijan 

hakemaan lisää perunoita.
Kuva: Leila Saarivirta.



MONIPUOLISTA, MUUNTAUTUVAA, SYDÄMELLISTÄ!
MUSEONJOHTAJA HELENA KALLION VUOSIKATSAUS 2014 

JA KIITOS VUOSISTA 2010−15

Vähintään 17 000 kävijän tavoitteemme Kaapelitehtaalla toteutui ja ylittyikin iloisesti, 
kiitos yleisötyöntekijöidemme ja Näky-tiimimme yhteisen draivin! Vuonna 2013 tavoi-
timme toki kaikkiaan Helsingissä osapuin saman määrän kävijöitä, mutta silloin lu-
kuun sisältyivät ydinkeskustan ostoskeskuksessa järjestämäämme hyväntekeväisyys-
näyttelyyn tutustujat. Vuosina 2003‒2012 kävijämäärämme lähestyi parhaimmillaan 
neljäätoista ja puolta tuhatta. Vuosien 1993 ‒ 2014 kävijätilastojemme mukaan Teatte-
rimuseon suosio vuonna 2014 nousi samalle tasolle, missä se oli viimeksi 2000-luvun 
alkuvuosina, ensimmäisen Kaapelitehtaan tiloihin pystytetyn pysyvän näyttelymme 
avaamisen ja Euroopan neuvoston museopalkinnon tuoman lisähuomion aikoihin. 

Helsingin kaupungin päätös irtisanoutua toimintamme Kaapelitehtaalla jo vuosia 
turvanneesta vuokrasopimuksesta varjosti aktiivisen vuoden iloisempia tuntoja. Kau-
pungin tuki ja motivaatio ylläpitää Teatterimuseon toimintaa Kaapelitehtaalla on ollut 
merkittävä toiminnan tae. Sopimuksesta irtautuminen saattaa muodostaa uhan mu-
seon toiminnan jatkuvuudelle nykymuodossa ja -sijainnissa, jos kaupungin toiminta-
avustusta lähdetään leikkaamaan. 

Syyskauden alkajaisiksi kävimme keskustelemassa tilanteesta kulttuurikeskuksessa, 
missä nähdäkseni pidin erään kauneimmista puheistani erikoismuseomme kulttuu-
risen merkityksen ja pääkaupunkisijainnin puolesta. Toimintammehan on kaupungin 
kulttuuristrategian ytimessä; sosiaalisesti vaikuttavaa, osallistujien hyvinvointia, toi-
mintakykyisyyttä ja luovuutta edistävää, monipuolista, tasa-arvoista, lapset ja nuo-
ret huomioivaa ja myös kaksikielistä. Toivottavasti kaupunki jatkossakin osaltaan 
huolehtii Teatterimuseon riittävistä toimintaedellytyksistä, ellei Opetus- ja kulttuu-
riministeriö kasvata rooliaan museon päärahoittajana. Teatterimuseon koti on pää-
kaupungissa erikoisalamme korkeakoulujen, kansallisten suomen- ja ruotsinkielisten 
näyttämöiden, tutkimuslaitosten ja tekijäjärjestöjen luona. Valtakunnallisiin kokoel-
miimme sisältyy myös merkittävä määrä pääkaupunkiseudun teattereissa uransa (tai 
merkittävän osan siitä) tehneiden keskeisten ja rakastettujen taiteilijoidemme työn 
jälkeä. Kyse ei ole mistä tahansa kulttuuriperintötehtävästä; teatteritaiteen muisti 
peilaa ja avaa pitkälti yhteiskuntamme ja kulttuurimme historiaa, aikakausia, tilaa ja 
kehitystä. 

Ryhmäkäyntiemme, työpajojemme ja opastustemme määrä lähestyi toimintavuonna 
jo kuuttasataa, mikä Museotilaston mukaan tavoittelee jo resurssiltaan muhevamman 
Valtion taidemuseon työpajamääriä (641 v. 2013). Ohjelmassamme oli lomapelejä, ke-
säkursseja, seminaareja, yksittäisiä esitysvierailuja, teatterin ja tanssin festivaaleja 
sekä säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä: teatterikerhot esityksineen, työhyvinvointi-
ryhmät sekä syksyllä yhteistyössä Foxtrott-ryhmän kanssa järjestämämme viiden illan 
runoteemainen tarinateatterisarja. Erikseen hankitulla rahoituksella toteutimme eri-
tyisryhmien osallisuutta lisääviä yhteistyöprojekteja. Teimme myös teatteriyhteistyö-
tä: pelastimme Suomen Kansallisteatterin esitystallenteita, Teatteri Avoimien Ovien 
lipulla pääsi ilmaiselle museovierailulle ja konsultoimme Espoon Kaupunginteatterin 
näyttelyn suunnittelua. 
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Järjestimme suosituissa tiloissamme myös erilaisia kuvauksia, kokouksia, Kaapelimu-
seoiden aulaworkshoppeja sekä mm. erityisopastuksia naapurimaiden museovierail-
le ja erikoisalojemme opiskelijoille. Asiakaspalveluhenkinen henkilökuntamme jousti 
esimerkillisesti monipuolisen toimintamme järjestelyissä niin näyttelyiden aukioloai-
koina kuin tarvittaessa niiden ulkopuolellakin, maanantain huoltopäivän kunnostus- 
ja siivoustöiden ”shakkipeliä” myöten. Ellemme käytettävissä olevan työvoiman ja 
tilojen määrään nähden saavuttaneet muuntautumiskykyisellä toiminnallamme jopa 
Helsingin seitsemättä ihmettä, niin ainakin voin hyvällä syyllä todeta Teatterimuseon 
tilojen olleen käytössä lähes yötä päivää! 

Näky-tiimin ja Pienen Ideapuodin ideariihissä totesimme, ettei vuosittaista yleisöoh-
jelmaa uudistaakseen aina tarvitse alkaa alusta. On kyse myös jo olemassa olevan, 
tutuksi käyneen osaamisen katselemisesta uusin silmin: mitä sellaista meillä jo vuo-
sittaisen ohjelman puitteissa tapahtuu, tarjotaan ja tehdään, jonka piiriin toivotamme 
mieluusti lisää nauttijoita, kokijoita, toimijoita? Taiteiden yö, pyhäinpäivän Kummitus-
juhlat sekä uudistetut, entistä isommalle kävijämäärälle soveltuvat lomapelimme ja 
kaamosajan ilmaiskävijälauantaimme ohjelmineen kuuluivat vuoden 2014 yksittäisiin 
kävijähuippuihin. Juhla- ja tilapalvelu kasvatti suosiotaan ja kokoelmatiimin järjestä-
mä ajankohtaisseminaari kuvatallenteiden tekijänoikeuksista veti tuvan täyteen.

Seminaarissa keskusteltiin mm. digiajan vauhdikkaasta etenemisestä museoiden 
huolellisten tekijänoikeuskäytäntöjen ohitse. Sillä välin kun museolta tavoitellaan 
yleishyödyllisen kulttuuriperintötyön puitteissa jonkin tietyn esitystallenteen viiden 
minuutin katkelman kymmeniä tekijänoikeuksien haltijoita tuntikausien työnä, yleisö 
on jo saattanut joka taskussa kulkevilla tallennuslaitteillaan jakaa samojen tekijöiden 
työtä nettiin. Lupakäytäntöjen rajoitteita jouduimme suremaan myös pyrkiessämme 
pelastamaan Suomen Kansallisteatterin esitystallenteita; liian suuri osa asiantunte-
muksella valikoidusta ohjelmistosta joutui tuhon tielle ulkomaisten tekijänoikeuslupi-
en puutteessa! Kulttuuriperintötyön näkökulmasta olisi hienoa, jos näidenkin osalta 
tallennuslupa ainutlaatuiseen oman alamme erikoismuseoon voitaisiin tulevaisuudes-
sa kirjata jo teatterien sopimuksiin.

Työllistimme toimintavuonna vakituisen henkilöstömme määrään nähden kuusinker-
taisen määrän henkilöitä erilaisissa tehtävissä. Todellisuudessa toimintamme oli sitä-
kin aktiivisempaa; mainittuun henkilöstölukuun ei sisälly ostopalveluidemme työllis-
tämisvaikutus eivätkä myöskään palkattomat harjoittelujaksot, työelämäorientaatio, 
TETtiläiset ja vapaaehtoistyöntekijät, joiden tärkeä osuus museon toiminnassa toteu-
tui työnkuviltaan monipuolisen ja toimeliaan vakituisen henkilöstömme ohjauksessa. 

Lähtöperiaatteisiimme ja sydämen asioihimme Teatterimuseon toiminnassa kuuluu 
kulttuurimme ja yhteiskuntamme tulevaisuuden tekijöiden vaaliminen. Tällä periaat-
teella olemme pyrkineet myös työhön ja työharjoitteluun pyrkivien hakemukset kä-
sittelemään, ja niitähän saamme kiitettävänä virtana menevänä ja mehukkaana tun-
netun museomme piiriin! Museonjohtajana olen kipeän tietoinen myös siitä määrästä 
lähes viiden vuoden aikana saamiani hyviä ja innokkaita hakemuksia, joiden lähettä-
jille emme ole voineet työtä järjestää. Sellaisissa tilanteissa on joskus mieleni tehnyt 
lähteä Kaapelitehtaan työhuoneeltani käyttökokoelmiemme peruukki pystyssä edus-
kuntatalon ja ministeriön portaille museonjohtajan performanssiin: – Mitä te siellä 
hannaatte ja niitä valtiontalouden kokonaisuuteen nähden mitättömiä kulttuurirahoi-
tuksen leikkauksia haudotte? Niilläkin resursseilla saadaan ihmeitä aikaan ja voitaisiin 
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työllistää lisää nuoria sivistystä ja historiantajua kasvattaviin kulttuuriperintötehtä-
viin! Tekijöitä kyllä löytyisi. Leikkauksilla voi vielä olla kova hintansa, jos myttäämme 
nuorison ajantajun, tulevaisuudenuskon ja aloitekyvyn!

Kiitän museon henkilökuntaa, säätiön hallitusta ja edustajistoa sekä kaikkia yhteis-
työkumppaneitamme intensiivisen toimeliaista, antoisista ja opettavaisista vuosistani 
2010−15 Teatterimuseon johdossa. Huhtikuun 2015 alusta siirrän valtikan – tai käyttö-
kokoelmiemme ”mennään eikä meinata” -peruukin kruunuineen − seuraajalleni.

Päivieni pääasiana on näinä vuosina ollut museon näkyvyyden, tunnettuuden, arvos-
tuksen ja kävijäsuosion lisääminen. Olen rohkaissut henkilökunnan uudistusideoita, 
verkostoyhteistyötä sekä sosiaalisen, soveltavan Teatterimuseon kehitystä. Museo-
alan intensiivisesti muuttuvassa toimintaympäristössä olen pitänyt tärkeänä ydin-
henkilöstön energiaa ja osaamista ruokkivaa tiimiyttämistä, osaamisen kehittämistä 
ja täydennyskouluttautumisen tukemista. Yleisötyön tulostavoitteita sekä museon 
päivittäisen ylläpidon ja lukuisten juoksevien tehtävien hoitoa silmällä pitäen olen 
vankentanut museon henkilökuntaa kahdella vakituisella toimella. Riittävä, osaava ja 
työhönsä motivoitunut henkilökunta on museon tärkein resurssi!

Asiantuntijoidemme kanssa olen omistautunut kokoelmiemme ja kokoelmatyön ke-
hittämiselle ja aina tarvittaessa myös perehtynyt yksityiskohtaisemmin vastaanotet-
taviin aineistoihin. Olen myös toiminut ruotsinkielisten yhteyksiemme ylläpitäjänä 
ja tarvittaessa myös ruotsinkielisenä näyttelyoppaana. Tapahtumien ja seminaarien 
järjestäjänä sekä näyttelykäsikirjoittajanakin olen saanut toimia; sisältöihin sukeltelu 
on silloin toiminut käytännöllisemmän hallintotyön hyvänä suolana. Näyttelyidemme 
ääniopastusten tekeminen, tekijöiden haastatteleminen ja artikkelien kirjoittaminen 
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museon julkaisuihin ovat olleet antoisaa hommaa. Kaiken kaikkiaan olen saanut teh-
dä monipuolista ja omistautunutta työtä museon toiminnan ja tuotantojen ”kuulalaa-
kerina”.

Näyttelynavajaisten lisäksi hehkuvia hetkiä museonjohtajan arjessa ovat olleet eri-
tyisryhmien, kuten Teatteri Tuulettimen, Interkult Kassandran Loistava näkymä -fes-
tivaalin tai mielenterveyskuntoutujien esitykset museolla. Lämpimästi muistan myös 
esimerkiksi Tunteita ja eleganssia -näyttelyn Viipuri-iltaa ja syksyn 2014 runollisia tari-
nateatteri-iltojamme Foxtrott-ryhmän kanssa. Museon videoteekin tuotantoja ja tie-
dotuskuvia kuvatessa meillä on ollut hulvattoman hauskaa! Tanssin ja liikkeen keinoin 
vetämäni työhyvinvointiryhmät olivat osa toiminnallisen museomme versovaa ydintä. 
Myös kiertonäyttelyidemme avaaminen eri puolilla Suomea on ollut hieno kokemus 
ja lisännyt entisestään tietoisuuttani erikoisalamme kulttuuriperinnön ja työn jäljen 
ainutlaatuisesta arvosta ja viehätyksestä.

Näyttelytiloihimme tulvahtavien lapsiryhmien innokkaan heleät äänet ovat näinä 
vuosina kuuluneet jokapäiväisiin, työhuoneeni seinän takaa kantautuviin ilonaiheisiin. 
Sydämen asioihin kuului myös lastensairaalan hyväksi vuonna 2013 toteuttamamme 
hyväntekeväisyystempaus Galleria Esplanadiin pystytettyine Saako sitä syödä? Teatte-
riruokaa -näyttelyineen. Hienoa oli saada avata tämä alun perin lasten taidefestivaa-
li Hippaloille suunniteltu teatteriruokanäyttely Hämeenlinnassa Elmer Diktoniuksen 
Lapsen uni -runon kera. Tämä runo niin elävästi muistuttaa meitä sekä ”hyvinvointi-
valtiomme” leipäjonojen ja köyhien lapsiperheiden todellisuudesta että myös siitä, 
ettei ihminen yksin leivästäkään elä – tarvitaan myös mielikuvitusta ja eläytymiskykyä, 
teatteria, tanssia, musiikkia, museoita, runoutta!

