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atsaus kuluneeseen vuoteen

Teatterimuseon vuosi 2016 oli jälleen kä-
vijämäärillä mitattuna ennätyksellinen. 
Kun nousu vuodesta 2014 vuoteen 2015 
oli 26 prosenttia, oli kävijämäärien kehitys 
vuonna 2016 vielä huikeampaa: Kävijöi-
tä museolla oli yli 30 000 (nousua edel-
lisvuoteen 38%). Kun mukaan lisätään 
kävijät tilaisuuksissa, jotka toteutettiin 
museon ulkopuolella, mm. osana Kohtaa-
misia-hanketta tai kiertonäyttelyissä, luku 
on huomattavasti korkeampi. Myös ver-
kossa museon suosio on vakaassa kasvus-
sa. Voimme siis yleisösuhteemme osalta 
olla menestyksestä iloisia samalla todeten, 
ettei kehittämisen tarve lopu koskaan.

Toiminnallisesti vuotta leimasivat useat 
keskenään hyvin erilaiset yhteistyöpro-
jektit, joista mittavin oli neljän museon 
yhteistyönä jo 2014 käynnistynyt Rakkau-
den tiloja -hanke, joka kuuluu myös Suo-
mi 100 -ohjelmaan. Teatterimuseon oman 
osion Näytellyn rakkauden konkreettinen 
suunnittelu ja sisällön kokoaminen leimasi 
vahvasti koko vuotta, ja aivan vuoden lo-
pulla rakenneltiin jo elementtejä, editoi-
tiin tallennekoosteita ja valmisteltiin ko-
koelmapuvustoa esillepantavaksi. Toinen 
uudenlainen näyttelyhanke oli yhteistyö-
nä Moomin Charactersin kanssa toteutet-
tu Muumit teatterissa, joka avattiin aivan 
kesän alussa. Yhteistyön tuella pystyimme 
myös konservoimaan osan kallisarvoisesta 
Muumi-kokoelmistamme.

Vaativia Teatterikasvatukseen kytkeytyviä 
projekteja olivat Helsinki-mallin tuotan-
totuella käynnistetty Kohtaamisia-yhtei-
söhanke. Sen myötä Teatterimuseo siirtyi  
Itä-Helsinkiin ja oli esillä useissa Itä-Helsin-

gin kaupunginosa- ja asukastapahtumissa. 
Myös Teatterin ABC:n ensimmäinen vaihe 
saatiin päätökseen ja käynnistettiin ensim-
mäiset pilotit, joista saatuja kokemuksia 
koulut ja teatterit voivat tulevaisuudessa 
yhteistyössään hyödyntää. Hanke jatkuu.

Teatterimuseo oli valtakunnallisesti esillä 
myös kiertonäyttelyin. Suurin puvustus-
näyttely Unelmien kuteita oli esillä sekä 
Lohjalla että Jyväskylässä, Saako sitä syö-
dä saapui pitkän kiertueen jälkeen Kaape-
litehtaalle ja aivan uutena Måns Hedströ-
min julistenäyttely teki ensivierailunsa 
Lahteen.

Sijainti Kaapelitehtaalla on sekä pieni 
haaste että kiinnostava mahdollisuus. 
Viereen lähivuosina kohoava Tanssin talo 
vaikuttaa toimintaamme eri tavoin raken-
nusvaiheessa ja valmistuttuaan. Olemme 
seuranneet suunnitelmien etenemistä 
kiinteästi ja valmistautuneet reagoimaan. 
Jos tilaresurssit ovat hieman murroksessa, 
sitä ovat myös taloudelliset resurssit. 

Vuosi on kulunut seuratessa ja arvioides-
sa sekä valtion että kaupungin kulttuuri-
linjausten kehitystä. Me kuuntelemme, 
kehitämme ja teemme parhaamme:  Si-
sältöarviot, yleisöpalaute,  kävijämäärät 
sekä kaikki rahoittajien toimesta meille 
asetetut mittarit  puhuvat sen puolesta, 
että teemme jotain oikein.  Valitettavasti 
se ei kuitenkaan näy edes niissä tuissa, joi-
ta varten näitä mittareita on laadittu, vaan 
esimerkiksi valtion harkinnanvarainen tuki 
laski vuodesta  2015 vuoteen 2016. Tämä 
luo epävarmuutta.
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Teatterimuseon kokoelmat palvelevat mu-
seon omaa toimintaa, suurta yleisöä ja 
erikoisalan tutkimusta. Esinekokoelmat ja 
arkisto vaalivat kansallisesti merkittäviä 
esittävien taiteiden aineistoja, joista van-
himmat ovat peräisin 1830-luvulta. Mu-
seon kokoelmapolitiikassa ensisijaiseksi 
tallennusalueeksi määritellään maamme 
ammattimainen teatteri ja tanssi. Muita 
esittävien taiteiden alueita huomioidaan 
resurssien ja harkinnan mukaan. Kokoel-
mat täydentyvät esimerkiksi teattereiden 
ja tanssiryhmien, alan järjestöjen sekä 
yksityishenkilöiden lahjoituksin. Ajankoh-
tainen strateginen tavoite on kokoelmien 
kokonaisprofiilin terävöittäminen. Luet-
telointi- ja digitointihankkein edistetään 
aineistojen käytettävyyttä ja saavutetta-
vuutta. 

sinekokoelmat ja arkisto

Museon esinekokoelmissa on runsaasti 
teatterin, tanssin ja oopperan pukuja, la-
vastuspienoismalleja sekä puku- ja lavas-
tusluonnoksia. Kokoelmissa on myös nuk-
keteatterin aineistoa, teatteritekniikkaa ja 
jonkun verran vanhoja lavastuskappaleita 
sekä tarpeistoa. Näyttelyprojektien yhtey-
dessä on kertynyt myös erillinen aasialai-
sen teatterin kokonaisuus.
 
Arkiston kokoelmat jakautuvat asiakir-
ja-arkistoon (teatteri- ja järjestöarkistot, 
henkilöarkistot, käsiohjelma- ja julisteko-
koelma, lehtileikekokoelma), valokuva-ar-
kistoon (suurimmaksi osaksi esityskuvia) 
ja audiovisuaaliseen arkistoon (valtaosin 
esitystallenteita ja tekijähaastatteluja). 
Tieto- ja kuvapalvelusta (ks. luku 4.) vas-
taava tutkija osallistuu myös kokoelmatyö-
hön, erityisesti arkiston osalta.

Amanuenssi, arkistonhoitaja, tutkija ja 
museonjohtaja kokoontuvat säännöllisesti 
keskustelemaan kokoelmien ajankohtai-
sista aiheista, muun muassa aineistolah-
joituksista. Kokoelmiin tarjottujen aineis-
tojen vastaanottamista punnitaan useista 
näkökulmista, ja tarvittaessa konsultoi-
daan ulkopuolisia asiantuntijoita. Vuonna 
2016 kokoelmissa painottuivat strategia-
työ sekä aineistojen näkyville saattami-
seen ja tiedon popularisointiin osallistu-
minen.

Näyttelyssä olevaa Kasper-teatterin prinsessanuk-
kea puhdistetaan imuroimalla.  Kuva: Sanna Brander.
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KOKOELMIEN STRATEGIATYÖ

Sanna Brander ja Eeva Mustonen

Teatterimuseon esinekokoelmien ja arkiston tallennustyön suunnittelua vahvis-
tettiin perustamalla kolme strategiatyöryhmää. Teatterille ja tanssille on omat 
asiantuntijatyöryhmänsä, ja kolmannessa keskitytään Teatterimuseon tallennus-
vastuun ulkopuolella olevaan alueeseen, sirkukseen. Strategiatyöhön nivoutuu 
myös merkittävä osa Teatterimuseon kokoelmien muusta yhteistyöstä eri tahojen 
kanssa.

Kaikkiin strategiatyöryhmiin kuuluvat Teatterimuseon johtaja, amanuenssi, ar-
kistonhoitaja ja tutkija. Lisäksi tanssin työryhmään kutsuttiin toiminnanjohtaja 
Sanna Rekola (Tanssin Tiedotuskeskus) ja museon hallitukseen kuulunut tutki-
jatohtori ja yliopistonlehtori Hanna Järvinen (TeaK/Esittävien Taiteiden Tutki-
muskeskus). Teatterin työryhmään kutsuttiin museon hallituksesta toimittaja 
Kirsikka Moring ja lavastaja Antti Mattila (Helsingin Kaupunginteatteri). Sirkus-
työryhmään kutsuttiin toiminnanjohtaja Lotta Vaulo (Sirkuksen tiedotuskeskus).

Olemassa olevan tallennusalueen rajojen täsmentäminen

Teatterimuseo on valtakunnallinen erikoismuseo, ja sen tallennusvastuualue on 
suhteellisen selvärajainen (ks. Teatterimuseon kokoelmapoliittinen ohjelma ja 
sen liite Teatterimuseon tallennussuunnitelma, 2008). Tietyt alueet kuitenkin 
limittyvät muiden muistiorganisaatioiden kanssa, joten täsmennettävääkin on. 
Tältä osin Teatterimuseon strategiatyö kytkeytyy museo- ja arkistokentän laa-
jempaan yhteistyöhön.

Ammatillisten museoiden valtakunnallisessa tallennus- ja kokoelmayhteistyöver-
kostossa (TAKO) on laadittu kyselyyn ja neuvotteluihin pohjaava tallennustyön-
jaon listaus (http://tako.nba.fi/tallennustyonjako), jota päivitetään tarpeen mu-
kaan. Verkosto suosittelee museoille myös keskinäisiä sopimuksia tallentamisen 
työnjaosta. Arkistokentällä toteutettiin vuoden 2016 syyskaudella yksityisiin ar-
kistoaineistoihin liittyvä kysely, jonka pohjalta laaditaan yhteisesti sovittu kan-
sallinen yksityisarkistojen hankintapolitiikka.

Limittyviin tallennusalueisiin liittyvien yksittäisien aineistolahjoituksien sijoitus-
paikasta Teatterimuseo on tarpeen mukaan keskustellut muiden museoiden ja 
arkistojen kanssa. Yleisemmän tason työnjaosta on käyty neuvotteluja muuta-
mien muistiorganisaatioiden kanssa, ja tätä työtä jatketaan. 

Esittävien taiteiden alueen tallennusvastuuneuvotteluille on pohjaa Teatterimus-
eon tekemässä kyselyssä, jossa kartoitettiin alan aineistoja muissa museoissa ja 

Artikkeli
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arkistoissa. Kyselyssä huomioitiin myös sirkus- ja harrastaja-aineistot, vaikka 
– tai pikemminkin koska – ne jäävät Teatterimuseon tallennusvastuun ulkopuo-
lelle. Teatterimuseon tallennusvastuualueen täsmentämisessä pyritään huomi-
oimaan myös esittävien taiteiden kentän muuttuminen.

Aineistojen valikointi oman alueen sisällä

Strategiatyössä täsmennetään myös linjauksia, joiden mukaan aineistoja vali-
taan jo sovitun tallennusvastuualueen sisällä. Tämä on tärkeää suppeiden re-
surssien ja kestävän kehityksen vuoksi. Kokoelmissa on vuosikymmenien aika-
na painottunut passiivinen kartunta, eli aineistoja on tarjottu Teatterimuseolle. 
Aineistojen valikoimista ei varhaisina vuosikymmeninä korostettu yhtä paljon 
kuin nykyään. Toisaalta aktiivinen, suunniteltu nykytallentaminen jää edelleen 
muun työn jalkoihin. Kokoelmissa on siis vinoumia ja aukkoja.

Esinekokoelmissa tallennus on lähtökohtaisesti valikoivaa. Esineistöä ei voida 
tallentaa tietyn ryhmän kaikista tuotannoista, ja valittuakin tuotantoa edustaa 
harkittu otos. Vastaavasti vaikkapa tietyn lavastajan kaikista pienoismalleista 
valitaan edustava otos. Priorisoinnin periaatteita on kokoelmapolitiikkaan sisäl-
tyvässä tallennussuunnitelmassa, mutta arjen valinnoissa konkreettiset toimin-
tamallit olisivat hyödyksi.

Arkistotyö on lähtökohtaisesti kokonaisuuksien tallentamista, toki systemaatti-
sesti seuloen. Teatterimuseossa arkistotyön toinen linja on valikoiva, esimerkik-
si esityskohtainen tallentaminen. Tämä voi liittyä niin kutsuttuun kokonaistal-
lentamiseen, jolloin tietystä esityksestä hankitaan esineistöä ja arkistoaineistoa, 
jotka valottavat esitystä monista näkökulmista.  Teatterimuseon arkiston kah-
delle rinnakkaiselle toimintalinjalle on perusteensa, mutta linjojen keskinäistä 
suhdetta on tarpeen selkiyttää.

Sekä esinekokoelmissa että arkistossa on tarve vahvistaa nykytallennusta ja 
dokumentointia. Tulee pohtia niiden laajuutta, toimintatapoja ja priorisointia. 
Samalla valmistaudutaan kokoelmapoliittisen ohjelman ja tallennussuunnitel-
man päivittämiseen. Erityisesti digitaalisten aineistojen tallentaminen nivoutuu 
jo suunnitteluvaiheessa tekniikkaan ja pitkäaikaissäilytyksen kysymyksiin. Näi-
tä työryhmissä käsitellään tarpeen mukaan. 

Sirkusaineistojen tilanne

Sirkuksen aineistoja ei Suomessa tallenna mikään muistiorganisaatio. Ellei tilan-
netta pian muuteta, sekä perinteisen sirkuksen että nykysirkuksen aineistot uh-
kaavat jäädä heitteille. Teatterimuseo on tuonut asiaa esille aikaisemminkin, ja 
työtä jatketaan. Sirkuksen strategiatyöryhmän tavoitteena on neuvotella päät-

Artikkeli
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täjien kanssa siitä, että joku muistiorganisaatio resursoitaisiin huolehtimaan 
sirkusaineistojen tallentamisesta.

 
Alkuvaiheen toimet
 
Tanssin ja teatterin strategiatyöryhmät kokoontuivat ensimmäisen kerran ke-
säkuussa, ja sirkuksen työryhmä syyskuussa. Tanssin työryhmä ehti kokoontua 
kolme kertaa, ja kaksi muuta kaksi kertaa. Työtä jatketaan vuonna 2017.
 
Työryhmiä varten laadittiin listauksia kokoelmien nykyisestä sisällöstä, ja ko-
kouksissa pohdittiin kokoelmien aukkokohtia, tässä vaiheessa erityisesti haas-
tattelujen näkökulmasta. Vuonna 2016 tekijähaastatteluja kartutettiin erityi-
sesti järjestämällä yleisölle avoimia taiteilijatapaamisia, jotka dokumentoitiin 
videokameralla. Tätä toimintaa jatketaan, mutta työryhmissä pohdittiin myös 
keinoja vahvistaa laajempien, ilman yleisöä toteutettavien urahaastattelujen 
kartuttamista.

Kokouksissa todettiin, että nykytallennusta ja taannehtivaa aukkoalueiden ai-
neistojen tallentamista varten tarvitaan omat linjauksensa ja toimintasuunnitel-
mansa. Tanssiaineistoissa aukkoalueita on erityisen paljon, ja tallennustyön vä-
litavoitteeksi sovittiin Tanssin talon avajaisvuosi (suunnitelmien mukaan 2020). 
Tuolloin Teatterimuseo painottaa näyttelyssään tanssia. Esittävien taiteiden ar-
jen ja kulttuuripoliittisten muutosprosessien todettiin jääneen tallennustyössä 
katveeseen, joten näiden dokumentoimista käsitellään omana alueenaan.