Tuli enkeli taivaasta, makkara kädessä, 
ja antoi sen minulle -
voi kuinka se maistui!

Ja enkeli sanoi: tule taivaaseen! 
ja me mentiin. Ja siellä istui jumala. 

Tikkukaramelli suussa. Ja antoi sen minulle. 
Ja se vasta maistui! 

Ja jumala sanoi: lihaa aina vaan 
köyhille lapsille, 

ja leivoksia päälle, 
ja jäätelöä!

Ja kaikki söi.
Ja kaikkien vatsat

inisivät tyytymyksestä. 
Ja jumala sanoi:

kuka siellä niin kauniisti laulaa?

Kehityskelpoinen ihminen on toki aina tietoinen myös siitä kaikesta, mikä jäi tekemät-
tä ajan ja arjen hampaissa tai ei mennyt niin kuin Strömsössä. Mutta eron hetkellä 
muistutan kuitenkin näinä vuosina arjen aherruksen kanssani jakanutta henkilökun-
taa siitä, että kun parhaansa yrittää, enempää ei parane vaatia! Demokritosta Kallioon 
päin soveltaen on tulevissakin haasteissa hyvä muistaa myös asiat mittasuhteisiinsa 
asettava maailmanteatteri -ajatus; maailmahan on näyttämö ja elämä tuokiomme sen 
tuoksinassa: tullaan sisään, toimitaan ja lähdetään.

10



Teatterimuseon kokoelmat valottavat am-
mattimaisen suomalaisen teatterin ja 
tanssin ominaispiirteitä ja kehitystä sekä 
palvelevat museon toimintaa, yleisöä ja eri-
koisalojen tutkimusta. Kokoelmamme täy-
dentyvät teattereiden ja tanssiryhmien, alan 
järjestöjen, teatterin ja tanssin ammattilais-
ten sekä muiden yksityishenkilöiden lahjoi-
tuksin. 

Esinekokoelmien pääosassa ovat puku- ja 
lavastustaiteen esineistö ja luonnokset, 
teatterin ja tanssin roolipuvut, lavastus-
pienoismallit ja historialliset taustafondit. 
Kokoelmiimme kuuluu myös jonkin verran 
oopperan ja nukketeatterin aineistoa, teat-
teritekniikkaa sekä näyttelytuotantojen yh-
teydessä koottu aasialaisen teatterin koko-
naisuus. Arkisto jakautuu asiakirja-arkistoon 

okoelmat ja tietopalvelu
Suomalaisen esityshistoriamme muisti

(teatteri- ja järjestöarkistot, henkilöarkistot, 
käsiohjelma- ja julistekokoelma, lehtileike-
kokoelma), valokuva-arkistoon ja audiovi-
suaaliseen arkistoon (valtaosin esitystal-
lenteita ja tekijähaastatteluja). Kokoelmista 
vastaavat päätoimiset esinekokoelmien 
amanuenssi ja arkistonhoitaja.

Teatterimuseon kokoelmapoliittinen ohjelma 
(2008) suuntaa tallennustyötä teatterin ja 
tanssin ominaispiirteitä ja historiallista ke-
hitystä valottavien ilmiöiden tallennukseen 
sekä nykydokumentointiin. Kartunnassa pai-
notamme valikoitujen kohteiden monipuolis-
ta tallentamista ja kontekstitietojen keruu-
ta. Kestävän kehityksen tavoitteisiin kuuluu 
aineiston ja säilytyksen kokonaishallintaa 
palveleva kokoelmaprofi ilin terävöittäminen. 
Luettelointi- ja digitointihankkein edistämme 
saavutettavuutta, käytettävyyttä ja näkyvyyt-
tä.  

Teatterimuseon tieto- ja kuvapalvelu vastaa 
sekä kokoelmiin että yleisesti teatteriin liit-
tyviin tiedusteluihin. Kuva- ja tietopalvelun 
tutkijamme palvelee asiakkaita puhelimitse, 
sähköpostitse, Kysy museolta -verkkopal-
velussa sekä neljänä päivänä viikossa pai-
kan päällä tutkijasalissa. Jos asiakas ei itse 
pääse tutustumaan museon arkistoon ja 
kokoelmiin, voidaan laajat selvitystyöt tehdä 
maksullisena tietopalveluna. Kehitämme te-
kijänoikeuksien puitteissa valokuva-arkiston 
digitaalista tallennusta ja jakelua, kuvan-
käyttösopimusten käytäntöä sekä sähköi-
sen toimintaympäristön hyödyntämistä ai-
neistojen saavutettavuuden edistämiseksi. 
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KOKOELMIEN JA TIETOPALVELUN YHTEINEN TOIMINTA 2014

suunnitteli ja toteutti sivustomme visuaalisen 
ilmeen ja teknisen kokonaisuuden. Avain-
objektien määritystä ja merkitysanalyysi-
en tekemistä on tältä pohjalta hyvä jatkaa. 
Avainobjektitutkimus vahvistaa kokoelmien 
tuntemusta ja arvottamiseen liittyvää poh-
dintaa museon omassa työssä sekä kotisi-
vujemme palstan myötä myös julkisesti.

Museo 2015 hanke
Amanuenssi ja arkistonhoitaja osallistuivat 
Museo 2015 -hankkeen tiedotustilaisuuk-
siin ja uuden luettelointiohjeen käyttämi-
sestä järjestettyyn koulutukseen. Odotam-
me Teatterimuseolla mielenkiinnolla Museo 
2015 hankkeen kokoelmahallintajärjes-
telmän pilotoinnin tuloksia, sillä räätälöity 
Ida-tietokantamme lähestyy käyttöikänsä 
päätä. Vuonna 2014 emme vielä päässeet 
tutustumaan hankkeessa pilotoitavaan jär-
jestelmään. Tällä välin amanuenssi, arkis-
tonhoitaja ja tutkija kartoittivat mahdolliset 
vaihtoehdot ja kävivät tutustumassa kolmen 
muun museon kokoelmahallintajärjestel-
miin.

Kokoelmien näkyvyys 
Esittelimme kokoelmia ja tietopalvelutoi-
mintaa opiskelijaryhmille. Tanssin talo ry:n 
Kaapelitehtaalla syksyllä järjestämää Hop 
Helsinki tapahtumaa varten suunnittelimme 
yhdistetyn näyttely- ja arkistovierailun, jossa 
kävijät saivat ohjattujen aihehakujen avul-
la tutustua tanssiarkistojemme aarteisiin. 
Näyttelyssä olivat esillä teemaan valitse-
mamme tanssipuvut.

Edistimme kokoelmien näkyvyyttä ja tiedon 
popularisointia osallistumalla museon näyt-
telyiden ja verkkopalstojen aineistovalintoi-
hin, taustatutkimukseen ja valmistelutyö-
hön. Arkistoaineistoa (pääasiassa valokuvia) 
sekä esinekokoelmia (pukuja, luonnoksia, 
henkilökohtaista esineistöä ym.) esiteltiin 
vuoden aikana runsaasti museon verkko-
sivujen Valokiilassa-palstalla sekä jouluka-
lenterissa. Valokiilan kuriositeetit kokosim-
me myös studionäyttelyksi. Shakespearen 
450-vuotisjuhlavuoden kunniaksi esittelim-
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Työllistimme vakituisen kolmen henkilön li-
säksi kokoelma- ja tietopalvelutöissä vuon-
na 2014 projektiassistentteja ja palkallisia 
harjoittelijoita yhteensä 30 kk sekä muita 
opintoharjoittelijoita 11kk; lisäksi järjestet-
tiin joitakin lyhyitä harjoittelujaksoja.

Suomen Kansallisteatterin aineistojen 
turvaaminen
Teatterien valtionrahoituksen niuketessa 
arkistoaineistosta huolehtimiseen liikenee 
teattereilta yhä vähemmän resursseja. Teat-
terimuseo pyrkii turvaamaan keskeisten, 
kansallisesti arvokkaiden aineistojen säily-
misen. Opetus- ja kulttuuriministeriön mu-
seolle myöntämän lisärahoituksen turvin 
käynnistimme vuonna 2014 kaksiosaisen 
hankkeen, jossa pelastimme, digitoimme 
ja luetteloimme Suomen Kansallisteatterin 
tuhoutumisuhan alaisia esitystallenteita 
arkiston pitkäaikaissäilytyksen piiriin sekä 
digitoimme ja luetteloimme museon kokoel-
miin kuuluvat lavastaja Matti Warénin luon-
nokset. (Lisätietoa hankkeen tuloksista esi-
nekokoelmien ja arkiston omissa luvuissa.)

TAKO-yhteistyö
Amanuenssi ja arkistonhoitaja osallistuivat 
ammatillisten museoiden tallennus- ja ko-
koelmayhteistyötä koordinoivan TAKO-yh-
teistyöverkoston seminaareihin sekä Taide, 
oppi ja kokemus -poolin (nro 6) toimintaan. 
Kävimme läpi ja koostimme Teatterimuseon 
edellisvuonna toteutetun TAKO-kyselyn ”Esit-
täviin taiteisiin liittyvä aineisto suomalaisis-
sa museoissa ja arkistoissa” vastauksia. Val-
takunnallisen tiedonkeruun tavoitteena on 
tukea alan tallennusyhteistyön kehittämistä 
ja tietopalvelua. Kirjoitimme tallennuksen 
yleislinjoista tiiviin artikkelin arkistolaitok-
sen asiakaslehteen Akti (2/2014). 

Saman TAKO-poolin Kokoelmien avaimet 
osahankkeeseemme liittyen kirjoitimme 
hankkeen yhteiseen, vuonna 2015 verkossa 
julkaistavaan artikkelikokoelmaan. Suunnit-
telimme myös Teatterimuseon avainobjekte-
ja esittelevän verkkosivuston julkaistavaksi 
vuonna 2015. Media-assistenttiharjoittelija 



me verkkojoulukalenterissamme hänen näy-
telmiinsä liittyviä aineistoja museon kokoel-
mista. 

Suunnittelimme ja kuvasimme myös koko-
elmakerroksen ja tutkijasalin toimintaa tun-
netuksi tekevän esittelyvideon Tiikerin arkis-
toseikkailu Teatterimuseolla, joka julkaistiin 
kotisivujemme videoteekissä. Tilojen ohella 
ja toiminnan lomassa videolla esitellään esi-
neistön ja arkistoaineiston kirjoa. 

Valmistelimme museon studioissa vuonna 
2013 nähdyn, antiikin tragedioiden esityk-
sistä suomalaisilla näyttämöillä kertovan 
Tragedia ajassa – ajaton tragedia -näyttelyn 
muuntoa verkkonäyttelyksi. Verkkonäytte-
lyssä nähtävä videokooste, joka jo oli esil-
lä studionäyttelyssämme, laajentaa Teat-
terimuseon kokoelmien kuvatallenteiden 
käyttötapoja ja näkyvyyttä nykyaikaiseen 
suuntaan. Koska museon ja tekijänoikeus-
järjestöjen kollektiivinen av-sopimus ei kata 
Internet-käyttöä, koosteen tuotantojen kaikil-
ta osanottajilta oli erikseen hankittava lupa 
katkelmien esittämiseen verkossa. Työmää-

rältään tekijänoikeuslupien hankkiminen 
yksittäin tällaiselle käytölle on aikaaviepää; 
neljän pienehkön ja yhden suuremman teat-
terituotannon tallenteille oikeudenhaltijoita 
kertyi noin 80.

Kuvatallenneseminaari
Teatterimuseon arkisto ja tietopalvelu 
järjestivät 22.9.2014 seminaarin Esitystal-
lenteiden säilytys ja tekijänoikeudet. Semi-
naarin tavoitteena oli avata ajankohtaisista 
ja haastaviksikin koetuista aiheista keskus-
telua tallenteiden tuottamisen, arkistoimisen 
ja käytön näkökulmista. Puhujiksi ja panelis-
teiksi kutsuimme asiantuntijoita muistiorga-
nisaatiokentältä sekä teatteri- ja tanssialalta 
ja niiden edunvalvontajärjestöistä. Esitelmiä 
kuultiin seuraavista aiheista:

• Kuvatallenteiden käyttö esittävien taitei-
den kentällä. Case-esimerkkinä Tero Saari-
nen Company (Iiris Autio, toiminnanjohtaja, 
Tero Saarinen Company) 

• Teatterimuseon av-arkisto ja kuvatallen-
teet (Eeva Mustonen, arkistonhoitaja ja Pälvi 
Laine, tutkija, Teatterimuseo)
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• Kuvatallenteiden digitointi ja pitkäaikais-
säilytys (Perttu Rastas, kuvaamopalvelupääl-
likkö/erikoissuunnittelija, Kansallisgalleria)

• Esitystallenteiden muistiorganisaatiokäyttö 
ja tekijänoikeudet (Pekka Heikkinen, lakimies, 
Kansalliskirjasto)

Museonjohtaja toimi päivän juontajana ja 
paneelikeskustelun vetäjänä. Paneelikes-
kustelun teemana olivat esitystallenteiden 
tekijänoikeudet erityisesti Teatterimuseon 
av-sopimuksen ja sen soveltamisen nä-
kökulmasta. Panelisteina toimivat Jukka 
Asikainen (toiminnanjohtaja, Suomen Näy-

AINEISTOLAINAT 2014

•  Vilka var de? Adeln som samhällsbyggare, 31.1.‒16.2.2014, Ritarihuone, Helsinki.

Näyttelyssä, johon tutustui runsaat 5500 kävijää, oli Teatterimuseon kokoelmista mukana 

mm. Vivica Bandlerille kuuluneita esineitä, Tove Janssonin ja Maggie Gripenbergin suun-

nittelemat puvut, Louis Sparren Elli Tompurista maalaama muotokuva sekä Albert Edel-

feltin piirros. Arkistoaineistosta esillä oli valokuvia sekä Maggie Gripenbergin leikekirja.

•  Tove Jansson -näyttely, 14.3.‒7.9.2014, Ateneum, Helsinki.

Näyttelyssä nähtiin Tove Janssonin suunnittelemia puvunosia Teatterimuseon koko-

elmista: kaksi Muumi-pukujen päätä ja Muumimamman esiliina esityksestä Muumimam-

man Ooppera-laukku (Suomen Kansallisooppera 1974) sekä Muumi-puvun pää esityksestä 

Mumintrollet och kometen (Svenska Teatern 1949). Näyttelyssä vieraili 293 837 kävijää.