Sirkuksen työryhmässä valmisteltiin toimintasuunnitelman ehdotusta, joka esi-
tellään OKM:lle edustajalle keväällä 2017. Arkistokentän kyselyyn vastatessa 
ehdotettiin arkistolaitokselle (nykyinen Kansallisarkisto) keskustelua Teatteri-
museon arkiston linjauksiin liittyen. Tapaaminen järjestetään keväällä 2017.

Tanssin työryhmässä keskusteltiin myös Tanka-tietokannan tekijätietojen osion 
tilanteesta, ja strategiatyöryhmien ulkopuolella ryhdyttiin Teatterin tiedotus-
keskuksen kanssa suunnittelemaan Ilona-esitystietokannan kehittämistä. Nämä 
tietovarannot todettiin olennaisen tärkeiksi myös Teatterimuseon kokoelmille ja 
niiden strategiatyölle.

Teatterimuseo. Kokoelmapoliittinen ohjelma ja sen liite ”Teatterimuseon tallen-
nussuunnitelma” (2008): http://www.teatterimuseo.fi/kokoelmat/

Artikkeli
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AINEISTOJEN KARTUNTA, LUET-
TELOIMINEN JA DIGITOIMINEN

Kokoelmat karttuivat vuonna 2016 maltil-
lisesti. Esinekokoelmien aineistolahjoituk-
sia diarioitiin yhteensä 14 erää, jotka olivat 
edellisiin vuosiin verrattuna huomatta-
vasti suppeampia. Vuoden 2016 aikana 
Ida-kokoelmienhallintaohjelmaan vietiin 
145 esineen tiedot. Kaikkia luetteloituja 
esineitä, jotka pääosin olivat luonnoksia, 
ei saatu digitoitua eli valokuvattua. Esine-
kokoelmien digitointiaste on noin 29 %. 
Digitoinnin myötä kokoelmat saadaan su-
juvammin sekä kansalaisten että tutkijoi-
den ulottuville. Varsinaisen luetteloinnin 
piirissä esineitä on todellisuudessa enem-
män, sillä kaikkia luetteloituja esineitä ei 
ole vielä viety sähköiseen tietokantaan. Li-
säksi yksi tietue voi käsittää useampia esi-
neitä, esimerkiksi sarjan tietyn produktion 
luonnoksia. Digitointiasteen suhteelliseen 
vähäisyyteen vaikuttaa laaja lavastus- ja 
pukuluonnoskokonaisuus, joka on noussut 
esinekokoelmien suurimmaksi aineistoksi.

Myös arkiston vastaanottamat 25 lahjoi-
tuserää olivat tavanomaista suppeampia. 
Arkiston digitointi- ja luettelointityössä 
keskityttiin valokuviin: Helsingin Kaupun-
ginteatterin, Helsingin Kansanteatteri-Työ-
väenteatterin, Suomen Teatterijärjestöjen 
Keskusliiton (STJKL) kokoelman ja Teat-
terin tiedotuskeskus TINFOn kokoelman 
esitysvalokuvia digitoitiin yhteensä noin 
12 000 kappaletta. Helsingin Kaupunginte-
atterin valokuvia luetteloitiin Ida-tietokan-
taan kuvakohtaisesti kolmisen tuhatta, ja 
TINFOn valokuvakokoelman kuvia listattiin 
yleisellä tasolla noin 1500. Myös yleisen 
tason listaukset syötetään Ida-tietokan-
taan, joten nekin ovat tietokantahakujen 
piirissä. STJKL:n ja TINFOn kokoelmat sisäl-
tävät esitysvalokuvia eri puolelta Suomea.

Käsiohjelmien seulomiseen ja järjestämi-
seen oli vuonna 2016 käytettävissä enem-
män työaikaa kuin muutamana aikaisem-
pana vuonna. Jotta alan pienpainatteiden 
tallentamisesta olisi museossa tarkempi 
käsitys, kokoelmista tehtiin tutustumis-

Yleisradio lahjoitti museolle takkeja, jotka ovat kuuluneet Suomen Kansallisoopperalle ja  
Sörnäisten Työväen Näyttämölle.

Kuva: Sanna Brander



9

käynti Kansalliskirjaston pienpainatekoko-
elmaan.

MUU KOKOELMATYÖ

Esinekokoelmissa jatkettiin kokoelmien 
terävöittämiseen, kokonaishallintaan ja 
saavutettavuuden lisäämiseen tähtäävää 
hanketta. Hankkeessa kokoelmia ja niiden 
merkittävyyttä pohditaan suhteessa katta-
vuuteen, kuntoon, säilytysresurssiin sekä 
tutkimus- ja näyttelykäyttöön. Syyskuussa 
assistentti aloitti amanuenssin ohjaukses-
sa kokoelmiensäilytystilojen inventoinnin, 
joka tullaan viemään loppuun vuoden 
2017 puolella. Samassa yhteydessä puku-
ja ja muita esineitä on tarvittaessa pakat-
tu uudelleen ja aineistojen sijoittelua on 
paikoin uudistettu. Inventoinnin tulokse-
na kokoelmia voidaan hallinnoida parem-
min. Teatterimuseo seuraa Museoviraston 
vuonna 2015 valmistuneen kokoelmakes-
kuksen palveluiden tarjonnan kehittymis-
tä, ja inventoinnin tuloksia voidaan tule-
vaisuudessa käyttää myös mahdollisen 
kokoelmien muuton suunnitteluun.
 
Näyttelyssä toteutettiin tavanomaista pe-
rusteellisempi pölytys, jonka yhteydessä 
puvut siirrettiin paikoiltaan ja imuroitiin. 
Pienoismallit imuroitiin paikoillaan ja suo-
jattiin muun pölytyksen ajaksi. Teatterin A 
B C hanketta varten näyttelystä ja Arabian 
säilytystiloista valokuvattiin otos pukuja ja 
pienoismalleja.
 

 

KOKOELMIEN NÄKYVYYS
 
Teatterimuseon kokoelmien aineistoja oli 
vuoden 2016 aikana monipuolisesti esillä 
museon näyttelyissä ja verkkopalstoilla. 
Vastaavasti näyttelyihin liittyvät tehtävät 
leimasivat kokoelmien ja tietopalvelun 
työtä. Kaksi näyttelyä (Unelmien kuteita 
ja Skenographia − Erik Salvesen) purettiin.
Vuoden aikana pystytettiin kolme näytte-
lyä: Saako sitä syödä, Kun maailma ei riitä 
ja Muumit teatterissa. Kokoelmien osal-
ta pystytystyö edellytti aineistojen esille 
ottamista, näyttelyyn esille laittamista ja 
tietojen tarkistamista. Muumit teatterissa 
näyttelyyn liittyen kokoelmissa kerättiin 
taustatietoja kirjallisuudesta sekä etsittiin 
soveltuvia pukuja, luonnoksia, valokuvia 
ja muuta arkistoaineistoa omista kokoel-
mista, Moomin Charactersin arkistosta ja 
Svenska litteratursällskapetin säilyttämistä 
eri arkistoista. Näyttelyyn valitut puvut 
voitiin konservoida Moomin Charactersin 
tuella. Lisäksi osallistuttiin aineistojen 
valintaan sekä näyttelysuunnitteluun ja 
rakennukseen. 

Vuoden 2016 aikana digitoitiin useita laajoja kuva-
kokonaisuuksia, joista löytyi aineistoa myös vuoden 
2017 Näytelty rakkaus  -näyttelyyn. Digitointityö oli 

siten samalla näyttelytyötä.
Kuvassa Matti Rasila (Andrei Bolkonski), Hannu Val-

tonen (Pierre Bezuhov). L. Tolstoi – R. Holmberg: 
Sota ja rauha. Helsingin Kaupunginteatteri 1994.

Kuva: Juha-Pekka Laakio /  
Teatterimuseon arkisto.
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Vuoden 2017 päänäyttelyä (Näytelty rak-
kaus) valmisteltiin etsimällä soveltuvia 
valokuvia, esitystallenteita ja pukuja sekä 
museon kokoelmista että museon ulko-
puolelta, erityisesti teattereilta ja teatte-
rivalokuvaajilta. Aineistojen hankintaan 
liittyi runsaasti käyttölupayhteydenottoja. 
Vuoden lopulla pukuja päästiin pukemaan 
pukunukeille. Vuoden 2017 syksyllä avat-
tavan Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat 
ry:n juhlanäyttelyn suunnittelutyöhön 
osallistuttiin yhteistyökumppanin ominai-
suudessa.

Kokoelmissa toimitettiin aineistoja myös 
museon verkkopalstoja varten sekä osal-
listuttiin niiden taustatutkimukseen ja 
valmistelutyöhön. Vuonna 2016 jatkettiin 
kävelyreitin muodossa toteutettavan mo-
biiliopasteen kuvatoimitusta sekä sisällön 
ja rakenteen suunnittelua. Valmistuessaan 
mobiiliopaste kertoo Helsingin katukuvas-
ta jo kadonneista teatterirakennuksista 
sekä sellaisista rakennuksista, jotka ovat 
aikaisemmin olleet teatterikäytössä. Mo-
biiliopastetta varten kerättyjä tietoja käy-
tettiin verkkosivujen Valokiilassa-palstalla 

kesällä ja syksyllä 2016.  Verkkosivuilla jul-
kaistua joulukalenteria varten kokoelmista 
poimittiin esille aineistoja, jotka liittyvät 
jouluun ja joulunviettoon.

MUISTIORGANISAATIOKENTÄN 
YHTEISTYÖ JA ASIANTUNTIJA-
TOIMINTA
 
Teatterimuseo odottaa mielenkiinnol-
la Museo 2015 hankkeen MuseumPlus 
RIA kokoelmahallintajärjestelmän pilo-
toinnin tuloksia, sillä Ida-tietokanta alkaa 
olla käyttöikänsä päässä. Museoviraston 
Journalistinen kuva-arkisto (JOKA) on yksi 
hankkeen pilotoijista, ja vuoden 2016 lo-
pulla kokoelmista tehtiin sinne vierailu. 
Vierailulla meille esiteltiin MuseumPlus 
RIA järjestelmää ja JOKA:ssa tehtyjä val-
mistelevia toimenpiteitä uuteen järjestel-
mään siirtymiseksi.
 
Teatterimuseo osallistui amanuenssin ja 
arkistonhoitajan voimin ammatillisten 
museoiden valtakunnallisen tallennus- ja 
yhteistyöverkoston (TAKO) seminaareihin 
sekä TAKO:n pooli 6:n (Taide, oppi ja koke-
mus) kokouksiin. TAKO-verkostolle rapor-
toitiin yleisellä tasolla vuoden 2016 aineis-
tokartunta. Arkistokentällä toteutettiin 
syksyllä 2016 yksityisiin arkistoaineistoihin 
liittyvä kysely, johon vastattiin museon ar-
kiston osalta.
 
Kokoelmissa jatkettiin useita aikaisemmin 
aloitettuja projekteja. Teatterimuseon TA-
KO-kyselyä (esittävien taiteiden aineistot 
muissa museoissa ja arkistoissa) täyden-
nettiin arkistojen osalta, ja vastauksista 
työstettiin koostetta. Kooste viimeistel-
lään ja julkaistaan 2017. Museoviraston ja 
Sanastokeskus TSK:n työ Museoalan on-
tologian (MAO) päivittämiseksi jatkui, ja 

Muumit teatterissa -näyttelyä varten konservoitiin 
mm. Tove Janssonin suunnittelemia teatteripukuja.Kuva: Ilona Kemppainen



11

Artikkeli

Kokemuksia Creative Museum projektista: 
digitaalisia kokeiluja, kokoelmien luovaa käyttöä 

ja yhteyksiä maker-yhteisöön

Eeva Mustonen
 
Teatterimuseo ja Suomen valokuvataiteen museo osallistuivat kansainväliseen 
Maker-in-Residence ohjelmaan emännöimällä brittitaiteilija Leila Johnstonin resi-
denssijakson. Ohjelman organisoi The Creative Museum projekti, joka toi Kaape-
litehtaalle myös konferenssinsa.
 
The Creative Museum on EU-projekti, jossa kartoitetaan ja kehitetään museois-
sa käytettyjä luovia toimintatapoja. Erityisesti painotetaan digitaaliteknologian 
avaamia mahdollisuuksia uudenlaiseen yhteistyöhön museoiden ja muiden toi-
mijoiden välillä. Kiinnostavana yhteistyötahona projektissa nähdään esimerkiksi 
maker-yhteisöt. Teatterimuseossa maker-käsite oli tässä yhteydessä uusi. Aihee-
seen perehtyneen Heikki Pullon mukaan ”maker-kulttuuri on 2000-luvulla synty-
nyt itse tekemisen alakulttuuri, jossa hyödynnetään ennakkoluulottomasti kehit-
tynyttä teknologiaa, avoimia työtiloja sekä kansainvälistä virtuaalista ja fyysistä 
yhteisöä”. Uudet teknologiat herättivät kiinnostusta Teatterimuseossa ja valoku-
vataiteen museossa, ja kummastakin lähetettiin hakemus residenssiohjelmaan. 
Ohjelman koordinaattorit ehdottivat yhteisresidenssiä, ja se sopi hyvin.

Kesäkuussa projekti järjesti kummankin museon tiloissa tapahtuman Creative 
Museum – a Gamified Conference for Makers, Museums and Independent Minds. 
Konferenssi toi yhteen museoalan ja maker-kentän. Alustajia ja työpajojen vetä-
jiä oli eri maista, ja pajoissa menetelmät ulottuivat piirtämisestä yksinkertaisien 
robottien rakentamiseen. 

Maker-in-Residence ohjelman valmistelut alkoivat museoissa jo tammikuus-
sa. Yhteistyömuseoita ohjelmassa oli Suomen lisäksi Norjasta, Iso-Britanniasta, 
Ranskasta, Kroatiasta ja Irlannista. Teatterimuseon ja valokuvataiteen museon 
residenssissä oli alun perin tarkoitus toteuttaa pienimuotoinen hackathon. Poh-
jatyönä käytiin tutustumassa Aalto Media Factoryn tiloissa järjestettyyn Hack4FI 
– Hack your heritage hackathoniin. Maker-hakijoiden joukossa ei kuitenkaan ol-
lut hackathoneihin suuntautuneita henkilöitä. Suunnitelmia muokattiin avoimem-
miksi, ja sopivimmaksi hakijaksi osoittautui teknologiaa ja taidetta yhdistelevä 
Leila Johnston.

Ideoita kehiteltiin Leila Johnstonin kanssa etänä, ja residenssi toteutettiin 27.9.–
9.10.2016. Johnston työskenteli kummankin museon tiloissa yhden viikon, mut-
ta kummankin viikon aikana järjestettiin yhteisiä tapahtumia. Museokentän 
työntekijöille ja paikallisille makereille järjestettiin aamukahvitilaisuus, jossa oli 
mahdollisuus tutustua, kuulla makereiden projekteista ja saada innoitusta yh-
teistyöhön. Kaapelitehtaan museoiden perhepäivään Johnston toteutti työpaja-
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kokonaisuuden, jossa sai askarrella LED-silmäisen käsinuken ja liikkuvan mini-
robotin, kokeilla piirustusrobotin toimintaa ja olla 3D-skannattavana. Teknisen 
välineistön Johnston oli tuonut mukanaan. Ruoholahden kansainvälisen koulun 
oppilaiden kanssa hän keskusteli työstään. 