Esineitä lainattiin yhteensä 17 kpl ja arkistoaineistoa 8 kpl.

telmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry), Anna-
Maria Klintrup (hallituksen puheenjohtaja, 
Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry), 
Maaria Kuukorento (toiminnanjohtaja, Teat-
terikeskus ry), Elina Mäntylä (toiminnanjoh-
taja, Suomen Näyttelijäliitto ry), Tommi Saa-
rikivi (toimitusjohtaja, Suomen Teatterit ry) ja 
Miika Riikonen (hallituksen jäsen, Suomen 
valo-, ääni- ja videosuunnittelijat ry). Panee-
likeskustelusta toivottiin suuntaviivoja eri-
tyisesti av-sopimuksen tulkinnallisuuksiin. 
Kannustavan tilaisuuden jäljiltä keskustelua 
ja käytäntöjen kehittämistä on hyvä jatkaa. 
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ESINEKOKOELMAT – TYÖ PUKUKOKOELMIEN PARISSA JATKUI

kautta assistentti luetteloiden lavastaja 
Matti Warénin luonnoksia. Warén oli eräs 
suomalaisen skenografi an pioneereista, 
joka työskenteli Suomen Kansallisteatterin 
vakinaisena lavastajana 1927‒1951, mutta 
teki teatterille lavastuksia jo vuodesta 1920 
ja vielä eläkkeelle jäätyään. Hän suunnitte-
li usein myös lavastamiensa esitysten pu-
vustuksen. Projektin aikana kävimme läpi, 
digitoimme sekä luetteloimme kokonaisuu-
dessaan 1344 luonnosta yhteensä 222 esi-
tyksestä. 

Esinekokoelmat karttuivat vuonna 2014 
erityisesti puku- ja pukuluonnoskokoelmien 
merkeissä. Lahjoituksia vastaanotimme nel-
jätoista kappaletta. Keväällä 2015 käynnis-
tyvä Helsingin Kaupunginteatterin remontti 
näkyi lahjoitusten joukossa; saimme kolme 
lahjoitusta teatterin eri toimijoilta (arkisto, 
puvusto, tarpeisto). Lisäksi teatterissa pit-
kään kiinnitettynä ollut pukusuunnittelija 
Sari Salmela lahjoitti pukuluonnoksiaan, 
joista monet liittyivät teatterin produktioihin. 

Ida-kokoelmienhallintaohjelmaan lisäsimme 
vuoden aikana tietueita 659 (edellisvuonna 
71). Esinetietokannassa tietueita on vuoden 
vaihtuessa kaikkiaan 7 132 (6 448). Esi-
nekokoelmien digitointiaste on noin 34 %. 
Digitoinnin myötä kokoelmat saadaan suju-
vammin sekä kansalaisten että tutkijoiden 
ulottuville. Varsinaisen luetteloinnin piirissä 
esineitä on todellisuudessa enemmän, sillä 
kaikkia luetteloituja esineitä ei ole vielä viety 
sähköiseen tietokantaan, tai yksi tietue voi 
käsittää useampia esineitä, esim. sarjan jon-
kun tietyn tuotannon luonnoksia. Digitointi-
asteen suhteelliseen vähäisyyteen vaikuttaa 
laaja lavastus- ja pukuluonnoskokonaisuus, 
joka on noussut esinekokoelmien suurim-
maksi aineistoksi. Museon kokoelmissa on 
vuoden 2014 lopussa 17 471 luonnosta, 
joista n. 60 % (10 417) on pukuluonnoksia. 
Luonnosten osuus on 83 % koko esineko-
koelmasta. Kaikkiaan Teatterimuseon koko-
elmissa on 21 031 esinettä. 
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Esinekokoelmissamme jatkuu kokoelmien 
terävöittämiseen, kokonaishallintaan ja saa-
vutettavuuden lisäämiseen tähtäävä Koko-
hanke. Arvioimme kokoelmiamme ja niiden 
merkittävyyttä suhteessa kattavuuteen, 
kuntoon, säilytysresurssiin sekä tutkimus- ja 
näyttelykäyttöön. Vuonna 2014 fokuksessa 
olivat edelleen pukukokoelmat, joiden paris-
sa tehtiin useampi osaprojekti. Amanuenssi 
ja assistentti jatkoivat pukujen läpikäymistä. 
Huonon kunnon tai kokoelmiin sopimatto-
muuden vuoksi poistimme kaikkiaan 172 
pukua tai asukokonaisuutta, joista osa siir-
rettiin museon käyttökokoelmiin. Jatkoimme 
pukujen digitointia ja luettelointia. 

Harjoittelijatyönä inventoimme museon aa-
sialaisen teatterin kokoelman, jonka puvut ja 
esineet luetteloitiin ja digitoitiin projektissa 
puuttuvilta osin. Työn aikana käsiteltiin reilut 
320 pukua ja esinettä. Vuoden 2014 keskei-
siin töihin kuului myös Ella Erosen perikun-
nan lahjoittaman puku- ja asustekokoelman 
läpikäyminen, digitointi ja luettelointi. Tulok-
sena olemme järjestäneet, tunnistaneet ja 
kirjanneet tietokantaan lähes viisikymmentä 
Ella Erosen teatteri-, lausunta- ja tanssipu-
kua tai puvun osaa sekä henkilökohtaisia 
asuja ja esineitä. Monet roolipuvuista ovat 
hienoja kokonaisuuksia asusteineen.

Jatkoimme esinekokoelmissa myös vuonna 
2013 aloitettuja Unelmien kuteita -pukunäyt-
telymme valmistelutöitä. Helmikuussa 2015 
avattavaan näyttelyyn tulee nelisenkymmen-
tä epookkipukua Teatterimuseon kokoelmis-
ta. Amanuenssi osallistui pukusuunnittelija, 
tutkija Joanna Weckmanin kanssa pukujen 
ja esineiden valintaan ja sekä muuhun näyt-
telysuunnitteluun. Uudesta näyttelystä tulee 
kiertonäyttely suositun Silkkiä, samettia – 
Oopperan pukuaarteita tapaan, joten pukuja 
valitessa olemme huomioineet niiden kun-
non ja muun soveltuvuuden kiertoon.

Suomen Kansallisteatterin aineistoihin liit-
tyvässä hankkeessa työskenteli kuusi kuu-



MERKITTÄVIÄ ESINELAHJOITUKSIA

•  Vuonna 2014 juhlavuottaan viettänyt Espoon Kaupunginteatteri lahjoitti Teatterimuse-

oon pukuja 25-vuotisen toimintansa ajalta. Pukuja tai puvunosia saatiin nelisenkymmentä 

19 eri produktiosta.

•  Helsingin Kaupunginteatterissa keväällä 2015 alkava remontti näkyi selkeästi Teatte-

rimuseoon tehtyjen lahjoitusten joukossa. Teatterin puvusto luovutti museon kokoelmiin 

pukuja pariinkin otteeseen, yhteensä viitisenkymmentä kappaletta. Niiden joukossa oli 

paitsi Sari Salmelan, Maija Pekkasen ja Anneli Qvefl anderin pukuja, myös vanhoja, Hel-

singin Kaupunginteatteria edeltävän Helsingin Kansanteatteri-Työväenteatterin käytössä 

olleita pukuja. Teatterin arkisto toimitti kokoelmiin lähes 700 puku- ja lavastusluonnosta. 

Lisäksi tarpeistosta saatiin teatterin moniin eri produktioihin liittyvää rekvisiittaa, kuten 

naamioita ja muuta esineistöä. Sekä puvustoa että tarpeistoa saatiin myös Teatterimuse-

on käyttökokoelmiin.

•  Helsingin Kaupunginteatteriin liittyivät myös monet pukusuunnittelija Sari Salmelan 

lahjoittamat luonnokset. Ompelija-pukijana ja puvustonhoitajana aloittanut Salmela on 

työskennellyt pukusuunnittelijana useissa Suomen ammattiteattereissa 1970-luvun lopul-

ta lähtien tehden samanaikaisesti myös lukuisia vierailupuvustuksia. Kaupunginteatteriin 

hän on ollut kiinnitettynä vuodesta 1994 lähtien, ja suunnitellut puvut useisiin kymmeniin 

teatterin produktioihin. Tämän lisäksi hän on tehnyt myös joitakin lavastuksia.

•  Pukusuunnittelija Tellervo Helminen työskenteli Tampereen Työväen Teatterissa 23 vuo-

den ajan. Hänen pukusuunnitteluaan on nähty myös Espoon, Oulun, Turun ja Vaasan kau-

punginteattereissa. Helminen lahjoitti Teatterimuseon kokoelmiin yli 350 pukuluonnosta 

lähes kolmestakymmenestä eri produktiosta.
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TYYPPIPUVUT KUNNIAAN ‒ LEOPOLD VERCH ‐PUVUT 
TEATTERIMUSEON KOKOELMISSA

AMANUENSSI SANNA BRANDER

Teimme Teatterimuseon pukukokoelmissa vuonna 2014 pienimuotoisen, mutta mer-
kittävän tutkimusprojektin. Museon kokoelmissa on reilut sata pukua Saksassa toimi-
neelta, teatteritarpeistoa valmistaneelta yritykseltä nimeltä Verch & Flothow (myö-
hemmin Leopold Verch ja Verch G.mb.H.). Meillä oli onnea saadessamme avuksemme 
saksalaissyntyisen harjoittelijan Susan Scholzen. Scholze inventoi Leopold Verchin 
valmistamat yli sata näyttämöpukua ja selvitti niiden taustaa. Kielitaitoisena hän osa-
si hankkia lisää tietoa näistä museon pukukokoelmien helmiin kuuluvista puvuista ja 
perehtyä myös arkistoista löytyvään, Verchin pukuihin liittyvään aineistoon, kuten las-
kuihin ja kirjeenvaihtoon. Suomen Kansallisoopperan arkistossa samoin kuin Svenska 
Litteratursällskapet i Finland rf:n haltuun siirretyssä Svenska Teaternin arkistossa on 
säilynyt kirjeenvaihtoa teattereiden ja oopperan käyttöön hankittuihin pukuihin liit-
tyen. 

1879 perustettu Verch & Flothow oli eräs suurimpia teatteripukujen ja -tarpeiston 
toimittajia Saksassa. Firman aloitti ”hattumaakarina” toiminut Leopold Verch, joka 
onnistui saamaan Meiningenin hoviteatterin toimittajan aseman. Yritys laajensi vä-
hitellen teatterisotisopien ja -haarniskojen ym. varusteiden valmistukseen, tuottaen 
lopulta koneellisesti kaikkea mahdollista puvustukseen, asusteisiin ja muuhun tar-
peistoon liittyvää teattereiden käyttöön. Yrityksen kukoistuksen aikaa olivat 1900-lu-
vun alun ensimmäiset vuosikymmenet, miltä ajalta periytyvät myös Teatterimuseon 
kokoelmissa olevat puvut. Yrityksellä oli tuolloin sivuliikkeitä myös Lontoossa, Köö-
penhaminassa ja Tukholmassa. Verch & Flothow’n menestys alkoi hiipua laman myö-
tä ja ensimmäisen maailmansodan aikana, ja yritys lopetti toimintansa vuonna 1953 
jouduttuaan vararikkoon. Susan selvitti asiaa ja oli yhteydessä saksalaiseen Verchin 
liiketoimintaan erikoistuneeseen tutkijaan. Vaikuttaisi siltä, että koska materiaalia tu-
houtui paljon sodassa, Teatterimuseon Verch-kokoelma on erityinen jopa saksalaises-
ta näkökulmasta.

Teatterimuseon kokoelmissa olevat puvut ovat peräisin Suomen Kansallisteatterista, 
Suomen Kansallisoopperasta ja Svenska Teaternilta. Pukujen taustaa eli kontekstitie-
toja ei useinkaan tunneta, vain osasta on käyttö- tai esitystietoja. Puvut ovat ns. tyyp-
pipukuja, joita on voitu kierrättää useissa esityksissä pitkiäkin aikoja rooleissa, joihin 
ne ovat sopineet. Erilaisia tyyppirooleja varten voitiin valmistaa pukuja teatterin pu-
vustossa, mutta niitä hankittiin myös Keski-Euroopan teatteripukujen ja -tarvikkeiden 
valmistajilta paikan päällä käymällä tai myyntikatalogien perusteella tilaamalla. Esim. 
Kotimaisen Oopperan (myöhemmin Suomalainen Ooppera ja Suomen Kansallisoop-
pera) perustajan Edvard Fazerin tiedetään käyneen tällaisilla hankintamatkoilla. Te-
atterimuseon tiedossa on kaksi Verch-katalogia. Toinen saatiin hankittua museon 
kokoelmiin keväällä 2014, ja toinen kuuluu Suomen Kansallisoopperalle, jossa se on 
myöhempinä aikoina ollut pukusuunnittelijoiden käytössä lähinnä inspiraation lähtee-
nä. 

Verch-projektin aikana kävimme läpi toista sataa pukua, jotka tutkimme yksityiskoh-
taisesti valmistajan merkkien tai Verchille tyypillisten piirteiden kartoittamiseksi. Val-
mistajan tuotemerkkien perusteella voitiin tunnistaa lähemmäs sata pukua Verchin 
eri aikoina valmistamiksi. Vanhimmat puvut ovat merkkien perusteella 1800-luvun 
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lopulta. Kokoelmien Verch-puvuille on tyypillistä, että ne on tehty laadukkaista mate-
riaaleista ammattimaiseen, lähes teolliseen tyyliin. Pukujen tekemisessä on käytetty 
erityisiä, esim. kirjailua ja ketjusilmukkaommelta tehneitä sekä nahalle tarkoitettu-
ja koneita. Metallin työstämiseen on ollut omat välineensä. Erityisesti vanhimmat 
Verch-puvut on useimmiten valmistettu hyvälaatuisista kankaista, kuten brokadis-
ta, jota yritys on laadusta ja toistuvista kuvioista päätellen valmistanut itse. Pukujen 
vuori on tunnistettavaa hienoa, hohtavaa satiinikudosta. Tyypillistä on myös puvun 
taakse keskelle sijoittuva piilonapitus sekä karakteristiset metallinapit. Napinläpiä 
lukuun ottamatta puvut ovat täysin koneellisesti valmistettuja; ilmeisesti tuolloin ei 
vielä ollut konetta, jolla nekin olisi voitu ommella. Tehdasmaisesta valmistuksesta 
huolimatta puvuissa on nähtävissä nimenomaan teatterikäyttöön tyypillisiä piirteitä, 
kuten pukujen helppo muunneltavuus. Räätälöidyistä vaatteista poiketen päällys- ja 
vuorikangas on leikattu yhtä aikaa ja ommeltu yhteen kappale kappaleelta, eikä sau-
moja ole käännetty sisäänpäin. Tämä on helpottanut puvun muokkaamista teatterin 
puvustossa tarvittaessa. Yleisiä ovat myös vaatteiden suorat, laajat leikkaukset, jotka 
mahdollistavat niiden sopivuuden erikokoisille käyttäjille. 

Teatterimuseon kokoelmissa olevista Leopold Verchin valmistamista puvuista vain 
kymmenisen on naisten pukuja. Sama epäsuhta koskee pukukokoelmia kokonaisuu-
dessaan, mutta syyn selvittäminen siihen onkin sitten kokonaan toisen työn ja tari-
nan aihe.
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ARKISTO

Teatterimuseon arkisto jakaantuu asiakir-
ja- ja valokuva-arkistoon sekä audiovisuaa-
liseen arkistoon, jota täydensimme vuonna 
2014 Suomen Kansallisteatterin esitystal-
lentein; kunkin tallennusprojektin yhteydes-
sä kehitämme tarpeen mukaan edelleen 
myös av-arkiston toiminta- ja lupakäytäntöjä. 
Asiakirja-aineiston osalta panostimme sekä 
yhteisö- että henkilöarkistoihin. Lisäksi leh-
tileikekokoelman vanhimman osan mikrofi l-
mikortit digitoitiin ostopalveluna. Yksittäiset 
lahjoituserät sisältävät usein eri aineisto-
tyyppejä. Vuositilastoissa asiakirja-aineiston 
hyllymetrimäärään ei sisällytetä niitä koko-
naisuuksia, jotka koostuvat valokuvista tai 
av-aineistoista. Nämä aineistomäärät kirja-
taan valokuva- ja av-arkiston puolelle hylly-
metrien sijasta kappaleina.

Audiovisuaalinen arkisto
Av-arkiston kuvatallennekokoelmaa kar-
tuttivat seitsemän luovutuserää, jotka si-
sälsivät yhteensä 205 tallennetta. Näistä 
digitoitiin yhteensä 195. Av-arkiston merkit-
tävin panostus oli Suomen Kansallisteatte-
rin esitystallennenauhojen pelastaminen. 
Säilymisen turvaamiseksi ja käytettävyyden 
edistämiseksi analogiset VHS-nauhat digitoi-
tiin ja digitaaliset DVCPRO-nauhat siirrettiin 
tiedostomuotoon. Videotiedostot sisällytim-
me Teatterimuseon av-arkistoon. Asiakkaat 
voivat katsoa tallenteita museon tutkijasalin 
asiakaspäätteeltä. Digitoinnin ja luetteloin-
nin suoritti viiden kuukauden ajaksi palkattu 
projektiassistentti.

Esitystallennehanketta pohjusti asiantunti-
jatyöryhmän (dramaturgi Eva Buchwald, mu-
seonjohtaja Helena Kallio, professori Pirkko 
Koski ja teatterikriitikko Kirsikka Moring) 
työskentely, jonka tuloksena valittiin ja pri-
orisoitiin tallenteet projektissa digitoitavik-
si. Kulttuuriperinnön säilytyspyrkimyksestä 
käsin nähtynä oli ulkomaisten näytelmien 
osalta luovuttava surullisen monen mukaan 
valitun tallenteen pelastamisesta. Teatte-
rimuseon av-sopimus ei ulotu ulkomaisiin 
oikeudenhaltijoihin, ja näitä tuotannoissa 
on erityisesti näytelmäkirjailijoiden osalta. 

Tekijänoikeuksien alaisten ulkomaisten näy-
telmien lupatiedustelut hoiti ostopalveluna 
Näytelmäkulma, mutta lupia saimme toivot-
tua vähemmän, vain 24 kpl. 

Koska työ eteni muutoin tuloksellisesti ja ai-
kataulu antoi myöten, lavensimme hanketta 
aineistotyypin ja ajanjakson osalta. Alkupe-
räiseen suunnitelmaan kuuluneiden VHS-
nauhojen lisäksi sisällytimme hankkeeseen 
myös DVCPRO-nauhat. Digitoinnissa tarvitta-
van DVCPRO-nauhurin lainasimme Kansal-
listeatterista ja kunnostimme työn ohessa. 
VHS-nauhoja digitoimme vuosilta 1980–
1997 yhteensä 93 kpl ja DVCPRO-nauhoja 
vuosilta 1997–2007 yhteensä 55 kpl. Teki-
jänoikeuksien alaiset ulkomaiset näytelmät 
jätettiin työekonomisista ja aikataulullisista 
syistä laajennetun hankeosion ulkopuolel-
le; niiden tuotantojen tallenteisiin voidaan 
toivottavasti palata myöhemmin. Kaikkiaan 
esitystallenteita digitoitiin 149 kpl, noin 39 
% Suomen Kansallisteatterin ohjelmistosta 
kyseisenä ajanjaksona. Tallenteiden yhteis-
kesto on noin 250 h, käyttökopiot huomioi-
den noin 500 h.

Vuoden 2013 tanssitallennehanketta jat-
koimme harjoittelijavoimin digitoimalla vielä 
46 keruussa lainattua tallennetta ja sisällyt-
tämällä videotiedostot museon av-arkistoon. 
Tilastoissa nämä tallenteet lasketaan yhdek-
si lahjoituseräksi. Osa tanssitallennehank-
keen keruuosion jälkityöstä valmistui näin 
vuonna 2014, osa jäi vielä vuodelle 2015.

Muita kuvatallenteita vastaanotimme yh-
teensä kahdeksan kappaletta. Lisäksi 
Teatterimuseo tuotti kaksi omaa kuvatal-
lennetta: kokoelmien esittelyvideon ja ku-
vatallenneseminaarin tallenteen. Äänitteitä 
av-arkistoon lahjoitettiin kolme erää, jotka 
sisälsivät yhteensä 30 C-kasettia. C-kase-
teille nauhoitettuja haastatteluja digitoimme 
tietopalvelun tarpeisiin 12 kpl. 

Harjoittelija – jonka edelleen työllistimme 
SKT-projektiin – myös muokkasi aineistoja 
käytettävämpään muotoon. Vuoden 2012 
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keruussa hankittujen 2000-luvun teatteri-
tuotantojen tallenteiden (69 kpl) joukosta 
DVD-levyiltä ja MiniDV-nauhoilta siirrettyjen 
arkistokappaleiden (49 kpl) erilliset katkel-
mat yhdistettiin yhtenäisiksi ääni- ja kuvarai-
doiksi tai MOV-tiedostoiksi. Kaikki 69 käyt-
tökopiota pakattiin tiiviimmin, jotta niiden 
käyttö olisi sujuvampaa. Lisäksi projekti-
työntekijä sujuvoitti kuvanauhojen digitointi-
prosessia ja kirjasi uudet käytännöt ohjeiksi.

Asiakirja-arkisto
Asiakirja-arkiston tilastoituja lahjoituksia 
vastaanotimme 23 erää, yhteensä 13,24 
hyllymetriä (hm). Näistä laajimpiin lukeutui-
vat Teatteri 2000:n (6,4 hm), Tea Istan ja 
Jack Witikan (2,30 hm), Lasse Pöystin (0,70 
hm) ja Esko Aarre-Ahtion (0,34 hm) arkistoai-
neistot. Lisäksi vastaanotimme teattereiden 
ja yksityishenkilöiden lahjoittamia käsiohjel-
mia ja julisteita, joita aikaisempien vuosien 
tapaan ei tilastoitu. Vuoden aikana valmis-
teltiin useita mittavahkoja lahjoituksia, jotka 
toteutunevat vuoden 2015 aikana.

Asiakirja-arkiston projektiassistentti järjesti 
ja luetteloi kolmen kuukauden työnä noin 
5,1 hm Suomen Näyttelijäliiton aineistoja; 
näin arkisto on nyt käsitelty kokonaisuudes-
saan. Lisäksi assistentti viimeisteli vuonna 
2013 järjestetyn Hilkka Eklundin henkilöar-
kiston luettelointi- ja kuvailutiedot ja syötti 
ne Ida-tietokantaan.

Teatteri- ja tanssitaiteen lehtileikekokoel-
man vanhimpien osien mikrofi lmikortteja lä-
hetimme vuoden lopussa digitoitavaksi alan 
yritykseen. Digitointitilaukseen sisällytimme 
noin 225 mikrofi lmikorttia (22 000 digitoi-
tavaa sivua) eli aineistoja näytäntövuodesta 
1923–24 näytäntövuoteen 1942–43. Tilaus 
valmisteltiin arkiston ja tietopalvelun yhteis-
työnä, ja kahdelta yritykseltä tilattiin koedi-
gitointi vertailua varten. Mikrofi lmikorttien 
digitoitavan osuuden luetteloa muokattiin ja 
digitaaliselle aineistolle suunniteltiin indek-
sointi. OCR-teknologian ansiosta digitaalisiin 
aineistoihin on mahdollista tehdä sanahaku-
ja.

Suomen Kansallisteatterin roolivihkokoko-
elmaa puhdistettiin ja koteloitiin 5 hm. Jat-
koimme myös jatkuvasti karttuvan käsiohjel-
makokoelmamme järjestämistä.

Valokuva-arkisto
Valokuva-arkiston lahjoituksia vastaanotim-
me 20 erää, laajuudeltaan yhteensä 13 088 
valokuvaa. Valokuvalahjoituksiin lukeutuivat 
esimerkiksi siirto Helsingin kaupunginmu-
seolta (590 kpl Sosialidemokraatti-lehden 
kuva-arkiston teatterikuvia) ja uusi luovutus-
erä Helsingin kaupunginteatterin esityskuvia 
(459 kpl). Valtaosa valokuvista sisältyi eri 
aineistotyyppejä sisältäviin lahjoituksiin, esi-
merkiksi Teatteri 2000:n arkistoon (7 800 
kpl), Tellervo Helmisen pukuluonnoslahjoi-
tukseen (2 655 kpl), Pekka Helysen mas-
keeraussuunnitelmiin (114 kpl) sekä Uolevi 
Vahteriston (532 kpl) ja Tea Istan (96 kpl) 
henkilöarkistoihin.

Valokuvia digitoitiin yhteensä 1 375 kappa-
letta: Helsingin Kansanteatteri-Työväenteat-
terin arkistosta 495, Tanja Aholan valokuvia 
383, Ella Erosen henkilöarkistosta 311, Teat-
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Teatteri 2000:n kuvalahjoituksessa saatiin mm.
kuvia Ronja Ryövärintytär -esityksestä Pyynikin 
kesäteatterissa kesällä 1996. Nimiroolissa näyt-
teli Helena Kallio ja Birkiä esitti Eppu Salminen. 
Kuva: Petri Kivinen.



teri Raivoisien Ruusujen aineistoista 152 ja 
Kari Haklin valokuvia 34. Digitoinnit liittyivät 
enimmäkseen museon tuotantojen tausta-
työhön. Kuvat luetteloidaan Ida-tietokantaan 
kuvakohtaisesti resurssien salliessa. Kuvat 
ovat kuitenkin löydettävissä esimerkiksi ylei-
sen tason listausten avulla.

Aineistojen säilymisen turvaaminen
Kaapelitehtaalla sijaitsevien arkistomakasii-
nien olosuhteiden kontrolloiminen on ongel-
mallista. Vuonna 2013 Kaapelitehdas tilkitsi 
arkistomakasiinien seinien halkeamia, mut-
ta tiiliseinä joka tapauksessa siirtää koste-
utta tilojen välillä. Syksyllä 2014 museomes-
tari ryhtyi selvittämään ilmastointiongelmia 
yhdessä Kaapelitehtaan edustajan sekä 
ilmastointilaitefi rman ja ilmankuivainfi rman 
edustajien kanssa. Ilmanvaihdon ilmamas-
samäärien todettiin olevan liian suuria, jo-
ten käyttöön otettiin säädettävät sulkupellit. 
Tarkoituksena on saada aikaan hitaampi 
jäähdytysprosessi, jotta kosteutta ehdittäi-
siin poistaa ilmastoinnin kautta. Myös ilman-
kuivaimien alkuperäisessä asennuksessa 
havaittiin ongelmia, ja näitä pyritään ratko-
maan vuonna 2015. Lisäksi Kaapelitehtaan 
kanssa neuvotellaan, voitaisiinko jäähdytys 
asentaa makasiinien perusilmastointiin, jota 
museon hankkimat ilmastointilaitteet edel-
leen tukisivat.

Arkistonhoitaja kartoitti nelivuotiskauden 
suunnittelun yhteydessä makasiinitilojen 
riittävyyttä ja keinoja vapauttaa hyllytilaa. 
Tarkoituksena on vaiheittain tiivistää aineis-
tojen sijoittelua, hankkia lisähyllyjä ja seuloa 
aineistokokonaisuuksia. Lisäksi tietyt, sopi-
viksi arvioidut aineistokokonaisuudet siirre-
tään arkistomakasiinien erityisolosuhteista 
käsikirjaston puolelle. Syksyllä 2014 hankit-
tiin vielä tiloihin mahtuva uusi siirtohylly (60 
hm) ja käsiohjelmakokoelmaan kolme uutta 
metallista vetolaatikostoa. Lisäksi laadittiin 
lista täydennyshyllyistä, joita hankitaan heti 
resurssien salliessa.

Svenska Teaternin lasinegatiivikokoelman 
siirrosta keskusteltiin teatterin muuta arkis-
toaineistoa säilyttävän Svenska litteratur-
sällskapet i Finland rf:n (SLS) kanssa, mutta 
SLS:n remonttijärjestelyjen vuoksi asia siirtyi 
vuoteen 2015.

Asiantuntijatoiminta
Arkistonhoitaja vieraili Tanssin tiedotus-
keskuksessa ja Ahaa Teatterissa antamas-
sa arkistoaineistoihin liittyvää neuvontaa 
sekä Sirkuksen tiedotuskeskuksessa kon-
sultoimassa kuvatallenteiden luettelointia 
tiedotuskeskuksen digitointihankkeessa. 
Helsingin kaupunginmuseosta vierailtiin 
Teatterimuseon arkistossa tutustumassa 
VHS-nauhojen digitointiprosessiin.
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Valheita (1990) oli 

mukana Suomen 
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tiprojektissa. Arkisto 

vastaanotti 2014 myös 
Tea Istan arkistoaineis-

toa. Kuvassa Tea Ista 
ja Yrjö Järvinen. 