Tapahtumien välillä Johnston teki digitaalisia kokeiluja hyödyntäen esimerkik-
si kummankin museon valokuvia. Lisäksi hän tapasi maker-yhteisön jäseniä ja 
Kaapelitehtaan toimijoita. Residenssin kulkua ja työn tuloksia saattoi seurata 
päivä päivältä Johnstonin blogista, joka on verkossa vapaasti tutustuttavissa 
edelleen. Blogissa on myös podcastit aamukahvitilaisuudesta ja helsinkiläisen 
maker-yhteisön avoimen ovien päivästä.
 
Maker-residenssimme oli lopulta kuin hackathon minikoossa: maker toi museoon 
uusia näkökulmia, tutustutti meidät paikalliseen maker-kenttään ja käytti aineis-
tojamme luovalla tavalla. Digitaaliset kokeilut ja kokoelmien uudenlainen käyttö 
jäivät muhittumaan tulevaisuuden varalle.

Lisätietoa

Leila Johnstonin blogi residenssijaksosta: http://hackinghelsinki.tumblr.com/ 

Leila Johnstonin muu toiminta: http://finalbullet.com/ ja Twitter & Instagram nimellä @hackcircus

The Creative Museum projekti: http://www.museoliitto.fi/index.php?k=11972 ja http://creative-mu-

seum.net/

Pullo, Heikki. Tekemisen meininki: Suomalainen maker-kulttuuri. Pro gradu. Opettajankoulutuslai-

tos, Rauman yksikkö. Käsityökasvatus. 2015. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2015091411578

Kuva: Ilona Kemppainen
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Teatterimuseon kokoelmissa tarkistettiin 
tanssiin ja teatteriin liittyvien käsitteiden 
sijoittelu ontologiaan sekä osallistuttiin ai-
heeseen liittyviin seminaareihin. Arkiston-
hoitaja oli vuoden 2015 puolella osallistu-
nut Teatterimuseon sekä teatterin, tanssin 
ja sirkuksen tiedotuskeskusten edustajana 
Berliinissä järjestettyyn kongressiin Intan-
gible Cultural Heritage and Innovation - 2D 
and 3D Documentation and Visualisation 
of Performing Arts, Folklore and Rituals 
through the example of DANCE. Hänen 
kongressin annin pohjalta laatiman-
sa  muistion pohjalta tiedotuskeskusten 
johtajat kokoontuivat Teatterimuseossa. 
Tapaamisessa päätettiin, että uusien tek-
nologioiden huomioimisesta jatketaan 
keskustelua Teatterimuseon kokoelmien 
strategiatyöryhmissä.
 
Syyskaudella Teatterimuseo ja Suomen 
valokuvataiteen museo jakoivat kansain-
välisen The Creative Museum hankkeen 
Maker-in-Residence-jakson.

Tallennusyhteistyötä tehtiin erityises-
ti Petra Uexküllin jäämistöön ja Kirsti 
Maunulan jäämistön arkistoaineistoihin 
liittyen. Amanuenssi ja arkistonhoitaja 
tutustuivat aineistoihin ja olivat niistä 
yhteydessä museo- ja arkistokentän 
soveltuviin tahoihin. Petra Uexküllin omat 
arkistoaineistot sijoitettiin Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran kirjallisuusarkistoon 
ja jäämistöön sisältyneet Ida Aalbergin ja 
Alexander Uexküll-Gyllenbandin aineistot 
Kansalliskirjaston käsikirjoituskokoelmiin, 
joissa on jo laaja Ida Aalbergin henkilöar-
kisto. Kirsti Maunulan arkistoaineistot si-
joitetaan Suomen Elinkeinoelämän Kesku-
sarkiston Designarkistoon.

Aineistoihin liittyvissä kysymyksissä an-
nettiin neuvontaa Porin Teatterille, Åbo 
Svenska Teaterille, Wasa Teaterille, Suo-
men Kansallisteatterille ja Espoon kaupun-

ginmuseolle. Tutustumiskäyntejä tehtiin 
esimerkiksi Suomen Kansallisoopperan 
puvustoon ja arkistoon, Suomen Kan-
sallisteatterin arkistoon, tarpeistoon ja 
näyttämön takatiloihin (joissa säilytetään 
vanhoja fondeja) sekä Kansallisen audio-
visuaalisen instituution museokokoelmiin.
Vuoden lopulla Teatterin tiedotuskeskus 
TINFOn kanssa ryhdyttiin suunnittele-
maan Ilona-esitystietokannan kehittämis-
hanketta, ja Helsingin yliopiston teatteri-
tiede lupautui suunnittelutyöhön mukaan. 
Teatterimuseo oli mukana myös keskuste-
lemassa Tanssin tiedotuskeskuksen Tan-
ka-tietokannan taiteilijatietojen tilantees-
ta ja tulevaisuudesta.

Helsingin yliopiston teatteritieteen op-
piaine kutsui Teatterimuseon ja TINFOn 
yhteistyökumppaneikseen Horizon 2020 
hakuun. Kyseessä on kansainvälinen han-
ke nimeltä ”Passage 23°E. Performing Arts 
and Political Change”, ja hakua koordinoi 
Saksan ITI-keskus. Mikäli hanke toteutuu, 
Teatterimuseo on mukana valikoiduin digi-
taalisin (tai digitoitavin) aineistoin.

KÄSIKIRJASTO

Teatterimuseon käsikirjasto sijaitsee ko-
koelmakerroksessa tutkijasalin läheisyy-
dessä. Kirjasto palvelee museon työnteki-
jöitä ja tutkijasalin asiakkaita. Käsikirjaston 
kokoelmat koostuvat lähinnä teatterihis-
toriasta, teatterialan tutkimuskirjallisuu-
desta, teatterintekijöitten muistelmateok-
sista, teatterialan aikakauslehdistä sekä 
teattereiden ohjelmistolehdistä. Käsikir-
jaston kokoelma karttuu mm. yksityishen-
kilöiden lahjoituksista ja kustantamoiden 
toimittamista vapaakappaleista. Tieto- ja 
kuvapalvelun tutkija luetteloi saapuneita 
kirjalahjoituksia tietokantaan ja ylläpitää 
kirjaston käytettävyyttä. Hallintoassistent-
ti vastaa saapuneiden lehtien luetteloin-
nista. 
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TEATTERIMUSEON PYSYVÄT 
NÄYTTELYT

Mitä tapahtuu näyttämön takana? Minkä-
laisista ideoista, asioista ja elementeistä 
esitykset syntyvät? Siitä kerrotaan Teatte-
rimuseon pysyvissä näyttelyissä, esityksen 
eri osa-alueiden; lavastuksen, pukujen, 
valojen ja äänien kautta sekä vertailemalla 
esittäjän työtä ja esittämisen perinteitä eri 
aikoina eri kulttuureissa. 

Näyttelyt koostuvat viidestä osasta joiden 
nimet ovat Esittäjän työ, Kokeilupisteet, 
Backstage, Arkadia-teatteri ja Teatterin 
ullakko. Ne ovat lavastettu kokonaisuus, 
joihin on mahdollista tutustua itse kokei-
lemalla ja tekemällä, mutta halutessaan 
näyttelyitä voi myös rauhassa katsella, 
ihailla ja vaikka tietopohjaisesti tutustua

äyttelyt

ESITTÄJÄN TYÖN JÄLJILLÄ

Näyttelyt alkavat jumalien ja demonien 
maailmasta. Useissa kulttuureissa esittä-
minen tanssi, teatteri on lähtenyt riiteistä 
ja jumalanpalvelusrituaaleista. Länsimai-
sen teatterin ajatellaan alkaneen antiikin 
ajan Kreikassa Dionysos-juhlien yhteydes-
sä järjestetyistä hedelmällisyysrituaaleis-
ta. Tässä Suomalainen teatteri liittyy mo-
nituhatvuotisen esittävän taiteen ketjuun.

Esittäjän työ -kuvaessee tarkastelee esittä-
mistä ja esittämisen ehtoja eri aikoina ja 
eri kulttuureissa. Esittäminen on inhimillis-
tä toimintaa, jota ihmiset ovat halunneet 
tehdä ja tehneet kautta aikojen. Esittämi-
sen tavoissa löytyy myös yllättävän paljon 
yhtäläisyyksiä, joita ei ensisilmäyksellä 
huomaa. Se haastaa ajattelemaan esittä-
mistä erilaisista näkökulmista.

Kuva: Ilona Kemppainen
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KOKEILUPISTEET

Tässä näyttelyssä on paljon kokeilupistei-
tä joissa kävijä saa laitta itsensä tuleen, 
koska ajattelemme, että itse tekemällä ja 
osallistumalla ihminen oppii paremmin ja 
muistaa myös oppimansa paremmin kuin 
passiivisesti vastaanottamalla. Jokaisella 
osa-alueella on tekemiseen perustuvia in-
teraktiivisia installaatioita.

Oman kokemuksen kautta voi jäljittää esi-
merkiksi ajallisesti ja tilallisesti katoavaa 
esittäjän työtä. Kolmas näyttelijä puuttuu 
”Tunteet pelissä” esittäjäntyökaraokes-
ta. Halutessaan kävijä voi osallistua koh-
taukseen. Arkadia-teatterin ja Backstagen 
näyttämöt ovat myös näyttelyvieraiden 
käytössä. Kummankin lavan takana on pu-
kuhuone, joista löytyy käyttökokoelmien 
roolivaatteita, joita saa halutessaan käyt-
tää. Jos ei halua fyysisesti itse osallistua, 
valo- ja äänilaboratoriossa, Arkadia-teat-
terissa tai Backstagella voi tutkia esim. va-
lon ja äänen ominaisuuksia ja vaikutuksia. 

BACKSTAGE

Tilassa esitellään lavastusta, pukusuunnit-
telua ja esittäjän työtä. Näyttelyssä olevat 
lavastuspienoismallit on valittu sillä perus-
teella, että ne kertovat eri aikakausien la-
vastustyyleistä ja niissä näkyy murros- ja 
käännekohtia. Näyttelyn vanhin malli on 
Matti Warénin R.U.R. vuodelta 1928. 

Esityspuvut on valittu teemoittain, joita 
ovat Shakespeare-tulkinnat, materiaaliko-
keilut ja fantasia-puvut. Tämän valikoiman 
puvut ovat 1970-luvulta 2000-luvulle. 
Useille näistä näyttämöpuvuista on yh-
teistä se, että ne on tehty epätavallisista 
materiaaleista kuten kumista, paperista, 
pullonkorkeista, keittiö- tai kauneudenhoi-
tovälineistä. Näyttelyssä olevien Shakes-
peare-esitysten tulkinnoissa ei ole pyrit-
tykään tekemään näytelmien aikakauden 

mukaisia pukuja. Niihin on otettu vain joi-
tain piirteitä siitä aikakaudesta, joita näy-
telmät edustavat.

Videoinstallaation esitykset ovat 2000-lu-
vun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä.

ARKADIA-TEATTERI

Arkadia-teatterin näyttämöllä ja pukuhuo-
neessa voit itse eläytyä 1800-luvun teat-
terin tunnelmaan. Näyttämöaukon leveys 
on vain puolet pienempi kuin alkuperäi-
sessä Arkadia-teatterissa (1827) oli ja sen 
koristeet ja esirippu on tehty C.L. Enge-
lin teatteria varten tekemien luonnosten 
pohjalta.

Arkadia-teatterin katsomon takaosassa on 
dioraama, jossa on materiaalia suomalai-
sen teatterin alkuajoilta: Kaarlo Bergbomin 
1880-luvulla Keski-Euroopasta tuoma mie-

Kuva: Ilona Kemppainen
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hen tyyppipuku Schillerin näytelmään Ma-
ria Stuart, ja esineistöä ja pukuja vuonna 
1891 Suomalaisessa Teatterissa esitetystä 
Elinan surmasta. Kokonaisuutta täydentää 
Johdatus menneeseen mykkäelokuva, jos-
sa on nähtävillä arkiston aarteita kuten en-
simmäisen suomen kielellä esitetyn am-
mattiteatteriesityksen, Aleksis Kiven Lean 
juliste vuodelta 1869.

TEATTERIN ULLAKKO

Ullakolle on kannettu kaikenlaista vanhaa 
tavaraa kuten äänitehosteita ja ”sääkone”. 
Sinne on myös varastoitu Suomalaisen 
nukketeatterin helmiä ja pieni näyttämö 
ja nukkeja joita saa käyttää. Toivottavasti 
Pillipiiparin puun oksilta löytyvät sadut in-
noittavat tarinan kerrontaan. Kaikkea tätä 
vartioi savupiipussa asuva Musta Ritari.

Kuva: Ilona Kemppainen
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VAIHTUVAT NÄYTTELYT

Pysyvien näyttelyjen ohessa Teatterimu-
seo tuottaa vaihtuvia näyttelyitä,  joihin 
impulssi voi syntyä joko täysin museon si-
sältä, osana isompaa yhteistyökuvioita tai 
yksittäisen alan taitelijan tai taiteilijaryh-
män ehdotuksesta.  Vaihtuvat näyttelyt  
kytkeytyvät usein ajankohtaisiin tapahtu-
miin  ja teatterikentän sisällölliseen ja me-
todiseen kehitykseen. Vaihtuvat näyttelyt 
on suunniteltu siten, että niin haluttaessa 
ne on mahdollista siirtää myös muihin tiloi-
hin ilman että kokonaisuus ja tulkittavuus 
kärsii. Lisäksi vuosien mittaan verkkoon 
on siirtynyt näyttelyitä, jotka alun perin 
ovat olleet konkreettisina Teatterimuse-
ossa.  Ne säilyvät  verkossa  periaatteessa 
ikuisesti. Keston kannalta ratkaiseva tekijä 
saattaa olla joihinkin teoksiin saadut teki-
jänoikeudet, joilla on aikaraja.

SKENOGRAPHIA
Studiot ja Kino 27.3.2015–10.1.2016

Lavastaja, puku- ja valosuunnittelija, ku-
vataiteilija Erik Salvesenin juhli 25-vuoti-
sta taiteilijanuraansa Teatterimuseossa. 
Näyttelyssä nähtiin kymmeniä lavastus-
pienoismalleja sekä lisäksi pukuja, maa-
lauksia, valokuvia sekä lavastus- ja puku-
luonnoksia. Skenographia-näyttely antoi 
täyteläisen kuvan Salvesenin visuaalisesta 
ilmaisusta ja kädentaidosta neljännesvuo-
sisadan ajalta. Näyttely syvensi käsitystä 
skenografian merkityksestä sekä valaisi 
skenografin monipuolista ammatinkuvaa 
ja roolia teatteritaiteessa. Näyttely kertoi 
myös ajanjaksonsa teatteritaiteesta ja toi 
näkyväksi erilaisia suomalaisen skenogra-
fian trendejä ja virtauksia. Erik Salvesen 
tunnetaan vahvasta ja omaperäisestä vi-
suaalisesta kielestään. Hän on tehnyt yh-
teistyötä useiden merkittävien suomalais-
ten ja ulkomaisten ohjaajien kanssa. 