Kuva: Leena Klemelä.



TIETO- JA KUVAPALVELU 2014

Tieto- ja kuvapalvelun perinteisen asiakas-
palvelun ohella asiakkaat saattoivat lähet-
tää kysymyksiä myös viime vuonna käyttöön 
otetun Kysy museolta -verkkopalvelun kaut-
ta. Museoviikolla (vko 20) tutkijasalissa vie-
tettiin avoimia ovia tiistaista perjantaihin klo 
12‒14. Kuvapalvelun kautta tilattiin kuvia 
runsaasti etenkin tutkimusjulkaisuihin. Ku-
via tilattiin myös muutamiin muiden muse-
oitten näyttelyihin, mm. Tšekissä kahdessa 
eri paikassa esillä olleeseen Museum of 
Puppet Arts -museon (Tábor) näyttelyyn Nuk-
ke-elokuvan tulo Suomeen.

Aineiston ja tiedon liikkuvuus
Seuraamme tieto- ja kuvapalveluun saapu-
viin tiedusteluihin liittyviä hakuja ja käytet-
tyjen aineistojen lukumääriä, jotta tieduste-
lujen sekä asiakaskäyntien sisällön laajuus 
saadaan näkyväksi. Verrattuna edellisvuo-
den tilastoihin yksittäisten tutkijakäyntien 
ja etenkin sähköisesti tulevien tiedustelujen 
määrät kasvoivat hieman.

KÄSIKIRJASTO

Käsikirjastomme kokoelmat koostuvat lä-
hinnä teatterihistoriasta, teatterialan tut-
kimuskirjallisuudesta ja aikakauslehdistä, 
teatterintekijöitten muistelmateoksista sekä 
teattereiden ohjelmistolehdistä. Käsikirjasto 
palvelee museon toimintaa ja tutkijasalin 
asiakkaita. Kirjakokoelma karttuu mm. yk-
sityishenkilöiden lahjoituksista ja kustan-
tamoiden toimittamista vapaakappaleista. 
Tieto- ja kuvapalvelun tutkija luetteloi saa-
puneita kirjalahjoituksia tietokantaan ja 
ylläpitää kirjaston käytettävyyttä. Hallinto-
assistentti vastaa saapuneiden lehtien luet-
teloinnista. Kuluneena vuonna kirjaston ai-
neiston luettelointi ja järjestäminen etenivät 
merkittävästi, sillä kesällä kirjastossa työs-
kenteli kolmen kuukauden ajan informaatio-
tutkimuksen korkeakouluharjoittelija Oulun 
yliopistosta. Hän mm. luetteloi edellisenä 
vuonna lahjoitetun Hilkka Eklundin mittavan 
kirjakokoelman, ja jatkoi kokoelmista pois-
tettavien niteiden käsittelyä. 

22

Topelius: Prinsessa Ruusunen, Suomalainen Teatteri 1892. Kuvassa Knut Weckman ja Helga 
Corander. Kuva on julkaistu Kysy museolta -verkkotietopalvelussa 6.6.2014. 

Kuva: K.E. Ståhlberg, Teatterimuseon arkisto.



PERUSTOIMINTA JA UUDISTUKSET

Museon eri-ikäisille suunnatut, alati sisällöl-
lisesti ja muodollisesti muuttuvat ja kehitty-
vät työpajat Teatteriseikkailu, Kerro kerro ku-
lissi, Riisi kyykyssä ja Sammon ryöstö sekä 
Satupolut jatkoivat yleisötyön ohjelmistossa. 
Synttäriseikkailuissa tapahtumat pyörivät 
päivänsankarin toiveiden mukaan. Vaihtu-
vassa näyttelyssä Näyttelijän kengissä jatkoi 
vuoden loppuun asti samanniminen työpaja, 
jossa konkreettisesti hypättiin näyttelijän jal-
kineisiin kokemaan, miten kengät auttavat 
roolihahmon syntymisessä. 

Ohjattujen työpajojen erityisräätälöinnin 
määrä on lisääntynyt huomattavasti. Ylei-
sö on oppinut käyttämään Teatterimuseon 
mahdollisuuksia aina vain enemmän hyväk-
seen. Tämän ansiosta ryhmät saavat yksi-
löllisempiä ja juuri heidän tarpeensa huomi-
oon ottavia museokäyntejä. Museon tavoite 
oli ja onkin tuottaa mahdollisimman yleisö-
lähtöistä toimintaa. Räätälöimme työpajo-
jamme, opastuksiamme ja näyttelyidemme 
oheisohjelmaa monipuolisen, monenikäisen 
yleisön tarpeisiin ja toiveisiin. Työpajojemme 
vetäjinä ja näyttelyvalvojina toimivat teatte-
ripedagogiikkaan, soveltavaan teatteriin ja/
tai teatteritieteeseen perehtyneet ammatti-
laiset ja alan opiskelijat.

Järjestimme museon tiloissa 576 kpl ryh-
mäkäyntiä, yhteensä 817 työtuntia. Tästä 
kokonaismäärästä perustyöpajoja ja kerho-
toimintaa oli 487 kpl. Yksi paja kesti 60 mi-
nuutista 3 tuntiin. Tuntimääräisesti ohjattua 
työpajatoimintaa oli 713  tuntia. Nuorten 
syksyllä ja keväällä toiminut Teatterikerho 
kokoontui 24 kertaa. Aikuisten teatteriryhmä 
Tuuletin toimi kevään ajan ja kokoontui 12 

eatterikasvatus eli yleisötyö

kertaa. Kesällä järjestettiin eri-ikäisille lap-
sille ja nuorille kolme viisi päivää kestänyttä 
lomakurssia, jotka kokoontuivat 4‒5 h päi-
vässä. Aikuisille järjestettiin 30 työhyvinvoin-
tipajaa ja juhlatoiminnan yhteydessä 72 eri-
koispajaa, joiden kesto oli yhteensä 160,5 h. 

Uudistimme vuonna 2014 viikonloppu- ja 
lomapelimme. Muutimme niiden konsep-
tia siten, että ne toimivat pitempikestoisi-
na. Teatteripedagogimme Milla Kortemaa 
käynnisti vapaaehtoistoimintamme Pienen 
Ideapuodin kanssa pyöritellyn lomapeliuu-
distuksemme yhteydessä. Uusimuotoiset 
pajat toimivat non stoppina viisi tuntia enti-
sen kahden tunnin sijaan. Yhdistimme vuo-
denkierron pelit ”Teatterikissan lomaseik-
kailut” -nimen alle ja laadimme niille oman 
logon, jotta ohjelmisto voidaan museon tie-
dotuksessa esitellä johdonmukaisemmin, 
mieleenpainuvammin ja tunnistettavammin. 
Näitä pelejä ovat museon vakinaisen henki-
lökunnan kanssa olleet vetämässä teatteria 
harrastavat vapaaehtoiset, joiden panos on 
tärkeä pidennetyn ”peliajan” onnistumises-
sa. 

Ensimmäiset vapaaehtoiset löytyivät mu-
seon tuttujen kesäkurssilaisten ja teatteri-
kerholaisten joukosta, lapsista ja nuorista, 
jotka olivat kasvaneet teatteriharrastuksen 
parissa Teatterimuseossa ja olivat innok-
kaita tekemään lisää. Vapaaehtoistoiminta 
aloitettiin vanhempien kanssa kontrastoi-
misella, yhteisellä ideakokoontumisella ja 
harjoituksella. Testasimme uutta konseptia 
Teatterimuseon vapaaehtoisten ”kissanpoi-
kasten”, perhebloggaajien ja valokuvaajan 
kanssa Kummitusjuhlat-demossa 11.9. 
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Joululoman Teatterikissan lomaseikkailuihin 
vapaaehtoiset saatiin yliopiston speksin ryh-
mästä. Myös heidän kanssaan tapasimme 
perehdytyksen merkeissä ennen varsinaista 
vapaaehtoiskeikkaa.

Vapaaehtoistoiminta lisää parhaimmillaan 
eri osapuolten hyvinvointia ja elämänlaa-
tua. Vapaaehtoiselle se tarjoaa positiivisia 
haasteita, mahdollisuuksia uuden oppimi-

seen, vanhan opitun ylläpitämiseen sekä 
uutta sisältöä elämään. Vapaaehtoistyön 
liikkeelle saattaminen onkin vaatinut aikaa 
ja perehdytystyötä, jotta kumpikin osapuoli, 
sekä vapaaehtoiset että museo, saavat siitä 
hyötyä ja iloa. Kehitämme vapaaehtoistoi-
mintaamme edelleen ja luomme sille oman 
ohjelmansa, jossa huomioimme toiminnan 
perusteet, etiikan ja käytännöt. 

TEATTERIKISSAN LOMASEIKKAILUT

Teatterimuseon Teatterikissa ystävineen järjestää pitkin vuotta erilaisia osallistavia lo-

maseikkailuita koko perheelle. Jokaisen lomaseikkailun ytimenä on tarina, johon tutus-

tutaan osin ohjatusti ja osin omatoimisten tehtävien sekä pienten draamallisten kohta-

usten avulla. Teatterikissan lomaseikkailuissa museon henkilökunnan apuna vetämässä 

ohjelmaa on joukko vapaaehtoisia teatterinharrastajia.

Teatterikissa ja ystävät siis auttavat, mutta tilaa omalle olemiselle, löytämiselle ja teke-

miselle löytyy. Turvaksesi saat kartan käteen ja pehmeää tassun ohjausta. Lomaseikkai-

lun pyörteissä tutustut samalla Teatterimuseon satumaiseen maailmaan ja saat kokeilla 

näyttelyihin liittyviä kokeilupisteitä.

Mukaan teatterikissan lomaseikkailuihin pääset pääsylipun hinnalla: aikuiset 8 €, lapset, 

koululaiset ja eläkeläiset 6 €, yksi alle 15-vuotias aikuisen mukana ilmaiseksi. Erillistä il-

moittautumista ei tarvita. Lomaseikkailut pyörivät nonstoppina ja mukaan voi tulla oman 

aikataulun mukaan, kuitenkin viimeistään 30 min. ennen lomaseikkailun päättymistä. 
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Yhteistyöprojektit: soveltavaa työtä
Soveltavan, sosiaalisen Teatterimuseon 
toiminta jatkuu ja kehittyy. Syksyllä käyn-
nistimme yhteistyössä Taiteen Sulattamon 
kanssa projektin, jossa toteutetaan teatte-
riesitys yhdessä mielenterveyskuntoutujien 
ja taiteilijoiden kanssa. Mielenterveyskun-
toutujat kirjoittavat tekstin, säveltävät mu-
siikin ja näyttelevät esityksessä. Ohjaaja, 
näyttelijä Helena Ryti ja näyttelijä, muu-
sikko Antti Jaakola toimivat tiennäyttäjinä 
ja kanssakulkijoina.  Esityksen ideana on 
saada mielenterveyskuntoutujien oma ääni 
kuuluviin.  Sirpaleita-esityksen demoversio 
esitettiin joulukuussa ja varsinainen ensi-ilta 
on helmikuussa 2015. 

Aloitimme syksyllä 2014 Opetus- ja kult-
tuuriministeriön erityistuella myös Roll over 
-hankkeen yhteistyössä Alvar Aalto -museon 
ja kahden toimintaterapeutin kanssa. Hank-
keessa selvitämme museoiden ja kulttuuri-
laitosten mahdollisuuksia edistää aistitiedon 
vaikeuksien kanssa elävien lasten ja aikuis-
ten hyvää ja miellyttävää kulttuurikokemus-
ta. Saman aiheen parissa työskentelimme jo 
vuosi sitten toteutetussa Tee tilaa -työpaja-
sarjassa, joka osoitti, että tällaiselle toimin-
nalle ja lähestymistavalle on tarvetta. Tavoit-
teenamme on luoda menetelmäopas, jonka 
avulla museot ja muut kulttuurilaitokset voi-
vat paremmin huomioida ne asiakkaansa, 
joiden kulttuurikokemusta aistisäätelyhäi-
riöt vaikeuttavat. Näin luomme kulttuuri- ja 
sotealan asiantuntijayhteistyössä uusia eri-
tyisryhmien toimintamalleja museoille. Syk-
syllä 2014 kokosimme hankkeeseen käynti-
kohteina osallistuvat museot ja kutsuimme 
mukaan kokemusasiantuntijat, joiden kans-
sa vierailemme museoissa keväällä 2015. 
Näistä kokemuksista keräämme syventä-
vää, käytännössä testattua tietoa verkossa 
julkaistavaan menetelmäoppaaseen. Me-
netelmäoppaan kokonaisuudesta vastaavat 
toimintaterapeutit Tuula Vuokkomaa ja Kirsi 
Lindedahl, tuottaja Mari Forsberg Alvar Aalto 
-museosta ja teatteripedagogi Milla Korte-
maa Teatterimuseosta.

Lähdimme syksyllä 2014 mukaan myös Hel-
singin kulttuurikeskuksen, sosiaali- ja ter-

veysviraston ja Lähiöprojektin järjestämään 
Kulttuurikaveritoimintaan, jonka tavoitteena 
on edistää kulttuuripalvelujen saavutetta-
vuutta. Toimintamallissa Helsingin kaupun-
gin kouluttamat vapaaehtoiset kulttuurika-
verit lähtevät seuraksi tai vertaisoppaiksi 
eri tapahtumiin. Kulttuurikaverit juhlistivat 
myös pikkujoulujaan Teatterimuseossa ja 
tutustuivat samalla opastettuina museon 
näyttelyihin, saavutettavuuteen ja palvelui-
hin. Teatterimuseon Kulttuurikaveri-yhteys-
henkilönä toimii teatteripedagogimme Milla 
Kortemaa.

Vuonna 2012 alkanut yhteistyömme val-
takunnallisen asumispalvelusäätiö Aspan 
kanssa jatkui edelleen Silta työhön -projek-
tissa. Museon teatteripedagogi Milla Kor-
temaa sekä Teatteri Tuulettimen näyttelijät 
Joni Frilander, Jenni Kivelä ja Essi Mielonen 
toteuttivat teatterin keinoin yhteisöllistä 
tietoisuutta lisäävän palvelupaketin Aspan 
valitsemalle työyhteisölle. Lisäksi osallis-
tuimme Helsingissä Aspan järjestämälle 
Mahdollista! -viikolle osallistavalla palvelu-
paketilla ”Draamallisia kohtauksia elämäs-
tä”. Tapahtuma oli suunnattu päättäjien 
lisäksi myös ammattikorkeakoulujen ja -op-
pilaitosten sekä erityisoppilaitosten opiskeli-
joille, projektin yhteistyökumppaneille, Aspa-
kotien palvelunkäyttäjille ja työntekijöille. 
Äänessä olivat Aspa-palvelujen käyttäjiin 
kuuluvat erityisryhmät itse. Viikko haastoi 
jokaisen edistämään omalta osaltaan tasa-
arvoisen osallisuuden toteutumista yhteis-
kunnassa.
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Kummitusjuhlien ”kissanpoikanen” hurjassa 
roolissaan. Kuva Nina Kaverinen.