VAIHTUVAT NÄYTTELYT 

2016

Unelmien kuteita
13.2.2015–29.4.2016

Skenographia
27.3.2015–10.1.2016

Kun maailma ei riitä
12.2.2016–8.1.2017

Saako sitä syödä
18.5.2016–8.1.2017

Muumit teatterissa
7.6.2016–31.8.2017

Kuva: Ilona Kemppainen
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UNELMIEN KUTEITA
Kantti 13.2.2015–29.4.2016

Alkuvuoden ajan oli esillä vielä hurmaava 
ja värikylläinen pukunäyttely Unelmien 
kuteita, joka esitteli kokoelmissa olevia 
historiallisten näytelmien pukuja. Epook-
kipuvut ovat aikansa ja tekijöidensä tul-
kintoja tietystä historiallisesta aikakaudes-
ta. Ne eivät välttämättä ole historiallisesti 
autenttisia, vaan ne pyrkivät tavoittamaan 
esitettävän aikakauden tunnelman. Pu-
kuun kutoutuu paitsi kuvattavan aikakau-
den, myös esitysajan materiaaleja, valmis-
tustapoja ja kauneusihanteita. 

Kun Unelmien kuteita purettiin Kaapeli-
tehtaalta, se jatkoi elämäänsä kiertonäyt-
telynä.

KUN MAAILMA EI RIITÄ
Katariina Kirjavaisen satulavastuksia
Studiot ja Kino 12.2.2016–8.1.2017

Helmikuussa avattu näyttely Kun maailma 
ei riitä esitteli lavastaja Katariina Kirjavai-
sen Helsingin Kaupunginteatteriin vuosina 
2014–2014 tekemiä lastenteatterilavas-
tuksia. Mukana olivat niin Katto-Kassinen, 
Tarzan kuin Maija Poppanenkin, Kolme 
iloista rosvoa, Kaunotar ja Hirviö sekä On-
neli ja Anneli. Lavastukset esiteltiin kiehto-
vasti valaistujen pienoismallien kautta. 

Onneli ja Anneli -näytelmän lavastuksesta 
tehtiin lisäksi rekonstruktio, johon saatiin 
alkuperäisiä näyttämöllä käytettyä rek-
visiittaa ja lavastuksen osia, esimerkiksi 
ovia, suuria rakennuspalikoita, nukkeja, 
possuja sekä kanoja. Onnelin ja Annelin re-
konstruktio oli näyttelyvieraiden käytössä.

Näyttelyn avasi 11.2. teatterinjohtaja Asko 
Sarkola.

Kuva: Ilona Kemppainen

Kuva: Ilona Kemppainen
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SAAKO SITÄ SYÖDÄ? – TEATTERIRUOKAA
Kantti 18.5.2016–8.1.2017

Teatterimuseon kiertonäyttely Saako sitä 
syödä – teatteriruokaa tuotiin ensimmäis-
tä kertaa kolmivuotisen olemassaolonsa 
aikana museon omiin tiloihin Kaapeliteh-
taalle kesäksi 2016. Kun se tammikuussa 
2017 puretaan, näyttelyn kierto päättyy.

Näyttämöllä kokataan, syödään ja välillä 
myös esitetään ruokaa. Saako sitä syödä 
oli erityisesti lapsille suunnattu näyttely, 
joka näytti miten teatterissa tehdään her-
kullisen näköisiä annoksia täysin syömä-
kelvottomista raaka-aineista. Näitä teatte-
riherkkuja olivat mm. lattiamopista tehty 
spagetti, kumimaidosta muovailtu anjovis-
filee ja sahajauholla täytetty kanankoipi.

Ruoalla on suuri rooli monessa näytelmäs-
sä: Lumikin tarina olisi toinen ilman ome-
naa, Ihmemaan Liisan koko ei muuttuisi 
ilman haukkaamista, ja melkein kaikissa 
kotimaisissa näytelmissä juodaan kahvia 
jossain välissä. On melkoinen haaste tehdä 
ruokaa, joka näyttää aidolta katsomon ta-
kariviin asti. Haasteisiin tarttuvat tarpeis-
tonvalmistajat ovat huippuammattilaisia, 
joiden työtä ja taitoja näyttely toi esille.

Kuva: Stella Karlsson

Kuva: Stella Karlsson
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MUUMIT TEATTERISSA
Backstage, 7.6.2016–31.8.2017

Vuoden viimeinen uusi näyttely oli yhdes-
sä Moomin Charactersin ja Svenska littera-
tursällskapet i Finlandin kanssa toteutettu 
Muumit teatterissa, joka avattiin kesäkuun 
alussa. Näyttely kertoi muumien ja kump-
paneiden teatteriesiintymisistä ja Tove 
Janssonin teatteritöistä, erityisesti juuri 
muumien parissa.

Muumeista ja muista Muumilaakson asuk-
kaista kertovia esityksiä on tuon Svenska-
nin ensi-illan jälkeen tuotettu suomalaisiin 
ammattiteattereihin yli 40 kertaa. Näyt-
telyssä nostettiin esille kolme varhaista 
muumien teatteriversiota, joiden toteu-
tuksessa Tove Jansson oli itse mukana: 
Svenska Teaternin Mumintrollet och ko-
meten (1949), Lilla Teaternin Troll i kulis-
serna (1958) ja Suomen Kansallisoopperan 
Muumi-ooppera (1974). 2000-luvun muu-
mitulkintoja näyttelyssä edusti Helsingin 
Kaupunginteatterin Muumit kulisseissa 
vuodelta 2002.

Näyttelyssä nähtiin Tove Janssonin puku-
luonnoksia ja pukuja Svenska Teaternin 
vuoden 1949 esityksestä. Pukuja oli myös 
Kansallisoopperan ja Helsingin Kaupungin-
teatterin esityksistä, ja vertailua esitysten 
välillä saattoi tehdä valokuvien kautta. Li-
säksi museon Backstage-näyttelyn näyttä-
mö lavastettiin uudelleen Tove Janssonin 
hengessä.

Näyttelyn avasi 7.6. taiteellinen johtaja 
Sophia Jansson.

Luonnos: Moomin Characters TM

Kuva: Heikki Suomi
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KIERTONÄYTTELYT

Teatterimuseon tehtävänä valtakunnalli-
sena erikoismuseona on toimia ja näkyä 
kaikkialla Suomessa. Kiertonäyttelyt ovat 
yksi tapa toteuttaa tätä valtakunnallista 
tehtävää. Teatterimuseon näyttelyt yleen-
sä ovat esillä ensin museon omissa tilois-
sa Helsingissä, minkä jälkeen ne lähtevät 
kiertämään eri puolille Suomea. 

Vuonna 2016 kierrossa oli kaksi näyttelyä. 
Toinen kierrossa ollut näyttely oli tammi-
kuun alkuun saakka Kaapelitehtalla esil-
lä ollut Unelmien kuteita. Värikylläinen 
pukunäyttely ehti kesän ja syksyn aikana 
käydä sekä Lohjan Museossa että Suomen 
Käsityön Museossa Jyväskylässä.  Toinen 
oli Måns Hedströmin teatterijulisteita esit-
televä näyttely, joka koottiin tilauksesta 
lahtelaisen Lehtiojan palvelukeskuksen 
näyttelyksi, minkä jälkeen se vapautui tar-
jolle kiertoon. Osa näyttelyn julisteista  oli 
aikaisemmin osa Backstage-näyttelyä Kaa-
pelitehtaalla. 

VERKKONÄYTTELYT

Verkkonäyttelyt tuovat museon aarteet 
saavutettaviksi kotisohvalle: verkkonäyt-
telyyn voi tutustua missä ja milloin vaan. 
Verkkonäyttelyt toteuttavat kiertonäyt-
telyiden ohella Teatterimuseon valtakun-
nallista tehtävää. Lisäksi niissä voidaan 
syventyä tarkemmin esittävien taiteiden il-
miöihin tai teatterihistoriaan. Joskus verk-
konäyttely muokataan museossa nähdystä 
vaihtuvasta näyttelystä, joskus näyttely to-
teutetaan suoraan verkkonäyttelyksi.

TUNTEITA JA ELEGANSSIA
Vuonna 2016 julkaistiin yksi uusi verkko-
näyttely, vuonna 2013 Teatterimuseossa 
nähdyn valokuvanäyttelyn aineistoista uu-
delleenkoottu Tunteita ja eleganssia. Verk-

Kirsikka Moring avasi Måns Hedströmin
julisteista kootun kiertonäyttelyn 

Lehtiojan palvelukeskuksessa.

konäyttely johdattaa 1930-luvun Viipuriin, 
jonka vireästä teatterielämästä kertovat 
valokuvaaja Eino Partasen valokuvat.

1930-luvun Viipuri oli eleganssin, operet-
tien ja kepeyden kaupunki, kertoo teatte-
ritieteen dosentti, verkkonäyttelyn käsikir-
joittaja Pentti Paavolainen. Teatterielämä 
oli vilkasta ja kaupungin teatteritarjonta 
tasokasta. Vaikka suuri osa esityksistä 
olikin operetteja ja komedioita, nähtiin 
viipurilaisilla näyttämöillä monipuolis-
ta teatteriohjelmistoa kansanteatterista 
käännösklassikoihin, lastenteatteria unoh-
tamatta. Tunteita ja eleganssia -näyttely 
välittää nimensä mukaisesti niitä tunteita, 
joita yleisö sai katsomossa kokea, ja ele-
ganssia, joka teatteri-iltoihin liittyi. 

Kuva: Riittakatriina Manninen-Louhensalo
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IHMISEN HEIJASTUS  
Verkkonäyttely esittelee Suomen tun-
netuimpiin kuuluvan skenografin, Pekka 
Ojamaan (1947–2008) taiteellista työs-
kentelyä. Pekka Ojamaa työskenteli free-
lancerlavastajana ja -pukusuunnittelijana 
suuressa osassa Suomen ammattiteatte-
reita.

UUTTA, TUNTEMATONTA, UNELMAA
Modernistinen lavastustaide rantautui 
Suomeen 1920- ja 30-luvulla, samaan ai-
kaan kuin lavastajan ammatti vakiintui 
maamme teattereissa. Uutta, tuntema-
tonta, unelmaa esittelee lavastustaiteen 
modernismia ja uudistushenkisiä lavasta-
jia Suomessa sotienvälisenä aikana.

TRAGEDIA AJASSA – AJATON TRAGEDIA
Verkkonäyttely esittelee Suomessa esitet-
tyjä antiikin kreikkalaisia tragedioita. Näyt-
telyn sisältö lähtee liikkeelle 1980-luvun 
esityksistä ja kulkee aina 2013 vuoteen 
saakka.

VOIMA JA LUMO
Voima ja lumo tarkastelee Suomen teatte-
rihistoriaa 1700-luvun puolivälistä 2000- 
luvulle. Kohtaus kohtaukselta tutustutaan 
taiteeseen ja viihteeseen, yleisöön ja yh-
teiskunnan ilmiöihin, teatterin voimaan ja 
lumoon kautta aikojen.

VOIMAN VUODET
Näyttelyssä tarkastellaan aatteellisen ja 
viihteellisen ohjelmiston merkityksiä ja ta-
sapainottelua Tampereen Työväen Teatte-
rissa vuosina 1919–1935.

Tuovi Hirvisuo pukuhuoneessaan marraskuussa 1937. Kuva verkkonäyttelystä 
Tunteita ja eleganssia. 

Kuva: Eino Partanen / Teatterimuseon arkisto
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TEATTERIKASVATUS: YLEISÖTYÖ 
NÄYTTELYISSÄ JA YHTEISTYÖ 
MUIDEN TOIMIJOIDEN KANSSA

Teatterimuseossa järjestetään näyttelyi-
hin liittyviä tapahtumia ja osallistavaa oh-
jelmaa kaikenikäisille kävijöille. Yleisötyön 
näkyvimpiä puolia ovat työpajat, opastuk-
set, kerhot, pelit, taitelijatapaamiset sekä 
luennot ja seminaarit. 

Näyttelyt pyritään aina tekemään sekä 
taiteellisesti puhutteleviksi että eläviksi ja 
ajattelemaan innostaviksi ympäristöiksi. 
Yleisötyön tehtävä on syventää ja tuoda 
uusia ulottuvuuksia kävijöiden näyttely-

leisötyö, tapahtumat ja palvelut

kokemukseen ja lisätä tietoa esittävistä 
taiteista. Teatterikasvatuksen teemat, työ-
pajojen ja seminaarien sisällöt ja toimin-
tatavat useimmiten käsittelevät ja liittyvät 
näyttelyiden aiheisiin ja monipuolistavat 
niitä. 

Miltei kaikissa museon järjestämissä työ-
pajoissa ja muussa toiminnassa käytetään 
hyväksi teatteriharjoitteita ja toiminnal-
lisia draaman keinoja – perinteisempiä 
opastuksia unohtamatta. Myös museon 
näyttelyiden pysyvät kokeilupisteet tarjo-
avat kokemuksellisen mahdollisuuden tu-
tustua esittävän taiteen eri muotoihin. 

Kuva: Ilona Kemppainen
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YLEISÖTYÖ NÄYTTELYISSÄ

PYSYVIEN NÄYTTELYIDEN TYÖPAJAT

Toimiviksi ja hyviksi koetut työpajat jatkoi-
vat ohjelmistossa. Vaikka pajat ovat pyö-
rineet jo vuosia, ne eivät ole jäykistyneet 
vanhoihin kaavoihin. Niiden perusidea on 
pysynyt ennallaan, mutta sisällöt uusiutu-
vat ja muuttuvat, kun näyttelyissä tehdään 
muutoksia ja toisaalta jokainen työpajaoh-
jaaja tuo pajaan oman persoonallisen pa-
noksensa ja työskentelytapansa. Työpajoja 
ja opastuksia saa 1, 1,5 tai 2 h mittaisina.

Kuten aikaisemminkin, peruspajoja räätä-
löitiin ja muunneltiin asiakkaiden toivei-
den mukaisesti. 

Ohjelmiston pysyvä toiminta on ryhmi-
telty otsikoiden Esittäminen, Visuaalinen 
suunnittelu ja Opastukset alle. Esittämi-
sen työpajat keskittyvät nimensä mukai-
sesti esittämiseen ja näyttelijän työhön. 
Niitä ovat mm. Alakouluikäisille suunnattu 
Teatteriseikkailu jonka huippukohta on 
oman esityksen tekeminen. Alle kouluikäi-
sille tarkoitetut Satupolut ovat mielikuva-
matkoja jotka kulkevat näyttelyiden läpi. 
Visuaalisen suunnittelun työpajoja ovat 
pukusuunnitteluun keskittyvä Koreillaan-
ko ja lavastustaiteeseen tutustuttava Ra-
kennuspuita. Näissä molemmissa työpa-
joissa käytetään vihertaustaa eli Chroma 
key -tekniikkaa, jotta itse tehdyt puvut ja 
lavasteet pääsevät loistamaan.  Kerro ker-
ro kulissi on lapsille suunnattu toiminnalli-
nen opastus. Historiakävelyssä puolestaan 
syvennytään oppaan johdolla johonkin 
teatterin osa-alueeseen. Perusopastukses-
sa esitellään museon näyttelyitä ja muuta 
toimintaa yleisesti.  

Ohjelmistossa on pitkään toiminut kaksi 
työpajaa, jotka eivät liity suoraan näytte-
lyihin: Sammon ryöstö, jossa tutustutaan 

toiminnallisesti Kalevalan samannimiseen 
tarinaan ja Riisi kyykyssä -paja, jossa heit-
täydytään hetkeen improvisaatioteatterin 
keinojen avulla.