TEATTERIMUSEON DRAAMATYÖSKENTELYSSÄ 
LEIKKI OTETAAN VAKAVASTI!

MUSEOLEHTORI HEINI RÄSÄNEN

Lapsille on tarjolla melko paljon kulttuuritapahtumia, konsertteja, taidenäyttelyitä, 
sirkusta, tanssia, nukke- ja teatterinäytöksiä jne. Ne ovat useimmiten aikuisten lap-
sille valmiiksi suunnittelemia ja toteuttamia esityksiä ja tapahtumia, joissa yleisöä 
osallistetaan melko vähän. Keskittynyt seuraaminen, katsominen, kuunteleminen ja 
eläytyminen ovat tietenkin tärkeitä taitoja ja saavat aikaan vaikuttavia ja innostavia 
kokemuksia. Mutta kuinka paljon kiinnostavampaa olisi, jos lapset itse olisivat enem-
män mukana teoksen maailmassa ja yksi sen osatekijöistä?

Draamatyötavat ovat mielenkiintoisia ja toimivia tapoja ottaa lapsi konkreettisesti 
mukaan teoksen toteutukseen. Mielikuvamatkalla ja draamaprosessissa työpajan 
vetäjä on etukäteen suunnitellut tapahtuman teemallisen ja sisällöllisen perusläh-
tökohdan sekä määrittelee turvalliset raamit ja rajat, joiden puitteissa ryhmä toimii.  
Teos syntyy kun ryhmä aktiivisesti osallistuu tekemiseen ja ehdotettuun toimintaan. 
Ryhmä voi vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Esimerkiksi Teatterimuseon Satupolku/
Ruma ankanpoikanen -mielikuvamatkalla käsitellään erilaisuuden vuoksi kiusatuk-
si tulemisen teemaa. Sadun tapahtumia ja ajatuksia toteutetaan yhdessä ryhmässä 
toiminnallisin ja improvisaatioteatterin keinoin. Juonta kuljetetaan eteenpäin tarjo-
amalla mielikuvia, jotka osallistujat toiminnallisesti toteuttavat. Lentokoulussa kaikki 
opettelevat lentämään. Jokainen syntyy uudelleen ja konkreettisesti kuoriutuu mu-
nasta ja ottaa elämänsä ensiaskeleet ankkana. Sadussa Ruma ankanpoikanen käsi-
tellään syviä tunnekokemuksia ja se mahdollistaa eläytymisen moneen rooliin.  Sen 
puitteissa osallistujat käyvät läpi tunnetiloja ilo, suru, suuttumus, viha ja rakkaus ja 
eläytyvät kiusaajan ja kiusatun asemaan, kokevat itsensä toisen nahoissa. Kuvitteel-
liset roolit ja todellisuus ovat draamaprosessin ydin ja toiminta tapahtuu ryhmässä 
ilman yleisöä.  

Draamatyöskentely yhdistää leikin ja kasvatuksen teatterin keinoihin. Osallistues-
saan draamaprosessiin lapsi toimii todellisen ja fi ktiivisen maailman välillä. Kulkies-
saan näiden maailmojen välillä roolissa ja omana itsenään lapsi voi kokea uutta ja 
luoda uusia merkityksiä. Eri rooleissa toiminen luo edellytyksiä uusien näkökulmien 
ja mahdollisuuksien tutkimiseen ja löytämiseen. Samalla lapsi voi tarkastella ja käsi-
tellä suhdettaan toisiin lapsiin ja ympäröivään maailmaan. Pienten lasten draamassa 
työpajan ohjaaja on aloitteiden tekijä ja roolimallin tarjoaja.

Turvallisissa olosuhteissa lapsista on jännittävää ja samalla kamalaa kuolla, menettää 
vanhempansa tai kohdata katastrofi . Lapsia kiehtoo draama, jonka olemus on sekä 
leikkiä että fi ktiota. Parhaimmillaan teatteri puhuu lapsen äidinkieltä, joka on muo-
donmuutoksen ja ihmeiden kieli.  Draamatyötapoja voi käyttää tarinoiden, satujen 
ja opetuksellisten ja kasvatuksellisten teemojen sekä lasten omien kokemusten kä-
sittelemiseen eri tavoin. Ne tarjoavat lukemattomia keinoja sekä sosiaalisuuden että 
tunnetaitojen harjoitteluun. Lapsen osallisuus tarkoittaa koko hänen olemustaan ja 
persoonaansa koskettavaa kasvua ihmisenä ja yhteisön jäsenenä. Ei ole kyse pelkäs-
tään siitä, että ympäristö muovaa lapsia, vaan siitä, että lapset voivat muokata omaa 
ympäristöään. Tällöin lapset oppivat osallistumaan ja vaikuttamaan.   
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VIERAILUESITYKSET

● Sophien suojattu elämä, kertomuskonsertti. Esiintyjät Anna Kortelainen (kertoja), Reetta 
Ristimäki (laulu), Lotta Emanuelsson (piano). Ensiesitys Teatterimuseolla 19.2.2014

● Tanssiteatteri Hurjaruuthin Ruutia-festivaalin esitykset Räserbyrån, Prassel (Ruotsi) 10.4–11.4. 
Gaia Gonelli: Upside Down (Hollanti) 8.4–9.4.

● Loistava näkymä teatterifestivaali 5.5. Interkult Kassandran ilmaistutaitoryhmien 
esityksiä

● Hetkiä Helsingissä 7.9. Elämysmatka Helsingin tunnelmiin Niklas Sjöblomin valokuvien ja Lauri 
Hämäläisen säveltämän ja esittämän musiikin kautta

● Murre – silliä ja salaattia -lausuntaesitys 28.9. Esiintyjät Eilakaija Sippo ja Iiro Kajas, 
pelimanni Päivi Valjakka-Salminen

● Foxtrott-ryhmä Tarinateatteria Sussa Lavosen ja muiden runoista 8.10–3.12. (5 esitystä) 

● Palikkateatteri 13.2. Nukketeatteritaiteilija Roosa Halme

SÄÄNNÖLLISESTI KOKOONTUNEET 
RYHMÄT

● Teatteri Tuuletin 
13.1.–7.4. (12 krt) 
Viimeisellä tapaamiskerralla esitys.

● Teatterikerho 
kevät 14.1.–8.4. (12 krt)
syksy 19.8.–11.11. (12 krt)
Viimeisillä tapaamiskerroilla esitys

● Työhyvinvointiryhmät tanssin ja liik-
keen keinoin 
kevät 13.1.–24.3. (10 krt)
syksy 29.9.–3.11. (5 krt)

● Sipaleita-projekti
Teatterimuseon ja Taiteen Sulattamon 
mielenterveyskuntoutujien 
yhteistyöproduktio 10.10 – jatkuu. 
Demo-esitys 17.12.

KESÄKURSSIT

● Hyppy 1  kesäkurssi 2.–6.6.  8–10-vuo-
tiaille

● Hyppy 2 kesäkurssi 9.–13.6. 10–13-vuo-
tiaille

● Repeat – Pause – Edit – lyhytelokuva-
kurssi 2.–6.6.  13–18-vuotiaille. Yhteistyös-
sä Teatterimuseo, Zodiak, Valokuvatai-
teen museo ja M-cult. 
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Foxtrott-ryhmä



LUENNOT JA SEMINAARIT

● Tasa-arvoseminaari 10.2 Puhujina: 
Helena Ryti, Olka Horila, Eero Enqvist ja 
Helena Kallio. Teatterikorkeakoulun ja 
Metropolian AMK:n opiskelijoille.

● Yleisötyön johtaminen -koulutuspäi-
vä 7.10. Puhujina: Katriina Järvi, Project 
Manager, Heidi Lehmuskumpu, Master of 
Fundraising, KTM, Riitta Tikkanen, lehtori 
Taideyliopiston Sibelius Akatemia ja Elina 
Stirkkinen, näyttelijä Stella Polaris.

● Esitystallenteiden säilytys ja tekijän-
oikeudet -seminaari 22.9.2014, Puhujina: 
Helena Kallio, Iiris Autio, Eeva Mustonen, 
Pälvi Laine, Perttu Rastas, Pekka Heikki-
nen, panelisteina: Jukka Asikainen, Anna-
Maria Klintrup, Maaria Kuukorento, Elina 
Mäntylä, Tommi Saarikivi, Miika Riikonen.

VIIKONLOPPU- JA LOMAOHJELMAT 
SEKÄ TEEMATYÖPAJAT

●  Joululomapeli ”Uuden vuoden uusi 
rooli” 2.–5.1. 

● Talvilomalla salapoliisipeli ”Kuppi kum-
maa” 18.–21.2. 

● Perhepäivä  ”Kartta & Rasti” 5.4 sekä 
4.9.

● Pääsiäisenä Suuri Munametsästys 
nimellä  ”Pajunkissan piilopaikat” 
19.–20.4.

● Teatterikissan lomaseikkailut, Kummi-
tusjuhlat 11.9 ja 1.11.

● Viivin keskiviikkokierrokset 8.10., 
15.10., 22.10., 29.10., 5.11. 

● Ravintolapäivä 15.11., Teatterikummi-
tuksen kahvila 

● Perhetapahtuma Martin markkinoiden 
yhteydessä, Tallinnan matkailu, 22.11. 

● Tutun näkyvissä? – tanssin lähteiden 
jäljillä -työpaja HOP-Helsinki tapahtu-
maan 17.–18.10.2014.

● Kulttuurikavereiden pikkujoulut, 
yhteistyökumppanien tapaaminen ja 
Teatterimuseon esittely, 13.11.

MUSEON ULKOPUOLELLE JÄRJESTETTY OHJELMA JA OPETUS

● ASPA-palvelupaketti 9.1. Hyvinkää
Osallistaja Milla Kortemaa, esiintyjät: Jenni Kivelä, Essi Mielonen, Joni Frilander.

● ASPA-palvelupaketti, Mahdollista! 9.9. Helsinki 
Osallistaja: Milla Kortemaa, Esiintyjät: Jenni Kivelä ja ASPA:n kautta Saana, Sasu ja Noora.

● ASPA-palvelupaketti 3.12., Valkea talo, Helsinki 
Osallistaja: Milla Kortemaa, Esiintyjät: Jenni Kivelä, Essi Mielonen, Joni Frilander.

● Yleisötyön ytimessä – yleisöyhteistyön keinot ja johtaminen (30 op)
Valtakunnallinen taidealojen korkea-asteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus, kevät 
ja syksy. Museolehtori Heini Räsänen toimi asiantuntijaohjaajana.
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Pysyvien näyttelyidemme kokonaisuus muo-
dostaa teatterin keinoin toteutetun, toimin-
nallisen, moniaistisen elämys- ja oppimisym-
päristön. Näyttelyidemme kokeilupisteissä 
kävijät saavat perehtyä teatterin ja tanssin 
eri ammatteihin itse tekemällä ja eläytymäl-
lä. Arkadian ja Backstagen näyttämöt mu-
seopedagogisine käyttöpukukokoelmineen 
kutsuvat kävijöitämme museovierailunsa 
päärooliin. Teatteriullakko nukketeatterei-
neen ja äänikoneineen houkuttelee myös 
perheen pienimpiä teatterin kiehtovaan, mie-
likuvitusta ruokkivaan fantasiamaailmaan.
 

äyttelyt

Toteutamme vuosittain yhdestä kahteen 
vaihtuvaa teemanäyttelyä yhteistuotantona 
taiteilijoiden, tutkijoiden, kulttuuri-instituut-
tien tms. toimijoiden kanssa.

Osan vaihtuvista näyttelyistämme lähetäm-
me myös valtakunnalliseen kiertoon. Lisäksi 
tuotamme verkkonäyttelyitä kokoelmistam-
me ja tiloissamme nähdyistä näyttelyistä. 
Järjestämme myös pop up -näyttelyitä sekä 
näyttelykonsultointia tilauksesta.
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Teatterikerholaisia Backstagen lavalla. Kuva: Ilona Kemppainen.



VAIHTUVAT NÄYTTELYT

NÄYTTELIJÄN KENGISSÄ
Kantti 22.8.13–31.12.14

Edellisen vuoden syksyllä avattu Suomen 
Näyttelijäliiton satavuotistaivalta ja näytte-
lijän ammatin kehittymistä juhlistava Näyt-
telijän kengissä oli esillä vielä koko vuoden 
2014. Kantti-saliin lavastettu kullanhohtoi-
nen monitoimitila toimi erinomaisesti juhla- 
ja tapahtumatilana. 

Näyttelyssä oli esillä näyttelijän työhön kiin-
teästi liittyviä asioita ja esineitä – erityisesti 
kenkiä. Jalkineet valittiin näyttelyn avain-
esineiksi, koska niitä nostetaan valokiilaan 
melko harvoin. Roolityöskentelyssä kengillä 
on usein suuri merkitys. Näyttelijälle ne saat-
tavat olla avain roolihahmon syntymiseen ja 
rakentamiseen. Jalkineet vaikuttavat liik-
kumiseen, ryhtiin ja rytmiin. Ei ole lainkaan 
sama onko jalassa tohvelit, korkokengät vai 
kumisaappaat. 

Näyttelyn kenkiin yhdistettiin tarinoita teat-
terin tekemisestä, yllätyksistä, salaisuuksis-
ta, näyttelijän arjesta ja juhlasta. Vitriineissä 
nähtiin näyttelijöiden henkilökohtaisia esi-
neitä Jussi-patsaasta ihailijakirjeisiin. Kävi-
jät pääsivät myös itse kokeilemaan erilais-
ten kenkien vaikutusta olemukseen.

Näyttelytyöryhmä: 
Käsikirjoitus Helena Ryti ja Heini Räsänen
Visuaalinen suunnittelu Annina Nevantaus
Valosuunnittelu Timo Aalto

TRAGEDIA AJASSA – AJATON TRAGEDIA
Studiot 20.9.13–31.1.14

Tragedia ajassa – ajaton tragedia pureutui 
antiikin kreikkalaisiin tragedioihin ja niiden 
suomalaisiin esitystulkintoihin ja pohti miksi 
nämä lähes 2500 vuotta vanhat näytelmät 
puhuttelevat yhä edelleen?