VAIHTUVIEN NÄYTTELYIDEN TYÖPAJAT

Vuosi 2016 oli lasten, satunäytelmien la-
vastuksen ja lapsille suunnatun näytel-
mäkirjallisuuden vuosi. Kirsikkana kakun 
päällä toimi Saako sitä syödä? -näyttely, 
jonka maailmaa hyödynnettiin sekä esit-
tämiseen että visuaalisuuteen liittyvissä 
työpajoissa ja opastuksissa. 

Kun maailma ei riitä -näyttelyn päiväko-
deille ja alakouluille suunnatuissa toimin-
nallisessa työpajassa Rosvo ja salapoliisi 
selvitettiin salapoliisitiimeissä mysteerei-
tä: Rosvot hiippailivat museossa, kun ka-
noilla oli disko. Ne varastivat kaikista näyt-
telyn tarinoista jotakin hyvin olennaista. 
Possut ja salapoliisin tutkintakansio aut-
toivat tiimejä rötöksen selvittämisessä. 
Lähtökohtana olivat näyttelyssä esillä ol-
leiden esitysten sadut ja hahmot. Näytte-
lyyn liittyi myös lavastustyöpaja Rosvoluo-
la, jossa tutustuttiin pienoismallien kautta 
lavastamiseen ja sen merkitykseen. Osal-
listujat suunnittelivat ja tekivät pienryh-
missä rosvoluola pienoismallit ja pääsivät 
sinistudiossa vierailemaan omassa piilo-
paikassaan.

Lainaus vieraskirjasta tms.

Kuva: Heikki Suomi
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YLEISÖTYÖN UUSIA MUOTOJA

Teatterimuseossa yleisötyötä kehitetään 
jatkuvasti avoimempaan ja käyttäjälähtöi-
sempään suuntaan. Asiakkailta suoraan 
kerätty tai muuten esille tullut palaute 
otetaan huomioon ja toimintaa muoka-
taan sen mukaan. Kävijää rohkaistaan 
osallistumaan kokijana, kehittäjänä ja tari-
nankertojana. 

AIKUINEN +, LUMIKUNINGATAR

Varttuneille aikuisille suunnattujen työpa-
jojen, opastusten ja muiden palveluiden 
suunnittelun kaksivuotista strategiaa jat-
ketaan. Tarkoituksena on keskittyä tarjo-
amaan elämyksiä ja oivalluksia kulttuurin 
ystäville pääkaupunkiseudulla ja myös val-
takunnallisesti. Kokemusasiantuntijoilta 
saatujen toiveiden perusteella, päätettiin 
tehdä erityisesti isovanhemmille ja lap-
senlapsille suunnattu työpaja. Ryhmältä 

saatuja lähtökohtaideoita olivat: yhdessä 
tekeminen, yhteinen voima joka voittaa 
kaiken, jännittävät hetket, oman parin 
kanssa lähentyminen ja muiden ihmisten 
kohtaaminen yhteisellä matkalla. Työpa-
jaksi valikoitui jo vuosia aiemmin testattu 
H.C. Andersenin sadun innoittama Lumi-
kuningatar-paja. Sitä testattiin eri ryhmillä 
ja lopulta se päätyi Aikuinen+ -tarjottimel-
le tilattavaksi työpajaksi. 

”Peikon peilin särkyessä peilin sirpale osui 
Lumikuningattaren sydämeen ja jäädytti 
sen. Samalla jäätyi myös koko maailma ja 
ihmiset itkivät jäisiä kyyneleitä. Tarvitaan 
pieniä ja suuria sykkiviä sydämiä, käsien ja 
halausten lämpöä sulattamaan jää. Läh-
tekää yhdessä jännittävälle matkalle kohti 
Lumikuningattaren valtakuntaa, kuljem-
me jäisen maailman läpi toinen toistam-
me tukien ja rohkaisten kohti tuuliporttia 
ja lopullista tehtävää. Tärkeintä on yhtei-
nen voimamme ja yhdessä selviäminen.” 

Tällä ja viereisellä sivulla: Lumikuningatar-työpaja tehtiin osaksi Aikuinen+-ohjelmistoa. Se on
suunniteltu erityisesti isovanhemmille ja lapsenlapsille.

Kuva: Heikki Suomi
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YHTEISTYÖ MUIDEN  
TAIDETOIMIJOIDEN KANSSA 

TAIDETESTAAJAT / KAAPELITEHDAS
Museolla on monivuotiset perinteet tehdä 
yhteistyötä Kaapelitehtaalla sijaitsevien 
taidetoimijoiden kanssa mm. erilaisten 
kurssien ja tapahtuminen järjestämisessä. 
Uusin yhteistyön muoto on pääministeri 
Juha Sipilän alulle panema Taidetestaajat 
-hanke, jonka tavoitteena on, että kolmen 
vuoden aikana jokainen Suomen 8-luokan 
oppilas tutustuu taiteilijaan ja vierailee 
jossakin taidelaitoksessa. Kaapelin toimi-
joista Suomen valokuvataiteen museo, 
Zodiak, Helsingin taiteilijaseura ja Teatte-
rimuseo hakivat ja pääsevät järjestämään 
näitä vierailuja. Käyntien sisältö, rakenne 
ja ajankohdat on yhdessä suunniteltu, var-
sinainen toteutus tapahtuu vuonna 2017.   

TEATTERIN A B C / TEATTERIT
Teatterin A B C on syksyllä 2015 aloitettu 
nelivuotinen hanke, joka koostuu kahdes-
ta, toisiinsa liittyvästä kokonaisuudesta, 
web-sivustosta ja valtakunnallisesta yh-
teistyöverkostosta. Sivusto käsittelee la-
vastus-, puku-, valo- ja äänisuunnittelua, 
näyttelijän- ja ohjaajantyötä sekä drama-
turgiaa. Yhteistyöverkostoon kuuluvat 
Teatterimuseo, oppilaitokset ja teatterit.

Internet-sivujen sisältösuunnittelu ja tek-
ninen toteutus on jaettu kahteen osaan. 
Web-sivuston ensimmäinen osa joka kä-
sittelee lavastus- ja pukusuunnittelua on 
lähes valmis. Niiden sekä artikkeli että pe-
liosioiden koodaus ja sivupohjat eli sivus-
ton näkymätön luuranko ovat olemassa, 
mutta viimeistely puuttuu. Tähän kokonai-
suuteen liittyvä itsenäinen osa, Romeo ja 
Julia -peli, jossa yhdistyvät näyttelijäntyö, 
lavastus ja pukusuunnittelu on käyttökun-
nossa. Sivujen toisen osan, joka keskittyy 
näyttelijän- ohjaajan- sekä dramaturgin 
työhön, suunnittelu on jo aloitettu.

Yhteistyöverkoston toteutus on edennyt 
nopeammin kuin oli ajateltu. Tässä vai-
heessa ollaan tehty kehitystyötä, tarve-
kartoitusta ja luotu pohja valtakunnalli-
selle yhteistyöverkostolle. Alkuperäisessä 
suunnitelmassa verkoston perusta olisi ol-
lut valmis vasta keväällä 2017. Yhteistyö ja 
pilottiprojektin suunnittelu ja aikataulutus 
teatterin ja koulujen välillä on aloitettu Hä-
meenlinnassa jo syksyllä 2016. Kokeiluista 
kirjoitetaan blogia, joka on pohja mene-
telmäoppaalle, jonka avulla koulujen ja 
teattereiden välinen yhteistyö on helppo 
aloittaa myös muualla. Blogisivulle sekä 
nettisivuille kootaan lista teattereiden ja 
koulujen yhteyshenkilöistä, jotta yhtey-
denotto puolin ja toisin on mahdollisim-
man yksinkertaisesti. Esitestattu ja käyt-
täjien kanssa kehitetty verkostokonsepti 
ja toimintamalli esitellään ja julkaistaan 
Teatterin A B C -sivuilla.

KOHTAAMISIA / MARIA BARIC COMPANY
Teatterimuseon yleisötyö on aikaisemmin 
painottunut toimintaan omissa näyttelyis-
sä sekä Kaapelitehtaalla että valtakunnal-
lisesti museon kiertonäyttelyissä, mutta 
nyt yleisötyötä on mittavasti laajennettu 
museon ulkopuolelle ja pitempikestoi-
sia yhteistyöprojekteja ja erityisryhmille 
suunnattuja kokonaisuuksia toteutetaan 
myös julkisissa, että yhteistyökumppanei-
den tiloissa. 

Teatterimuseon ja Maria Baric Companyn 
kolmevuotinen yhteistyöprojekti jonka 
tarkoituksena on kehittää osallistavaa alu-
eellista kulttuurityön mallia sekä tasapai-
nottaa ja monipuolistaa eri kaupungino-
sien taide- ja kulttuuritarjontaa.

teatterinabc.blogspot.fi
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Artikkeli

KOHTAAMISIA voimauttavan taiteen äärellä – 
iloa ja elämyksiä sekä onnistumisen kokemuksia 

Itä-Helsingin asukkaille 

Heini Räsänen

Kohtaamisia on Teatterimuseon ja Maria Baric Companyn yhteisöllinen kehitys-
hanke vuosille 2016–2018. Sen tavoitteena on tuoda taide osaksi Itä-Helsingissä 
Jakomäen, Kivikon, Mellunmäen, Laakavuoren, Vesalan, Kontulan ja Myllypuron 
alueilla tapahtuvaa alueellista ja sosiaalista kehitystyötä yhteistyössä alueellis-
ten toimijoiden kanssa. Se on osa Helsingin malli -hanketta, jonka päämääränä 
on kehittää osallistavaa alueellista kulttuurityötä sekä tasapainottaa ja moni-
puolistaa eri kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa.

Projekti on saanut rahoitusta Helsingin kulttuurikeskuksen Helsingin mallin 
kautta sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustusta. 

Ensisijaisesti on pyritty tavoittamaan ihmisiä, jotka sosiaalisen, alueellisen tai 
taloudellisen asemansa vuoksi jäävät kulttuuritarjonnan ulkopuolelle. Kohde-
ryhmiä ovat mm. Helsingin sosiaaliviraston sijaisperhetoiminnan piirissä olevat 
perheet, nuorisokoti-, adoptio-, sekä maahanmuuttajataustaiset nuoret, lähiö-
koulujen lapset ja nuoret sekä laitoshoidossa olevat muistisairaat ja toimintara-
joitteiset vanhukset.

Kontaktit alueen toimijoihin ja ihmisiin tutustuminen ja heidän mielipiteidensä 
ja toiveidensa kuunteleminen on Kohtaamisia -hankkeen toiminnan perusta ja 
lähtökohta. Alkuvuonna vahvistimme Maria Baric Companyn valmiita yhteistyö-
verkostoja sekä rakensimme ja loimme uusia suhteita eri toimijoiden kanssa 
Itä-Helsingin alueella. Tapasimme sosiaali- ja terveysalan sekä asukastalojen 
työntekijöitä, oppilaitosten opettajia ja vapaaehtoisia ja suunnittelimme yhdessä 
vuoden 2016 toimintaa. Oli erityisen tärkeää ja mielenkiintoista kuulla ihmisten 
ajatuksia ja suunnitelmia.  Spontaaneista kohtaamisista syntyi useita yhteistyö-
pareja ja toimintaa. 

Maria Baric, Heini Räsänen ja Milla Kortemaa laativat toiminnalle taiteellispeda-
gogiset raamit, mutta sisällön suunnittelu ja toteutus tehtiin yhteistyössä alueen 
toimijoiden kanssa. Siitä rakentui monipuolinen toimintatarjotin, jossa oli mah-
dollisuus toteuttaa pitkäkestoisia yhteistyöprojekteja, sekä toisaalta lyhyempi-
kestoisia tapahtumakokonaisuuksia. Työpajoja, esityksiä ja toimintaa järjestet-
tiin eri-ikäisille ihmisille käyttäen musiikin, teatterin ja nukketeatterin keinoja.
Vuoden aikana osallistuttiin useaan eri kaupunginosatapahtumaan, joihin oli 
toivottu osallistavia tapahtumia, konsertteja, esityksiä ja työpajoja. Toimintaa 
ja sisältökokonaisuuksia räätälöitiin eri-ikäisille ihmisille mm. vanhuksille, vau-
vaperheille, erityislapsiperheille sekä koululaisille ja ne toteutettiin heidän omas-
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sa ympäristössään. Vuorannan vastaanottokeskuksen lasten ja nuorten sekä Ve-
salan ala-asteen oppilaiden kanssa tehtiin näyttämötaideprojekti, joka koostui 
musiikki- ja varjoteatterityöpajoista sekä varjoteatteriesityksestä ja konsertista 
Helsingin konservatoriossa Ruoholahdessa.  

Tämän vuoden tärkein saavutus on ollut uuden taide- ja kulttuuritilan, Kulttuu-
rikulma Feeniksin avaaminen ja toiminnan aloittaminen siellä. Sen sijainti Mel-
lunmäen Me-talossa Kohtaamisia-hankkeen toiminta-alueen ytimessä on erin-
omainen. Se on toiminnan koordinoinnin keskuspaikka ja sieltä on helppo lähteä 
kiertämään. Kulttuurikulmassa on harjoitus- ja esitystiloja joita saa varata käyt-
töön. Syksyn aikana siellä järjestettiin herkkuteatteria, taidetyöpajoja ja tapah-
tumia. Pysyvä tila on antanut mahdollisuuden kohtaamisille erilaisten ihmisten 
välille: lapsille, nuorille, työikäisille, ikäihmisille ja vastaanottokeskusten perheil-
le. Toiminta Kulttuurikulmassa on tuonut mukanaan uudenlaista yhteistyötä ja 
monialaisia kumppanuuksia.  

Projektin toiminta on kiinnittynyt luontevasti osaksi Teatterimuseon ydintoimin-
taa ja taiteellista ohjelmistoa. Osa museon toiminnasta on siirtynyt Itä-Helsinkiin 
ja toiveidemme mukaisesti olemme tavoittaneet uusia yleisöjä.

Kohtaamisia -projektin toiminnalliset rakenteet pyritään pitämään mahdollisim-
man joustavina, jotta uusiin asioihin ja ideoihin voi reagoida nopeasti ja tarvit-
taessa tiukallakin aikataululla. Tärkeintä on säilyttää koko toiminnan ajan aktii-
vinen vuoropuhelu ja yhteydenpito sidosryhmien kanssa. 

Eri tyyppisiä Kohtaamisia -tapahtumia järjestettiin vuoden aikana 61 kertaa ja 
työpajoihin, kerhoihin ja esityksiin osallistui noin 2200 henkeä.
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MUITA TOIMINTAMUOTOJA
 
KULTTUURIKAVERIT

Teatterimuseo oli edelleen mukana Hel-
singin kulttuurikeskuksen, sosiaali- ja 
terveysviraston ja Lähiöprojektin järjes-
tämässä Kulttuurikaveritoiminnassa. Sen 
tavoitteena on edistää kulttuuripalvelujen 
saavutettavuutta. Toimintamallissa Helsin-
gin kaupungin kouluttamat vapaaehtoiset 
kulttuurikaverit lähtevät seuraksi tai ver-
taisoppaiksi eri tapahtumiin. Teatterimu-
seo tukee erityisesti useamman kulttuu-
rikaverin ja heidän asiakkaidensa yhteistä 
ryhmävierailua, koska isomman joukon 
mukana olo rohkaisee kohderyhmää kes-
kustelemaan ajatuksista, muistoista tai 
heittäytymään kokeilemiseen.