Tragediat ovat tutkimusretkiä ihmisyyteen 
– vallan ja yhteisön kysymyksiin, mustasuk-
kaisuuden, rakkauden tai koston tunteisiin 
sekä jumaluuden voimaan yksilön kohtalon 
ohjaajana. Tragedian keskiössä on arvoste-
lukykynsä menettänyt henkilö, jonka kohtalo 
ohjaa tekemään peruuttamattoman teon. 
Tarinoissa on jotakin tuttua. Samankaltaisia 
uutisia luemme tiedotusvälineistä säännölli-
sesti. Tragedioita tapahtuu, tässä ja nyt.

Teatterimuseon näyttelyssä tragediaa lähes-
tyttiin ensisijaisesti teatteritaiteen näkökul-
masta. Esillä oli suomalaisissa teattereissa 
ja teatteriryhmissä tehtyjä tragediaesityk-
siä 1980-luvulta vuoteen 2013. Näyttelyä 
varten tehdyissä videohaastatteluissa Atro 
Kahiluoto, Anna-Mari Karvonen, Jotaarkka 
Pennanen, Ritva Siikala ja Miira Sippola ker-
toivat omista lähtökohdistaan ohjata trage-
diatekstiä.

Työryhmä:
Käsikirjoitus Pia Houni
Visuaalinen suunnittelu Camilla Nenonen
Ääni- ja videosuunnittelu Ina Aaltojärvi
Valot Timo Aalto
Kuuloketekstien valinta Heli Ansio ja Pia Houni
Kuuloketekstien lukijaäänet Kalle Holmberg, He-
lena Kallio, Miika Laakso, Vieno Saaristo, Emily 
Boswell, Roy Boswell, Ellen Jeffrey, Symeon Deli-
karis-Manias, Sofi a Pantouvaki
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VALOKIILASSA 2014 − KURKISTUKSIA 
TEATTERIMUSEON AARREKAMMIOON
Studio 15.11.14−1.2.15

Valokiilassa on Teatterimuseon verkkosivuil-
la julkaistava palsta, jolla esitellään kokoel-
mien helmiä. Vuonna 2014 suuntasimme 
valokiilan kohti esinekokoelmiemme kuriosi-
teetteja. Kuriositeetti tarkoittaa erikoisuutta, 
harvinaisuutta, harvinaista esinettä. Englan-
ninkielen sana curiosity tarkoittaa myös tie-
donhalua ja uteliaisuutta. 

Vuoden mittaan Valokiilassa-palstalla esi-
teltiin 12 erikoista, harvinaista, jännittävää, 
kummallista, vitsikästäkin esinettä Teatteri-
museon kokoelmista. Esineitä yhdisti se, että 
jokaisella oli tarina kerrottavanaan ‒ tarina, 
joka liittyy Teatterimuseon tallennusalaan, 
esittäviin taiteisiin. Joissakin tapauksissa 
tarina on hyvin tarkkaan dokumentoitu, jos-
kus aukkopaikat täytettiin mielikuvituksen 
avulla. 

Loppuvuodesta nämä esineet kahvikupista 
kuntopyörään tarinoineen koottiin yhteen ja 
asetettiin esille Teatterimuseon maagiseen 
aarrekammioon. Esineisiin voi tutustua myös 
jälkikäteen museon kotisivujen 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
Äänet Timo Muurinen, editointi Heikki Suomi

VERKKONÄYTTELYT

UUTTA, TUNTEMATONTA, UNELMAA

Teatterimuseon Uutta, tuntematonta, unel-
maa -verkkonäyttely tarkastelee modernis-
tisen lavastustaiteen varhaisvaiheita Suo-
messa 1920- ja 30-luvulla. Painopiste on 
uusissa lavastusvirtauksissa, mutta lisäksi 
esitellään lavastajien ammattikunnan muo-
toutumista.

Näyttelyyn on valittu lavastuksia seuraavilta 
lavastustaiteen uranuurtajilta: Wäinö Aalto-
nen (1894−1966), Jussi Kari (1887−1951), 
Yrjö Ollila (1887−1932), Eero Snellman 
(1890−1951) ja Matti Warén (1891−1955). 
Eniten esitellään Matti Warénin lavastuksia.

Näyttelyä on tukenut Uudenmaan taidetoi-
mikunta.

Näyttelyn työryhmä:
Käsikirjoitus ja aineistovalinnat 
Emma Laatikainen
Käsikirjoituksen toimitus 
Helena Kallio ja Eeva Mustonen
Visuaalinen suunnittelu ja tekninen toteutus 
Irina Fialkina

KIERTONÄYTTELYT 

Teatterimuseon 50-vuotisjuhlanäyttely Kuvia 
nyky-Suomesta ‒ 2000-luvun teatteria vie-
raili Työväenmuseo Werstaalla Tampereella 
24.1.‒1.6.2014. Näyttelyn avasivat Tampe-
reen Työväen Teatterin johtaja Maarit Pyökä-
ri ja museonjohtaja Helena Kallio. Näyttelys-
sä vieraili n. 14 800 henkilöä.
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Museon toiminnan perusrahoituksen muo-
dostivat valtionavustukset, joiden osuus oli 
yhteensä 786 690 euroa: lakisääteinen val-
tionosuus 386 690 euroa ja harkinnanvarai-
nen avustus 400 000 euroa (sama kuin v. 
2013). Kaapelitehtaan vuokriin kohdentuva 
Helsingin kaupungin avustus oli 293 036 
euroa, kahdeksan prosentin vuokranko-
rotuksen verran vuoden 2013 avustusta 
(271 330 €) suurempi.  

Museon omien tuottojen osuus tuloista oli 
199 852,72 euroa eli 15,6 % (169 446,12 
€ eli 13,8 % vuonna 2013). Kasvatimme siis 
omaa tuottoa 30 406,60 euroa edellisvuo-
desta. Tuotot koostuvat näyttelyiden pääsy-
lippu- ja myyntituotoista (68 971,96 €), pal-
velutoiminnan tuotoista 89 772,80 € (josta 
juhla- ja tilavuokrapalvelu 72 559,95 €) 
sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotosta. 

alous

Lisäksi omiin tuottoihin on laskettu harjoitte-
lijatuet (5 312,50 €) ja saadut projektiavus-
tukset: 26 000 € Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön avustusta Suomen Kansallisteatterin 
aineistojen saavutettavuushankkeelle (josta 
800 euroa käytetään hankkeen jatkuessa 
tammikuussa 2015) sekä 7 500 € Taiteen 
edistämiskeskuksen avustusta teatteriam-
mattilaisten ohjaaman mielenterveyskun-
toutujien Sirpaleita -esityksen tuotantoon. 
Vuonna 2014 anottiin ja saatiin lisäksi 
seuraavan vuoden tuotannoille OKM:ltä 
15 000€ Roll over -hankkeelle sekä Jenny ja 
Antti Wihurin rahastolta 5 000€ Tunteita ja 
eleganssia -verkkonäyttelylle.

Toimintakulut vuonna 2014 olivat 
1 281 423,09 euroa (1 218 705,64 € vuon-
na 2013). Suurimmat menoerät olivat hen-
kilöstökulut, 49,3 % eli 632 263,76 euroa 
(48,9 %, 596 039,34 €), vuokrakulut ja kiin-
teistömenot, 28,8 % eli 369 040,64 euroa 
(28,5 %, 347 343,71 €) sekä palvelumenot, 
14 % eli 179 291,19 euroa (14,9 %, 182 
094,38 €). Näyttelytuotantoon satsattiin 
ilman palkkoja 10 530,24 € = 0,59 € per 
näyttelyvieras (15 444,03 € = 0,88 € per 
näyttelyvieras vuonna 2013).

Palvelumenojen suurimmat kuluerät muo-
dostivat turvallisuus- ja vastaanottopalvelut 
47 438 €, tiedotus 33 389,42 €, ATK-kulut 
(palvelimen ylläpito ja nauhavarmistus, pal-
velintilan laajennus) 29 083,32 €, hallin-
tokulut 26 595,81 € sekä kone- ja kalusto-
vuokrat 22 151,70 €. Yhteensä henkilöstö-, 
vuokra- ja kiinteistökulut sekä palvelumenot 
muodostivat siis 78,9 % osuuden toiminta-
kuluista. Koneista ja kalustosta on tehty 25 
% poistot, yhteensä 11 506,79 euroa. 
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Kaiken kaikkiaan museon toiminnan kulu-
rakenne vastaa hyvin toiminnan suunnitte-
lussa arvioitua. Näyttelytuotantojen kulut 
pidimme varsin kohtuullisina; sen sijaan sat-
sasimme yleisöohjelman kehittämiseen ja 
kävijämäärän kasvattamiseen. 

Alkavan nelivuotiskauden tavoitteita enna-
koiden toteutimme useita tilojen ja asia-
kastyön kestävän kehityksen hankintoja ja 
huoltoa. Tilojen riittävyyden hyväksi hankim-
me arkistoon vielä yhden siirtovaunun ja li-
sähyllyjä. Pukunäyttelyn valmistelun myötä 
tilattiin erälle pukuja konservointi. Näyttelyn 
käyttöpukukokoelma uudistettiin lahjoitus-
ten ja kokoelmapoistojen myötä, pesetettiin 
ja huollatettiin; kulu näkyy nousuna teatte-
rikasvatuksen palvelumenoissa. Skenogra-
fi an teemavuoden (2015) työpajoja varten 
hankimme uudet lavastuspienoismallivau-
nut. Kävijämäärän nostamiseksi satsasim-
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me myös lomapelien ja oheisohjelman kon-
sultointiin sekä lisänäkyvyyteen, joka näkyy 
tiedotuskustannusten hienoisena nousuna 
suhteessa kustannusarvioon. Suosiotaan 
kasvattaneelle juhla- ja tilapalvelulle han-
kimme uudet taittotuolit. 

Kokoelmien ja tiedonhallinnan kulut vuonna 
2014 olivat 25 680,18 euroa. Niihin sisäl-
tyvät suurimpina menoerinä Ilona-esitystie-
tokannan ylläpidon vuosikulu 13 615,20 
euroa sekä ostopalveluna suoritettu mikro-
fi lmikorttien digitointi 7 486,38 euroa, joka 
erottuu vastaavissa vuosittaisissa kuluis-
sa suhteessa edellisvuoden kaikkiaan n. 
14 400 euron kuluihin.

Toimeliaan ja monin tavoin aikaansaavan 
vuoden tulos on 535,01 euroa ylijäämäinen 
(10 922,04 € vuonna 2013).

Aukeaman kuvissa teatterikerholaiset näyttelyssä. Kuvat: Ilona Kemppainen.



ulevaisuuden näkymät

Museoala on taantumassa; Teatterimuseon 
toiminnan perusrahoitusta uhkaavat kult-
tuurialan valtionrahoituksen leikkaukset 
ja kaupungin avustuspolitiikan muutokset. 
Lähivuosien keskeisenä tavoitteena onkin 
pidettävä museon pitkäjänteisen toimintare-
surssin, toiminnan vakauden ja ennustetta-
vuuden turvaamista. 

Helsingin kaupunki on irtisanoutunut vuok-
rasopimuksesta, jolla on jo vuosia turvannut 
toimintamme Kaapelitehtaalla. Jos tämä en-
teilee kaupungin toiminta-avustuksen leik-
kaamista, museon toiminta nykysijainnissa 
saattaa olla uhattuna. Museo on kaupungin 
kulttuurijohtajan ja kulttuuripolitiikan osas-
ton osastopäällikön kanssa käydyissä neu-
votteluissa tuonut esiin toimintansa moni-
puolisen vaikuttavuuden ja yhteneväisyyden 
kaupungin kulttuuristrategisten linjausten 
kanssa. Teatterimuseon toiminta kuuluu 
sekä historiallisista että nykyisistä syistä 
pääkaupunkiin ─ erikoisalan valtakunnalli-
sesti keskeiseen koulutus-, tutkimus- ja ke-
hityspaikkaan, missä toimivat kansallinen 
teatteri ja ooppera, lukuisat muut teatterit 
sekä ammatilliset teatteri- ja tanssiryhmät. 
Teatterimuseohan on myös tanssin erikois-
museo, ja synergiaa Kaapelitehtaalle suun-
nitteilla olevan Tanssin talon kanssa kannat-
taa ehdottomasti tukea ja hyödyntää.

Museon henkilöstö tulisi pyrkiä pitämään vä-
hintään nykytasolla ja nostamaan resurssia 
valtakunnallisten tehtävien parhaaksi hoi-
tamiseksi sekä toiminnan vaikuttavuuden 
edelleen kehittämiseksi. Teatterien julkisen 
rahoituksen vähentäminen, ammatillisten 

ryhmien lisääntyminen ja suurten ikäluokki-
en eläköityminen kasvattavat säilytysresurs-
sin painetta entisestään. Tuhoutumisuhan 
alaista aineistoa on käytännössä usein ky-
ettävä vastaanottamaan hyvin nopealla rea-
goinnilla, jottei jonkin merkittävän teatterin 
tai tekijän työn jälki joudu hukkaan. Teatteri-
museo on myös yhdessä Sirkuksen tiedotus-
keskuksen kanssa vuonna 2014 tuonut huo-
lensa sirkushistorian säilymisestä Opetus- ja 
kulttuuriministeriön tietoisuuteen. 

Palveluiden ja tuoton kehittäminen kuuluvat 
edelleen museon tärkeisiin tavoitteisiin. Voit-
toa tuottamattoman, yleishyödyllisen kult-
tuuriperintötyön ydintehtäviä ei kuitenkaan 
voida turvata oman oheistuoton varaan. 
Lähivuosien investointitarpeisiin kuuluu tie-
tokantauudistus; seuraamme Museo 2015 
-järjestelmän pilotointia. Myös Kaapeliteh-
taan kolmen museon yhteisen aulan kehit-
tämiseen on aktiivisesti pyritty löytämään 
resurssia, joka tukisi kävijämäärän kasvua 
ja palvelumuotoilun kehittämistä. Teatteri-
museo on ennakkoluuloton, utelias ja älykäs 
asiantuntijaorganisaatio, joka omaa vahvan 
sisällöntuntemuksen sekä teatterilähtöisiä 
yhteistyön, vuorovaikutuksen ja luovan uu-
distumisen taitoja ja menetelmiä. Riittävällä 
perusresursoinnilla museon on mahdollista 
edelleen kehittää toimintaansa kohti entistä 
tunnetumpaa ja vaikuttavampaa esittävien 
taiteiden museota.
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rganisaatio, 
henkilökunta, tilat

Teatterimuseo on valtakunnallinen erikois-
museo, jota ylläpitää Teatterimuseon säätiö. 
Teatterimuseon säätiön muodostavat Hel-
singin kaupunki, Suomen Teatterijärjestöjen 
Keskusliitto ry. ja Suomen museoliitto.