MUUTA TOIMINTAA MUSEON 
TILOJEN ULKOPUOLELLA

Teatterimuseon yleisötyötä räätälöity-
jä työpajoja, tilaisuuksia ja koulutuksia 
järjestettiin museon tilojen ulkopuolel-
la. Heurekan Rakastumisen tiedettä – ta-
pahtumaan suunniteltiin illan mittainen 
flirttikoulu, Ohjaamo Helsingin Duunitref-
fit -tapahtumassa toteutettiin ”Tunne ja 
esiintyminen” -rasti nuorille työnhakijoille 
sekä Autismitietoisuuden päivänä Kampin 
kauppakeskuksessa harjoiteltiin ja esitet-
tiin klovnerian keinoin pieniä kohtauksia 
autististen henkilöiden arjesta. 

NÄYTTELYISSÄ JÄRJESTETTÄVÄÄ 
MUUTA TOIMINTAA

Yleisölle pääsylipun hinnalla tarjottavat 
esitykselliset ja pelinomaiset erikoisohjel-
mat, pääosin viikonloppuisin ja loma-ai-
koina, vahvistivat edelleen suosiotaan. 
Oma osallistuminen yksin tai yhdessä, 
vapaus osallistua nonstop-peliin itselle 
sopivana aikana, jännityksen ja huumorin 

sopiva taso eri-ikäisille ja pelin esityksel-
linen loppuhuipennus olivat palautteiden 
mukaan suosion takana. Niiden toimivaksi 
osoittautunutta rakennetta pyritään kehit-
tämään edelleen ja varioimaan yksittäisis-
säkin erikoispäivissä tai työpajoissa.

Teatterikissan lomaseikkailut 
ja vapaaehtoiset
Pelinomaisiin Teatterikissan lomaseikkai-
luihin osallistuttiin useilla eri kokoonpa-
noilla perhekunnittain, kaveriporukoina 
jne. Joulun ja uuden vuoden aikaan järjes-
tettiin Tähtisadetta, talvilomalla museossa 
vieraili Salapoliisitoimisto Kissa & Kissa, 
pääsiäisenä harrastettiin munanmetsäs-
tystä ja pyhäinpäivänä kauhua Kummitus-
juhlissa. 

Koska kävijämäärät ovat suuria näiden 
viikonloppu- ja lomaohjelmien pyörittä-
minen ei olisi mahdollista ilman vapaaeh-
toisten työskentelyä. He toimivat museon 
henkilökunnan apuna tehtäväpisteillä, 
esittivät tarinaan liittyviä roolihenkilöitä, 
auttoivat siirtymissä ja pitivät ”tarinan 
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maailmaa elossa”. Lisäksi he huolehtivat 
siisteydestä ja siitä, että kävijät saivat tur-
vallisesti uppoutua pelin maailmaan. Va-
paaehtoisina viikonloppu- ja lomaohjelmi-
en esiintyjinä ovat tänä vuonna toimineet 
teatteritieteen opiskelijat, jotka saavat 
samalla tärkeää käytännön tutustumista 
museossa tehtävään yleisötyöhön.

Perhepäivä
Syksyisin ja keväisin järjestettyyn Perhe-
päivään tavoiteltiin Kaapelimuseoiden lä-
hiseudulta uusia kävijöitä, jotka eivät ole 
vielä muussa yhteydessä museolle löytä-
neet. Perhepäivissä järjestetään erityisesti 
lapsiperheille suunnattua ohjelmaa, jota 
tuotetaan yhdessä kolmen museon näky-
vyydellä ja voimin. 

Tämän syksyn perhepäivän veti Iso-bri-
tannialainen taiteilija Leila Johnston, joka 
oli Teatterimuseon ja Suomen valokuva-
taiteen museon ”maker-vierailija”. Hänen 
työpajassaan 3D-skannattiin ihmisiä ja esi-
neitä, piirrettiin yhdessä robottien kanssa 
ja tehtiin led-valoilla koristeltuja käsinuk-
keja. 

Satupäivä
Vuosittain vietettävänä valtakunnallisena 
satupäivänä suunniteltiin puvut kävijöi-
den lempisatuhahmoille noidan ja prins-
sin avustamina. Näyttelyiden kaikki kokei-
lupisteet olivat käytössä. Mukaan pääsi 
maagisella 1 euron taikakolikolla.

Teatterikerho ja kesäkurssit
Teatterikerho kokoontui kerran viikossa 
syksyn ja kevään aikana. Kesällä järjestet-
tiin kaksi viikon kestävää Hyppy!-teatte-
rikurssia sekä yhteistyössä Suomen valo-
kuvataiteen museon ja Zodiak – Uuden 
tanssin keskuksen kanssa lyhytelokuva-
kurssi Repeat – Pause – Edit. Kerhojen ja 
kurssien lopuksi nähtiin niissä valmistettu 
esitys tai lyhytelokuvakatselmus.

Vuosittaisten kerhojen, kurssien ja mui-
den yleisötyön tapahtumien lisäksi Teat-
terimuseon lavalla nähtiin Interkult Kas-
sandran teatteriryhmien Loistava näkymä 
-festivaali. Ruotsinkielisenä yhteistyönä 
Unga Teaternin Ung Dramatik-projektin 
lukudraama-tilaisuus lapsille sekä Malin 
Grahn-Wilderin ja Clyde Wilderin kaksi esi-
tystä Rytm, rörelse och rötterna – en svän-
gande dansresa till Afrika och USA.

Juhlat ja tyky-toiminta näyttelyissä
Eri-ikäiset kävijät ovat vierailleet näyttelyis-
sä myös vapaa-ajan ryhmissä. Lapsille on 
pidetty Synttäriseikkailuja, aikuisille Polt-
tariseikkailuja. Myös juhlapalvelun järjes- 
tämissä juhlissa on vedetty teatterityöpa-
joja eri teemoilla. Työyhteisöille on ollut 
tarjolla työkykyä edistäviä kokonaisuuksia 
Tykyttääkö? ja Näe muilla kuin korvilla. 
Työhyvinvointipajat pidettiin Teatterimu-
seon tiloissa, jotta osallistujat pääsevät 
pois työpaikan rooleista ja sosiaalisista 
paineista. Uudenlainen ympäristö voi toi-
mia keskustelun herättäjänä sekä uutta 
luovana vaihtoehtona. Työhyvinvointipa-
jan saa kuitenkin tilattua myös omalle työ-
paikalleen.

Kuva: Milla Kortemaa
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TIETO- JA KUVAPALVELU

Tieto- ja kuvapalvelu vastaa sekä museon 
omaan materiaaliin että yleisesti teatteriin 
liittyviin tiedusteluihin. Asiakkaita palvel-
laan puhelimitse, sähköpostitse ja Kysy 
museolta -palvelun kautta, sekä neljänä 
päivänä viikossa tutkijasalissa. Jos asiakas 
ei itse pääse tutustumaan museon arkis-
toon ja kokoelmiin, voidaan laajat selvitys-
työt tehdä maksullisena tietopalveluna. 

Kysy museolta -verkkopalveluun saatiin 
muutamia ylläpitopuolen teknisiä uudis-
tuksia.

Kuvapalvelun kautta toimitettiin kuvia 
tutkimus- ja julkaisukäyttöön. Tieto- ja 
kuvapalvelun tutkijan työ suuntautui alku-
vuodesta myös mm. Tunteita ja eleganssia 
-verkkonäyttelyn loppuunsaattamiseen, 
näyttely julkaistiin verkossa kesäkuussa. 
Vuoden 2017 Näytelty rakkaus -näyttelyn 
valmistaminen ja aineistohaut, toisin sa-
noen museon sisäiseen toimintaan liityvä 
tieto-ja kuvapalvelu, aloitettiin jo kesällä.

Kuten aiempinakin vuosina tieto- ja kuva-
palveluun saapuviin tiedusteluihin liittyviä 
hakuja ja käytettyjen aineistojen luku-
määriä seurataan, jotta tiedustelujen sekä 
asiakaskäyntien sisällön laajuus saadaan 
näkyväksi. 

JUHLAPALVELU

Teatterimuseon juhlapalveluiden tavoit-
teena on tuottaa sekä yritys- että yksi-
tyisasiakkaille onnistuneita juhlia, joissa 
museon tietosisällöt ja elämyksellisyys 
nousevat esiin. Juhlapalvelu on myös uu-
sien museoasiakkaiden hankkimiskanava, 
juhlien kautta museo ja sen sisällöt tulevat 
tunnetuiksi museon perinteisiä asiakas-
ryhmiä laajemmalle yleisölle. Teatterimu-
seon teatterikasvatuksen tuottama sisältö 
tarjoaa myös asiakkaille aivan uudenlaisia 
palveluita ja sisältöjä tavalliseen yritysjuh-
lan sisältöön verrattuna. 

Juhlapalvelu työllistää ensisijaisesti muse-
on muutenkin käyttämiä free lancereita, ja 
tarjoaa runsaasti työtilaisuuksia täydentä-
mään tuntipalkkaisten työntekijöiden an-
sioita. Teatteri-ilmaisun ohjaajille on tar-
jolla myös työtilaisuuksia. 

Juhlapalvelu toimii pääosin museon au-
kioloaikojen ulkopuolella, esim. vuonna 
2016 juhlatoiminta lisäsi museon saavu-
tettavuutta noin 700 tunnilla. Juhlia ja 
tilaisuuksia järjestettiin vuonna 2016 yh-
teensä 106 kappaletta, ja yleisöjä niissä 
oli yhteensä 7913 ihmistä. Määrällisesti 
tilaisuuksien määrä nousi vuodesta 2015 
(97 kpl) vain hiukan, mutta taloudellisesti 
nousua oli noin 39 %. 

Kuva: Meri Eerola
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MUUT TAPAHTUMAT JA  
TILAISUUDET

TAITEILIJATAPAAMISET

Esillä olevien näyttelijöiden teemoja avaa-
maan ja syventämään toteutettiin vuoden 
mittaan kuukausittain taiteilijatapaamisia. 
ne ovat sekä tervetullut lisä tämän päi-
vän näyttely-yleisölle, lisäksi se palvelevat 
museon tallennushanketta.  Kaikki tapaa-
miset videoidaan ja tallenteet siirtyvät 
teatterimuseon arkistoon tulevien polvien 
iloksi ja hyödyksi.

Kevään 2016 tapaamiset toteutettiin tee-
malla ”Puvun tarina” ja ne kytkeytyivät 
Unelmien kuteita näyttelyyn. Tapaamisissa 
vierailivat vierailivat pukusuunnittelija Liisi 
Tandefelt 30.1., pukusuunnittelija Anna 
Kontek 20.2., näyttelijä Esko Salminen 
12.3. ja pukusuunnittelija Kaija Räihä 2.4. 
Kevään viimeisessä tapaamisessa näytte-

lyn koonnut pukututkija Joanna Weckman 
kertoi pukusuunnittelun uranuurtajista.

Syksyn taiteilijatapaamiset aloitti näytte-
lijä, ohjaaja Birgitta Ulfsson 10.9., hänen 
vierailunsa samoin kuin taiteilijatapaa-
minen näyttelijä Santeri  Kinnusen 10.12. 
kytkeytyivät Muumit teatterissa- näyt-
telyyn. Saako sitä syödä näyttely palasi 
museoon syksyllä ja sen syntymisestä oli 
paikalla kertomassa tarpeistosuunnittelija 
–valmistaja Juhani Rytkölä. Katariina Kirja-
vainen vierailussa 9.11. käsiteltiin hänen 
lavastuksiaan  ja ajatuksiaan lavastamises-
ta erityisesti lapsille ”Kun maailma ei riitä” 
– näyttelyyn liittyen.      

MAAGINEN ASU – TÄSTÄ ESITYS 
MUISTETAAN -näyttämöpukuseminaari 
 
Huhtikuussa 2016 Teatterimuseossa jär-
jestettiin pukusuunnittelijoille, puvus-
tonhoitajille, alan opiskelijoille ja kaikille 
teatterin, tanssin ja elokuvan puvustojen 
kanssa työskenteleville ja aihepiiristä kiin-
nostuneille esittävien taiteiden pukuihin 
keskittyvän seminaari. Seminaarissa poh-
dittiin puvuston roolia osana teoksen ko-
konaisuutta sekä mitä puvustuksesta jää 
jäljelle esitysperiodin jälkeen. Esillä oli 
myös kysymykset siitä, mitä, miksi ja mi-
ten pukuja säilytetään, jatko käytetään 
tai poistetaan sekä kuka päätökset tekee. 
Seminaarin alustajina toimivat pukusuun-
nittelijat Pirjo Valinen ja Tuomas Lampi-
nen, pukusuunnittelija ja tutkija Joanna 
Weckman. Teatterimuseon ja pitkäaikaisen 
säilyttämisen näkökulman toi amanuenssi 
Sanna Brander. Paneelikeskustelussa oli-
vat mukana lisäksi Svenska Teaternin pu-
vustonhoitaja Kaisa Rautakoski ja Suomen 
Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Mylly-
aho. Paneelin veti museonjohtaja Raija-Lii-
sa Seilo.

Esko Salminen vieraili taiteilijatapaamisessa 12.3. Kuva: Sanna Brander
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KAAPELIMUSEOKLUBIT

Tammikuussa järjestettiin yhteistyössä 
Museokortin kanssa Museokorttiklubi 
Kaapelitehtaan kolmessa museossa. Ta-
pahtuma oli niin onnistunut, että se halut-
tiin pitää ohjelmistossa. Yhdessä naapuri-
museoiden Hotelli- ja ravintolamuseon ja 
Suomen valokuvataiteen museon kanssa 
järjestetyt perhepäivät tuovat lapsiper-
hekävijöitä. Uudet klubit houkuttelevat 
aikuiskävijöitä. Kaapelimuseoklubeiksi ni-
mettyjä tapahtumia järjestettiin vuonna 
2016 kaksi kertaa. 

Kesäkuun ensimmäisenä päivänä järjes-
tetyn klubin teemana oli Hotelli- ja ravin-
tolamuseon uusi näyttely Rinta rinnan – 
Työvuorossa naiset. Alustajana oli Anna 
Kortelainen. Musiikkia tarjoili Vinylerna.

Syksyn klubin 2.11. teema nousi Yhdysval-
tain presidentinvaalista ja Valokuvataiteen 

museossa olleesta Alec Sothin Gathered 
Leaves -valokuvanäyttelystä. Alustajana 
oli Pohjois-Amerikan tutkija, emerituspro-
fessori Markku Henriksson. Pianisti Janne 
Maarala soitti amerikkalaisia ikivihreitä.

Alustusten ja musiikin lisäksi ohjelmassa 
oli opastuksia ja omatoimista tutustumista 
kaikkien kolmen museon näyttelyihin.

MUITA TAPAHTUMIA

Teatterimuseo jallkautui ja oli aktiivisesti 
mukana  sekä alueellisissa että koko kau-
punkia koskevissa tapahtumissa. Taiteiden 
yö toteutettiin perinteisesti koko Kaape-
litehtaan yhteishankkeena. Helsinki- päi-
vän tapahtumissa myös Teatterimuseo oli 
mukana. Kohtaamisia- hankkeen kautta 
olimme läsnä Itä-Helsinkiläisissä kaupun-
ginosatapahtumissa pitkin kevättä ja Rak-
kauden tiloja laajensi toimintaa eri puolille 
Uuttamaata.