Edustajisto
Teatterimuseon säätiön kolmivuotiskaudek-
si 2014–16 valittu edustajisto kokoontui 
vuoden aikana kaksi kertaa. Edustajiston 
puheenjohtajana toimi toiminnanjohtaja Eli-
na Mäntylä. 

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto ry:n 
nimeäminä varsinaisina jäseninä ja varajä-
seninä (suluissa) ovat toimineet seuraavat: 
ohjaaja Pilvi Porkola (ohjaaja Miira Sippola), 
visuaalinen suunnittelija Raisa Kilpeläinen 
(Tarja Simonen), järjestösihteeri Hanna-
Reetta Schreck (teatterinjohtaja Henrik Ti-
monen), teatterinjohtaja Anna Veijalainen 
(producent Vibeke Löfgren), tanssitaiteilija 
Outi Kallinen (Mia Silvennoinen), teatteripu-
kusuunnittelija Riitta Röpelinen (pukusuun-
nittelija Ulla-Maija Peltola), toiminnanjoh-
taja Elina Mäntylä (järjestösihteeri Helena 
Vesajoki), Mikko Väänänen (Leevi Mentula), 
toiminnanjohtaja Maaria Kuukorento (Ma-
tilda Sundström), ja näyttelijä Eero Enqvist 
(näyttelijä Tarja Siimes).

Helsingin kaupungin nimeäminä varsinaisi-
na jäseninä ja varajäseninä (suluissa) ovat 
toimineet Irma Peiponen (Pentti Saarikko) ja 
Petteri Pietiäinen (Jonna Savolainen).

Suomen museoliiton nimeämänä varsinai-
sena jäsenenä on toiminut museonjohtaja 
Helka Ketonen (varalla Antti Mäkinen).

Hallitus
Säätiön hallitus kokoontui vuoden aikana 
neljä kertaa. Puheenjohtajana on toiminut 
Antti Mattila ja varapuheenjohtajana yliopis-
tolehtori Hanna Järvinen Teatterikorkeakou-
lun Esittävien taiteiden tutkimuskeskukses-
ta. Muut hallituksen jäsenet ovat näyttelijä 
Niklas Häggblom, tuottaja Mika Lehtinen, 
museonjohtaja Marjo Mikkola, teatterikriitik-
ko Kirsikka Moring ja näyttelijä Krista Putko-
nen-Örn.

Tilintarkastajat
Säätiön tilintarkastajina ovat vuonna 2014 
toimineet kaupunginreviisori Vesa Ikähei-
mo (HTM) ja kaupunkitarkastaja Kari Roine 
(HTM, JHTT) ja heidän varamiehinään Päivi 
Ollila (HTM) ja Pauli Aaltonen (HTM).

HENKILÖKUNTA

Teatterimuseossa työskenteli vuoden 2014 
aikana yhteensä 59 henkilöä vakinaisissa, 
määräaikaisissa ja tuntiperusteisissa töis-
sä. Lisäksi museolla oli tet-harjoittelijoita, 
korkeakoulu- ja ammattikouluharjoittelijoita 
ja vapaaehtoistyövoimaa (91h). Henkilökun-
nalle järjestettiin kevät- ja pikkujouluretki. 
Koulutuspäiviä henkilökunnalla oli yhteensä 
23,5 sekä Muutostoimisto Woimistamolta ti-
lattu ajankäytön hallinnan valmennuspäivä. 
Liikunta- ja kulttuuriseteleitä annettiin kaikil-
le yli 6 kuukauden työsuhteessa olleille 200 
euron arvosta. Paikallisen sopimuksen mu-
kaisesti henkilökunta saa käyttää tunnin vii-
kossa työkykyä ylläpitävään liikuntaan.  Sai-
raslomapäiviä vuoden 2014 aikana oli 38.
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Museon vakinainen henkilökunta:

museonjohtaja
TeM Helena Kallio 

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

Määräaikaiset: 

museoassistentit 
Aho Laura-Elina 1.4.‒30.6.
Holmstedt Ville 1.8.‒31.12.
Karlsson Stella 1.1.‒9.5.
Pöyhönen Riikka 1.‒30.6. ja 1.8.‒30.9.
Terhemaa Johanna 1.9.13‒31.5.14
Terhemaa Johanna 1.‒30.6. ja 1.8.‒31.12.

toimistoassistentit
fi l. yo Johanna Terhemaa (1.1.‒31.5.)
fi l. yo Mari Ala-Nikkola (1.9.‒31.12.)

Teatterikasvatuksen työpajojen ohjaajina, 
projekteissa ja näyttelyvalvojina ovat toimi-
neet:

Annamari Ahonen, Mari Ala-Nikkola, Iiris 
Autio, Joni Frilander, Julia Gauffi n, Susanna 
Hemmilä, Hanna-Leena Häyhä, Antti Jaako-
la, Eeva Kemppi, Jenni Kivelä, Liisa Kupari, 
Jane Kärnä, Veera Lamberg, Helena Laxén, 
Milka Luhtaniemi, Mari Lukkari, Roope 
Mantere, Essi Mielonen, Anni Mikkelsson, 
Krista Petäjäjärvi, Olivia Pohjola, Helena 
Ryti, Viivi Salokangas, Vilja Savonlahti, 
Johanna Terhemaa, Tanja Turpeinen, Suvi 
Turunen, Tiina Vanhanen ja Veera Väisänen 

Näyttelyissä ja projekteissa työskennelleet:
Irina Fialkina, Henry Hanikka, Mia Kivinen, 
Juha Tuisku, Joanna Weckman

Harjoittelijat:
TET-harjoittelija Koivu Viljanen 22.‒25.4.

Työharjoittelijat: 
Erkkilä Hanneli, Kovak Oy, työelämäorien-
taatio 1.12.‒31.12. (5 h/päivä)
Harjunen Susan, Helsingin yliopiston teatte-
ritieteen oppiaine, 100 h 1.9.‒6.10.
Holmstedt Ville, Omnian media-assistentti 
20.1.‒28.5. 
Huldén Jussi, työelämäorientaatio 
6.10.‒30.11. (5 h/päivä)
Konttinen Anni, Helsingin yliopiston kä-
sityötieteen laitos, palkallinen harjoittelu 
1.10.‒31.12. 
Lappalainen Tellervo, Helsingin yliopiston 
lavastustaiteen laitos, palkallinen harjoittelu 
1.‒30.6. ja 1.8.‒15.9.
Malinen Laura, Aalto-yliopiston pukusuun-
nittelun linja, 21 h 11.11.‒31.12.
Porkka Tiia, Omnian audiovisuaalinen vies-
tintä, media-assistentti 11.8.‒17.10.
Scholze Susan, EU lifelong learning program 
Leonardo da Vinci 3.2.‒30.3.
Turunen Henna-Maria, 1.5.‒30.6. ja 
1.‒31.8.

Teatterimuseon vapaaehtoiset:
Kummitusjuhlat-demo 11.9. 
Teatterikissan lomaseikkailut – Kummi-
tusjuhlat, esityksellinen yleisöpeli 1.11. 

Kissanpoikaset: Silva Kaverinen, Neita 
Länsman, Helmer Niemi, Mimosa Niemi, 
Venla Pulkkinen, Emma Nopanen.
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Vastaanotto- ja turvallisuuspalvelut:
Securitas Oy

Atk-tuki:
Juha Storm

Kirjanpitopalvelut:
Tilitoimisto Pretax

Työterveyshuolto:
Terveystalo

TILAT

Museon arkistokokoelmat, kirjasto- ja tutki-
japalvelutilat, kokoelmien vastaanottotilat, 
pysyvät ja vaihtuvat näyttelyt, työskentelyti-
lat ja huolto- ja verstastilat (yhteensä 1 990 
m2) sijaitsevat Kaapelitehtaalla, näyttelyt 
osoitteessa Tallberginkatu 1 G, muut tilat 
osoitteessa Tallberginkatu 1 E. Kaapeliteh-
taalla syksyn aikana tehdyissä tarkistusmit-
tauksissa museon neliömäärä osoittautui 
olevan 2 020 m2. Tiloissa tehtiin vuoden 
aikana ilmastointikanavien nuohous, säätö-
peltien asennus ja ilmamäärien säätö. Vuok-
raamme lisäksi 603 m² kokoelmien säilytys-
tilaa Arabiassa, Hämeentie 155 C.
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NÄYTTELYKÄVIJÄT     2014   2013
Maksaneet kävijät     15 467  13 302
Ilmaiskävijät      1 991   3 883

TIETOPALVELU
Tutkijakäynnit     132   121
Ryhmäkäynnit/käyneet henkilöt   4/30   8/67
Yksittäiset muut kävijät    8   9
Puhelintiedustelut     70   74
Sähköpostitiedustelut    494   426
Asiakkaat yhteensä     734   697
Tutkitut arkistoyksiköt    964   1 002
Tiedonhaut asiakirjoista, valokuvista, 
tietokannasta      678   777
Kuvakopiot eri käyttötarkoituksiin   308   467
Arkistolainat      11   35

TEATTERIKASVATUS JA YLEISÖTOIMINTA
Näyttelyopastukset     22   33
Työpajat      452   454
Juhla- ja tykypajat     102   75
Muut yleisötapahtumat    51   63
Verkkopalveluissa vierailut    44 013  35 086

SAAVUTETTAVUUS
Ilmaispäivät      14   14
Avoinnaolotunnit/-päivät / Kaapeli   2 487,5 h / 277 2 788 h / 300
Avoinnaolotunnit/-päivät / GE   -   140 h / 17

NÄYTTELYT
Oma tuotanto      1   1
Yhteistuotanto     0   2
Muiden tuottamat     0   1
Verkkonäyttelyt     1   0
Kiertonäyttelyt, valmistuneet   0   1
Kiertonäyttelyt, kiertokerrat    1   3

uoden 2014 tunnusluvut
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JULKAISUT
Verkkojulkaisut     0   2

KOKOELMAT
Esinekokoelmien kartunta (kpl)   
Näyttämöpuvut     121   11
Lavastus- ja pukuluonnokset    249   1 513
Pienoismallit      2   6
Teatterinuket      -   1
Muut       45   26
Yhteensä      1 417   1 557

Asiakirja-aineiston kartunta (Lahjoituksia /määrä hyllymetreinä)
Lahjoitukset      18 / 12,32  13 / 15,18
Lisälahjoitukset     5 / 0,92  1 / 0,02
Yhteensä      23 / 13,24  14 / 15,20

Valokuvien kartunta (Lahjoituksia/määrä kappaleina)
Lahjoitukset      17 / 12 375  9 / 2 472
Lisälahjoitukset     3 / 713  3 / 4 608
Yhteensä      20 / 13 088  12 / 7 080

AV-arkiston kartunta (Lahjoituksia/määrä kappaleina)
Äänitteet      3 / 30   3 / 139
Kuvatallenteet     7 / 205  3 / 178
Yhteensä      10 / 235  6 / 317

HENKILÖSTÖ (henkilötyövuosina)
Vakinaiset, päätoimiset    9,9   9,3
joista museoammatillisia    9,9   9,3
Muu päätoiminen     3,7   4,5
joista museoammatillisia    3,7   2,8
Osa-aikaiset ja tuntityöntekijät   2,7   5,9
Palkattomat      -   0,83
Vapaaehtoiset (tehdyt tunnit)   91 h   106 h

TALOUS
Tulot
Oma tuotto      199 852,72  169 446,12
Valtio       786 690  786 690
Kaupunki      293 036  271 330

Menot
Palkat       642 475,82  600 773,80
Kiinteistömenot     369 040,64  347 343,71
Palvelut      179 291,19  182 094,38
Toiminta      1 281 423,09 1 218 705,64
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LAHJOITTAJAT 2014

Aarre-Ahtio Esko, TurkuEspoon Kaupunginteatteri
Heikkinen Jarmo, Espoo
Helminen Tellervo, Turku
Helsingin kaupunginmuseo, kuva-arkisto
Helsingin Kaupunginteatteri
Helsingin Teatterikerho r.y.
Helynen Pekka, Helsinki
Hildén Leea, Tampere
Hirn Sven perikunta, Helsinki
Honko Mirja, Mikkeli
Ista Tea ja Witikka Jack perikunta, Espoo
Junnikkala Kari, Lahti
Kallio Helena, Raasepori
Kinnunen Hilkka, Helsinki
Korkalainen Katja, Helsinki
Korppi-Tommola Riikka, Helsinki
Kukkonen Aino, Helsinki
Kuuranne Malla, Helsinki
Like Kustannus Oy, Helsinki
Linkala Minna-Kristiina, Hyvinkää
Manelius Eila, Helsinki
Näyttelijöiden Vanhuudenkotisäätiö, Helsinki
Onnismaa Pirkko-Liisa, Helsinki
Paavolainen Pentti, Helsinki
Packalén Markus, Helsinki
Pykälä Terttu, Lahti
Pöysti Lasse, Helsinki 
Rahiala Kari, Helsinki
Reinikka Timo, Oulu
Rinne Marjatta, Helsinki
Rissanen Unto, Helsinki
Rosenberg Veli/Helsinki Suomi-Kiina seura, Helsinki
Roti Kalevi, Helsinki
Siikala Ritva, Helsinki
Strobel Klaus-Jürgen, Pinneberg, Saksa
Suomen Kansallisooppera / Marjaana Launonen, Helsinki
Suomen Kansallisteatteri, Helsinki
Suomen valokuvataiteen museo, Helsinki
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Helsinki
Tampereen Teatteri
Tandefelt Liisi, Helsinki
Teatteri 2000:n kannatusyhdistys ry / Jari Nieminen, Tampere
Tepponen Mervi, Espoo
Tiihonen Solveig, Helsinki
Tipper Sini, King’s Lynn, Iso-Britannia
Turun Näyttämötaiteen Ystävät ry
Tuunanen Kaarina, Helsinki
Uusitalo Kari, Hyvinkää
Varhee Mira, Helsinki
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