Ensimmäisessä Kaapelimuseoklubissa alustajana toimi Anna Kortelainen.

Kuva: Ilona Kemppainen
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Teatterimuseon viestinnän tavoitteena on 
viime vuodet ollut tehdä museota tun-
netummaksi ja houkutella yhä useampia 
ihmisiä museon palveluiden pariin. Työ-
pajakävijöiden ja juhlapalvelun asiakkai-
den lisäksi tavoittelemme yksittäiskävijöi-
tä. Parin viime vuoden aikana huimasti 
nousseet kävijämäärät kertovat osaltaan 
viestinnän onnistumisesta. Vuonna 2015 
käyttöön otettu Museokortti on kasvatta-
nut koko museokentän tunnettuutta ja se 
näkyy meilläkin.

Vuonna 2016 käynnistyi Suomen 100-vuo-
tisjuhlavuoden hanke Rakkauden tiloja. 
Ennen varsinaista juhlavuotta hanke nä-
kyi ulospäin yhteisviestintänä. Hankkeelle 
avattiin keväällä oma verkkosivu  www.
rakkaudentiloja.fi ja kesän aikana otettiin 

iedotus, markkinointi, kävijät

käyttöön some-kanavat Facebookissa, Ins-
tagramissa, Twitterissä ja Youtubessa, jois-
ta viimeksi mainitussa julkaistiin mm. kak-
si videota Teatterimuseon näyttelykummi 
Krista Kososesta. Kävijätietoja Rakkauden 
tiloja -verkkosivustolta on saatu touko-
kuun lopulta alkaen. Sen jälkeen sivustolle 
on tehty jo lähes 8 000 käyntiä. Vuoden 
loppuun saakka hanketta pyöritettiin mu-
kana olevien museoiden tiedotusvastaa-
vien voimin, mutta jatkossa työtä tulee 
koordinoimaan ja tekemään hankkeelle 
palkattu puolipäiväinen tuottaja.

Museokortti on kasvattanut Teatterimuse-
on yksittäiskävijöiden määrää, mutta suuri 
osa kävijöistä tulee edelleen ryhmän mu-
kana. Lapset ja nuoret tavoitamme koulu-
jen ja päiväkotien kautta. Tiedotuskirjeet 

Näyttelyissä 30 344 kävijää! 

Kuva: Noora Geagea
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ja työpajaesitteet postitetaan kaksi kertaa 
vuodessa. Lisäksi tietoa jaetaan sähköpos-
titse ja uutiskirjeissä. Maksettuja ilmoituk-
sia oli pääasiassa Metro-lehdessä ennen 
taiteilijatapaamisia tai muita tapahtumia 
sekä teatterikentän ohjelmistolehdissä.

Vuosi 2016 oli myös Helsinki-mallin mukai-
sen Kohtaamisia-hankkeen ensimmäinen 
toimintavuosi. Kohtaamisia-hankkeessa 
museo jalkautuu Itä-Helsinkiin, erityisesti 
Mellunmäkeen, Kontulaan, Myllypuroon, 
Laakavuoreen, Kivikkoon ja Kurkimäkeen. 
Kohtaamisia-hankkeen tapahtumissa vie-
raili yhteensä 2 200 ihmistä vuoden mit-
taan.

Vuonna 2016 Teatterimuseossa tehtiin 
toista vuotta peräkkäin kaikkien aikojen 
kävijäennätys. Kaapelitehtaalla näyttelyis-
sä kävi 30 334 ihmistä. Vuodentakaiseen 
ennätykseen verrattuna kasvua oli huikeat 
38 prosenttia. Tutkijasalissa vieraili vuo-
den aikana 204 asiakasta, joten yhteensä 

museon kävijämäärä Kaapelitehtaalla oli 
30 538.

Teatterimuseossa on panostettu verkko-
viestintään, erityisesti sosiaalisessa me-
diassa. Museon verkkosivujen ja mobiili-
optimoitujen sivujen käyntimäärät ovat 
edelleen hienoisessa nousussa. Niissä 
museon verkkopalveluissa, joista tilasto-
tietoa saadaan, vierailtiin vuoden mittaan 
yhteensä 54 921 kertaa. Some-kanavis-
ta käytössä ovat Facebook, Instagram ja 
vuonna 2016 käyttöön otettu Twitter. Mu-
seon some-kanavilla on kaiken kaikkiaan 3 
856 seuraajaa.

Teatterimuseon viestinnän ja markkinoin-
nin resurssit ovat suhteellisen niukat. Tie-
dotus nojaa ilmaiskanaviin ja sosiaaliseen 
mediaan ja yhteistyötä pyritään tekemään 
myös viestinnän alueella. Rakkauden tiloja 
-museoiden lisäksi yhteistyökumppaneita 
ovat Kaapelitehtaan museot ja muut toi-
mijat sekä Kohtaamisia-hankkeen toimijat.

Tulevan Rakkauden tiloja  -näyttelyn kummi, näyttelijä Krista Kosonen kävi museolla videokuvauksissa.

Kuva: Ilona Kemppainen
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Vuonna 2016 Teatterimuseolla laskivat 
sekä valtionosuuden määrällinen summa 
että harkinnanvaraisen avustuksen sum-
ma. Helsingin kaupungin toiminta-avustus 
laski myös. Yhteensä julkinen tuki museon 
toiminnalle laski vuodesta 2015 43 366 
euroa. 

alous

Teatterimuseon toiminta on fyysisesti  
jakaantunut kahtaalle: esinekokoelmat 
sijaitsevat Arabian varastotilassa ja näyt-
telytilat, toimisto, arkistot ja tutkijasali 
Kaapelitehtaalla. Kaapelitehtaalle raken-
nettavan Tanssin talon suunnitelmat ete-
nevät, talo on edelleen tarkoitus avata 
2020. Teatterimuseo on Tanssin talo ry:n 
jäsen ja seuraa hankkeen etenemistä 
kiinteästi. Kaapelitehtaan muiden muse-
oiden kanssa on vakiinnutettu yhteistyötä 
monin tavoin. Kuukausittain pidettävissä 
palavereissa kartoitetaan sekä toiminnal-
lisia että Kaapeli tehtaan tilaan ja fasili-
teetteihin  liittyviä yhteisiä tavoitteita ja 
huolia.

ilat ja tekniikka

Teatterimuseon kävijämäärien huima 
nousu asettaa uusia haasteita itse näyt-
telytilojen kestävyydelle. Kuluminen luo 
uudenlaista painetta jatkuvaan pintakun-
nostukseen.

Valokaluston uusiminen jatkuu. Pyrimme 
tila tilalta vaihtamaan kuumat ja ener-
giatehottomat halogeenikalustot uusiin 
luotettaviin ja museotason vaatimukset 
täyttäviin led- lamppuihin, jo 2015 käyn-
nistynyt projekti eteni myös vuonna 2016. 
Niinikään pystyttiin hankkimaan moni-
käyttöinen ja laadukas valopöytä, joka on 
käytettävissä sekä näyttelyissä että työpa-
jatoiminnassa.

Teatterimuseo onnistui kuitenkin nos-
tamaan omaa tuottoa huomattavasti, 
64 235 euroa vuodesta 2015, joka johti 
siihen, että museon tulos on noin 13 000 
euroa ylijäämäinen. 

Hallituksen jäsenille ei maksettu palkkioi-
ta, eikä muita lähipiiriin liittyviä taloudelli-
sia toimia ollut.
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Teatterimuseo on valtakunnallinen eri-
koismuseo, jota ylläpitää Teatterimuseon 
säätiö. Teatterimuseon säätiön muodos-
tavat Helsingin kaupunki, Suomen Teat-
terijärjestöjen Keskusliitto ry. ja Suomen 
museoliitto.

EDUSTAJISTO
Teatterimuseon säätiön kolmivuotiskau- 
deksi 2014–16 valittu edustajisto kokoon-
tui vuoden aikana kaksi kertaa. Edustajis-
ton puheenjohtajana toimi toiminnanjoh-
taja Elina Kuusikko. 

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliit-
to ry:n nimeäminä varsinaisina jäseninä 
ja varajäseninä (suluissa) ovat toimineet 
seuraavat: ohjaaja Pilvi Porkola (ohjaaja 
Miira Sippola), visuaalinen suunnittelija 
Raisa Kilpeläinen (Tarja Simonen), järjes-
tösihteeri Hanna-Reetta Schreck (teatte-
rinjohtaja Henrik Timonen), teatterinjoh-
taja Anna Veijalainen (producent Vibeke 
Löfgren), tanssitaiteilija Outi Kallinen (Mia 
Silvennoinen), teatteripukusuunnittelija 
Riitta Röpelinen (pukusuunnittelija Ul-
la-Maija Peltola), toiminnanjohtaja Elina 
Mäntylä (järjestösihteeri Helena Vesajo-
ki), Mikko Väänänen (Leevi Mentula), toi-
minnanjohtaja Maaria Kuukorento (Ma-
tilda von Weissenberg), ja näyttelijä Eero 
Enqvist (näyttelijä Tarja Siimes).

Helsingin kaupungin nimeäminä varsinai-
sina jäseninä ja varajäseninä (suluissa) 
ovat toimineet Irma Peiponen (Pentti Saa-
rikko) ja Petteri Pietiäinen (Jonna Savolai-
nen).

rganisaatio ja henkilökunta

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

HALLITUS
Säätiön hallitus kokoontui vuoden aikana 
viisi kertaa. Puheenjohtajana on toimi-
nut Antti Mattila ja varapuheenjohtajana 
yliopistolehtori Hanna Järvinen Teatteri-
korkeakoulun Esittävien taiteiden tutki-
muskeskuksesta. Muut hallituksen jäsenet 
ovat näyttelijä Niklas Häggblom, tuottaja 
Mika Lehtinen, museonjohtaja Marjo Mik-
kola, teatterikriitikko Kirsikka Moring ja 
näyttelijä Krista Putkonen-Örn.

TILINTARKASTAJAT
Säätiön tilintarkastajina ovat vuonna 2016 
toimineet kaupunginreviisori Vesa Ikähei-
mo (HTM) ja kaupunkitarkastaja Kari Roi-
ne (HTM, JHTT) ja heidän varamiehinään 
Päivi Ollila (HTM) ja Pauli Aaltonen (HTM).

HENKILÖKUNTA
Teatterimuseossa työskenteli vuoden 2016 
aikana yhteensä 55 henkilöä vakinaisissa, 
määräaikaisissa ja tuntiperusteisissa töis-
sä. Lisäksi museolla oli tet-harjoittelijoita, 
korkeakoulu- ja ammattikouluharjoitteli-
joita ja vapaaehtoistyövoimaa. Henkilö-
kunnalle järjestettiin kevät- ja pikkujoulu-
retki. Koulutuspäiviä henkilökunnalla oli 
yhteensä 55. Liikunta- ja kulttuuriseteleitä 
annettiin kaikille yli 6 kuukauden työsuh-
teessa olleille 200 euron arvosta. Paikalli-
sen sopimuksen mukaisesti henkilökunta 
saa käyttää tunnin viikossa työkykyä yllä-
pitävään liikuntaan.  
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Museon vakinainen henkilökunta:
museonjohtaja FM Raija-Liisa Seilo,  pro-
jektipäällikkö HuK, teatterikuraattori Meri 
Eerola,  tiedottaja FM Ilona Kemppainen, 
museomestari  Heikki Suomi, arkistonhoi-
taja FM Eeva Mustonen, tutkija FM Pälvi 
Laine, museolehtori FK Heini Räsänen, 
teatteripedagogi teatteri-ilmaisun ohjaa-
ja AMK Milla Kortemaa, amanuenssi FM 
Sanna Brander, museotyöntekijä Kimmo 
Hokkanen
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NÄYTTELYKÄVIJÄT     2016   2015 
Maksaneet kävijät     27 255   18 839 
Ilmaiskävijät      3 079   3 103

TIETOPALVELU 
Tutkijakäynnit      151   152 
Ryhmäkäynnit/käyneet henkilöt   3/30   10/132 
Yksittäiset muut kävijät    23   4 
Puhelintiedustelut     40   27 
Sähköpostitiedustelut     478   377 
Asiakkaat yhteensä     722   692 
Tutkitut arkistoyksiköt     937   800 
Tiedonhaut asiakirjoista, valokuvista,  
tietokannasta       550   592 
Kuvakopiot eri käyttötarkoituksiin   336   124 
Arkistolainat      3   10

TEATTERIKASVATUS JA YLEISÖTOIMINTA 
Näyttelyopastukset     52   53 
Työpajat      473   475 
Juhla- ja tykypajat     74   22 
Muut yleisötapahtumat    116   51 
Verkkosivuilla vierailut    52 686   51 914 
Verkkopalveluissa vierailut yhteensä    62 309   52 820

SAAVUTETTAVUUS 
Ilmaispäivät      56 h / 8  10 
Avoinnaolotunnit/-päivät / Kaapeli   2 794 h / 289  2 262 h / 278

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

JULKAISUT 
Verkkojulkaisut     -   2

Vuoden 2016 tunnusluvut

LIITE



40

KOKOELMAT 
Esinekokoelmien kartunta (kpl)    
Näyttämöpuvut     22   13 
Lavastus- ja pukuluonnokset    18    3 821 
Pienoismallit      6   - 
Teatterinuket      -   - 
Muut       12   4 
Yhteensä      58   3 838

Esinekokoelmien luettelointi ja digitointi 
Esineiden luettelointi Ida-tietokantaan  145 kpl 
Digitointi      80 kpl  

Asiakirja-aineiston kartunta (Lahjoituksia /määrä hyllymetreinä) 
Lahjoitukset      4 / 0,18  18 / 27,10 
Lisälahjoitukset     3 / 2,24  8 / 14 
Yhteensä      7 / 2,42  26 / 41,10

Valokuvien kartunta (Lahjoituksia/määrä kappaleina) 
Lahjoitukset      9 / 1 807  6 / 6 764 
Lisälahjoitukset     3 / 974   12 / 64 696 
Yhteensä      12 / 2 781  18 / 71 460

Valokuvien luettelointi ja digitointi 
Kuvakohtainen luettelointi Ida-tietokantaan  2 986 kpl 
Yleisen tason listaus Ida-tietokantaan  1 449 kpl 
Digitointi      11 993 kpl

AV-arkiston kartunta (Lahjoituksia/määrä kappaleina) 
Äänitteet      1 / 1   0 / 0 
Kuvatallenteet      5 / 25   3 / 184 
Yhteensä      6 / 26   3 / 184

Arkiston yksittäiset lahjoituserät sisältävät usein eri aineistotyyppejä. Tällaisissa  
tapauksissa aineistojen alkuperäinen yhteys säilytetään luetteloinnin avulla, mutta  
tilastoissa asiakirja-aineistot, valokuvat ja av-aineistot huomioidaan omina  
lahjoituserinään. Valokuvat ja av-aineistot tilastoidaan kappaleina, eikä niiden  
viemää tilaa huomioida hyllymetrimäärässä. Teatterimuseo ottaa vastaan myös  
erillisiä käsiohjelma- ja julistelahjoituksia, mutta näitä ei toistaiseksi ole huomioitu  
kartuntatilastoissa.
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HENKILÖSTÖ (henkilötyövuosina) 
Vakinaiset, päätoimiset    10   9,9 
joista museoammatillisia    10   11,1 
Muu päätoiminen     2   3 
joista museoammatillisia    0,33   3 
Osa-aikaiset ja tuntityöntekijät   5,08   3,7 
Palkattomat      -   - 
Vapaaehtoiset (tehdyt tunnit)    84 h   286 h

TALOUS 
Tulot 
Oma tuotto      312 921,09  247 718,09 
Valtio       748 607  775 694 
Kaupunki      276 757  293 036

Menot 
Palkat       639 575,65  604 643,67 
Kiinteistömenot     360 787,35  398 849,24 
Palvelut      187 808,95  194 682,28 
Toiminta      1 324 844,91  1 316 523,37
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• Suomen Kansallisteatteri lahjoitti seitsemän näyttämöpukua Nummisuutarit-esityk-
sestä. Tarja Simosen suunnittelemien pukujen joukossa on muun muassa kolme Aku 
Hirviniemen esittämän Eskon asuyhdistelmää asusteineen sekä Johannes Holopaisen 
esittämien Kreetan ja Kriston puvut.
• Muotitaiteilijan koulutuksen saanut, vuonna 2015 edesmennyt vaatesuunnittelija 
Kirsti Maunula teki suunnittelutöitä myös oopperan ja teatterin alalla. Teatterimuseo 
sai lahjoituksena neljä pukua hänen Ilmajoen Musiikkijuhlille 1978–1981 suunnittele-
mastaan Jaakko Ilkka -oopperan puvustuksesta.
• Ylen Tuotanto ja Designin puvusto lahjoitti museon kokoelmiin kuusi pukua, joista kol-
me kukikasta rokokootakkia on kulkeutunut Yleen Suomen Kansallisoopperasta ja yksi 
hännystakki kuulunut Sörnäisten Työväen Näyttämön puvustoon vuonna 1929. Kaksi 
iltapukua oli alun perin kotoisin Punainen Mylly -revyyteatterista.
• Lavastaja Jyrki Seppä lahjoitti museon kokoelmiin kolme Oulun kaupunginteatterin 
esityksiä varten valmistettua pienoismallia sekä lavastusluonnoksia, jotka täydentävät 
aiempaa Sepän töiden luonnos- ja pienoismallilahjoitusta.
• Kokoelmiin lahjoitettiin lisäksi yhdeksän kappaletta näyttelijä Matti Lehtelän (1906–
1971) hänen näyttelijäkollegoistaan ja muista teatterin ammattilaisista tekemää karika-
tyyripiirrosta. Muun muassa Elsa Turakaista ja Tauno Paloa esittävät piirrokset ajoittu-
vat 1930- ja 1960-luvuille.
• Asiakirja-arkiston suurin lahjoituserä oli lisälahjoitus Ritva Siikalan / Teatteri Raivoi-
sien Ruusujen arkistoon. Esimerkkejä pienistä asiakirja-aineistolahjoituksista: Ope-
rettiteatteriin liittyviä aineistoja, ohjaaja Matti Tapioon (1926–78) liittyviä aineistoja, 
näyttelijä Martti Kuninkaan (1933–80) leikekirja, lausuntataiteilija Reino Louhialan (aik. 
Lundström, 1891–1964) albumi, jossa on muistiinpanoja, lehtileikkeitä ja muuta arkis-
toaineistoa. 
• Valokuva-arkiston suurimmat lahjoituserät olivat Espoon kaupunginteatterin vuoden 
2014 pukulahjoitukseen liittyvät valokuvat, erä pääosin signeerauksilla varustettuja ja 
lähinnä 1940-luvulta peräisin olevia näyttelijä-, rooli- ja esityskuvia, Helsingin Kaupun-
ginteatterin ja sen edeltäjien valokuvat sekä näyttelijä Tea Istan (1932–2014) valokuvat. 
• Audiovisuaalinen arkisto karttui erityisesti taiteilijahaastatteluilla ja seminaaritallen-
teilla. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu lahjoitti VHS-tallenteet Teatterikorkeakoulun 
ja Helsingin yliopiston teatteritieteen oppiaineen 1993 järjestämistä Näyttelijä valo-
kiilaan  -tilaisuuksista. Seitsemän haastattelutilaisuuden sarjassa oli vieraana liki kak-
sikymmentä näyttelijää. Teatterimuseo tallensi av-arkistoon lisäksi museossa vuoden 
mittaan järjestetyt taiteilijatapaamiset ja seminaarit. 

LIITE

Aineistolahjoituksia 2016
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Kokoelmien esilläolo 2016

LIITE

• Tilanne – Jyrki Sepän pienoismallinäyttely 18.8.–13.9.2016 Logomo, Turku
Näyttelyssä oli mukana kolme kappaletta Sepän suunnittelemia pienoismalleja Teatteri-
museon kokoelmista.
Lainattuja esineitä yhteensä 3 kpl

• Näyttely ”Marski elää! Näkökulmia fiktiiviseen Mannerheimiin”, Mannerheim-museo 
28.1–31.12.2016
Digitaalisten kuvakopioiden ohella mukana Päämajassa -esityksen äänitallenne.
Arkistolaina 1 kpl.

Omat kokoelmat olivat 2016 esillä seuraavasti, tunnusluvut:

Joulukalenteri:  20 esinettä, 2 pukua, 19 valokuvaa / muuta arkistoaineistoa.
Muumit teatterissa -näyttely: 7 pukua ja 1 esine, 14 valokuvaa / muuta arkistoaineistoa.
Valokiilassa-palsta: 8 valokuvaa.
Teatterin ABC-verkko-oppimisympäristön eri osiot: 147 valokuvaa ja 61 esine- ja puku-
kuvaa.
Muut omaan toimintaan toimitetut aineistomäärät:  42 kpl valokuvia.
Yhteensä 91 esinettä/pukua ja 230 valokuvaa/arkistoaineistoa.
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Tapahtumat 2016

TEATTERIKERHON 
esitykset 
5.4. Ennustuksia ja olen-
toja eli kiertomatka Fan-
tasiapuistoon
24.11. (T)aikamatka

KASSANDRA
2.5. Loistava näkymä – 
nuorten oma minifestari.

HYPPY-KESÄKURSSIT 
10.6. Hyppy 1, Taikametsä
17.6. Hyppy 2, Kupla

REPEAT – PAUSE – EDIT 
kesäkurssi 
10.6. Leffakatselmus

ESITYKSET

LUENNOT JA SEMINAARIT

MAAGINEN ASU – TÄSTÄ ESITYS  MUISTETAAN 
18.4. pukusuunnittelijoille, puvustonhoitajille, alan opiske-
lijoille ja kaikille teatterin, tanssin ja elokuvan puvustojen 
kanssa työskenteleville suunnattu seminaari

MAKER-BRUNSSI
27.9. aamukahvitilaisuus 
museoiden työntekijöille 
ja paikallisille makereille

TAITEILIJATAPAAMISET

PUVUN TARINA
30.1. vieraana Liisi Tandefelt
20.2. vieraana Anna Kontek
12.3. vieraana Esko Salminen
2.4. vieraana Kaija Räihä
23.4. vieraana Joanna Weckman

LASTENTEATTERI
10.9. vieraana Birgitta Ulfsson
12.10. vieraana Juhani Rytkölä
9.11. vieraana Katariina Kirjavainen
10.12. vieraana Santeri Kinnunen

RUUTIA-FESTARI
22.–23.4. The Bag Lady 
Theatre: Bag lady

CREATIVE MUSEUM – A GAMIFIED CONFERENCE FOR 
MAKERS, MUSEUMS AND INDEPENDENT MINDS 
2.6. Creative Museumin järjestämä konferenssi Teatteri-
museossa ja Suomen valokuvataiteen museossa.



MUUT TAPAHTUMAT JA OHJELMAT

TEATTERIKISSAN LOMASEIKKAILUT
Tähtisadetta, 5. ja 6.1. klo 12–17, tekijä: Milla Kortemaa
Salapoliisitoimisto Kissa&Kissa, 23.–26.2. klo 12–17, tekijä: Milla Kortemaa 
Pääsiäisen Suuri Munametsästys, 26.–27.3. klo 12–17, tekijä: Milla Kortemaa
Kummitusjuhlat, 5.11. klo 12–17, tekijä: Milla Kortemaa

SATUPÄIVÄ
18.10. prinssi ja noita 
auttoivat kävijöitä suun-
nittelemaan asut suosik-
kisatuhahmoilleen. Tekijä: 
Milla Kortemaa.

KAAPELITEHTAAN MUSE-
OIDEN PERHEPÄIVÄT
19.3. ja 1.10. klo 11–15
Tekijä: Milla Kortemaa
1.10. myös Leila Johnsto-
nin työpaja yhteistyössä 
Valokuvataiteen museon 
kanssa

TAITEIDEN YÖ
25.8. koko Kaapelitehdas 
juhli Taiteiden yötä

MUUMI-AARREJAHTI
27.8. Moomin.comin 
järjestämä aarrejahti 
Helsingin muumikohteis-
sa. ilmainen sisäänpääsy 
aarrejahdin osanottajille

MUSEOKORTTIKLUBI
29.1. Teemana ROHKEUS
Puhujana oikeuspsykologi 
Julia Korkman, musiikki-
vieraana Siinai

HELSINKI-PÄIVÄ
12.6. avoimet ovet ja 
omatoimista teatterisuun-
nistusta

KAAPELIMUSEOKLUBIT
1.6. puhujana FT Anna 
Kortelainen, musiikkivie-
raana Vinylerna
2.11. puhujana Poh-
jois-Amerikan tutkija 
Markku Henriksson, 
musiikkivieraana pianisti 
Janne Maarala

AIKUINEN+, LUMIKUNIN-
GATAR-TESTIPAJAT
Isovanhemmille ja lap-
senlapsille suunnatut 
ilmaiset pajat 14.3. ja 
12.2.

Unga Teatern, UNG DRAMATIK
Ung Dramatik -projektissa luodaan uutta lasten ja nuor-
ten näytelmäkirjallisuutta. Teatterimuseo tarjosi tilat 
lukutilaisuuteen: 7.12. koululaiset lukivat itse kirjoitta-
mansa näytelmän luokkatovereilleen.

RYTM RÖRELSE OCH RÖTTERNA – en 
svängande dansresa till Afrika och USA
Malin Grahn-Wilder ja Clyde Wilder 
järjestivät tanssityöpajoja ruotsinkieli-
sille päiväkodeille ja kouluille. Pajassa 
tutustuttiin jazztanssin juuriin ja vai-
heisiin sekä seuraamalla esitystä että 
kokeilemalla itse.

Kaksi työpajaa 26.10.



MUSEON ULKOPUOLELLA JÄRJESTETTY OHJELMA

KOHTAAMISIA -työpajat ja toiminta  
yhdessä Maria Baric Companyn kanssa
- työpajat, kerhot yms. 30 kpl
- esitykset tai tapahtumien 10 kpl
- näyttely 1 kpl
- asukastapahtumat ja kaupunginosajuh-
lat 10 kpl
- muu osallistava toiminta 10 kpl

Heureka - Rakastumisen tiedettä
FLIRTTIKOULU
13.2. Aikuisten ilta, jonka teemana on 
rakkaus. Teatterimuseon järjestämä 
flirttikoulu. Esiintyjät: Mari Ala-Nikkola, 
Manu Paavilainen, Vilma Pulkkinen, 
Pyry Kuronen

DUUNITREFFIT
Ohjaamo Helsinki
17.3. Nuorille työnhakijoille esiintymi-
seen varmuutta ”Tunne ja esiintyminen 
-rasti”. Ohjaaja: Milla Kortemaa

Autismitietoisuuden päivä 2016
Tilaaja: Autismi- ja Aspergerliitto
2.4. Klovnerian keinoin toteutuettuja 
pieniä kohtauksia autismin kirjoon 
kuuluvien henkilöiden arjesta. Kampin 
kauppakeskus. Ohjaaja: Milla Korte-
maa. Esiintyjät: Jenni Kivelä & Essi 
Mielonen

SÄÄNNÖLLISESTI KOKOONTUVAT RYHMÄT

Teatterikerho 12.1.–5.4., ohjaaja: Julia Gauffin
Teatterikerho 30.8.–22.11., ohjaaja: Julia Gauffin
Kesäkurssi Hyppy 1, 6.–10.6., ohjaaja: Milla Kortemaa
Kesäkurssi Hyppy 2, 13.–17.6., ohjaaja: Milla Kortemaa
Kesäkurssi Repeat – Pause – Edit 6.–10.6., suunnittelija ja vetäjä: Heini Räsänen
IlmiÖ:n teatterikerho 20.8.–20.12.



UNELMIEN KUTEITA
Näyttelykuraattori Joanna Weckman 
Graafinen suunnittelu Mikko Oksanen ja Joanna Weckman
Valosuunnittelu Heikki Suomi 
Visuaalinen suunnittelu Annina Nevantauksen Näyttelijän kengissä -tilan pohjalta Joanna Weck-
man ja Sanna Brander 
Ääniopastuksen näytelmäkatkelmat: 
Näyttelijät Henry Hanikka ja Helena Kallio
Äänisuunnittelu, tallennus ja editointi Juha Tuisku

KUN MAAILMA EI RIITÄ
Näyttelyn suunnittelu Katariina Kirjavainen
Valosuunnittelu Kalle Ropponen 
Äänisuunnittelu Maura Korhonen
Graafinen suunnittelu Sissu Muhujärvi

SAAKO SITÄ SYÖDÄ
Suunnittelu ja käsikirjoitus Sanna Brander, Eeva Mustonen, Pälvi Laine, Ilona Kemppainen, Meri 
Eerola
Valosuunnittelu Heikki Suomi
Graafinen suunnittelu Mia Kivinen

MUUMIT TEATTERISSA
Näyttelyn suunnittelu Sanna Brander, Ilona Kemppainen, Eeva Mustonen, Raija-Liisa Seilo
Käsikirjoitus Ilona Kemppainen, Raija-Liisa Seilo
Näytelmätiivistelmät Ilona Kemppainen, Mirja Männikkö
Taustatutkimus Sanna Brander, Eeva Mustonen
Näyttelyarkkitehtuuri ja graafinen suunnittelu Bond, www.bond-agency.com
Toteutus My Time
Valosuunnittelu Heikki Suomi
Näyttely toteutettiin yhteistyössä Moomin Charactersin ja Svenska literatursällskapet i Finlan-
din kanssa.

TUNTEITA JA ELEGANSSIA -VERKKONÄYTTELY
Valokuvat Eino Partanen
Verkkonäyttelyn pohjana olleen näyttelyn suunnittelu Aila Teräväinen ja Pentti Paavolainen
Verkkonäyttelyn käsikirjoitus Pentti Paavolainen
Verkkonäyttelyn suunnittelu ja tekninen toteutus Irina Fialkina
Kuvankäsittely Sirpa Nygren / Studio Tapio
Graafinen ilme Irina Fialkina
Arkistot Teatterimuseo, Etelä-Karjalan museo, Liisa Tuomen perhearkisto / Martti Ahlström

LIITE

Näyttelytyöryhmät
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Henkilökunnan koulutus, kokoukset, edustukset

EDUSTUKSET

Teatterimuseon säätiö on Suomen Oistat- keskuksen, Suomen museoliiton sekä Tanssintalo ry:n 
jäsen. Lisäksi museo on Suomen Kansallistettari OY:n ja Teatterilehti OY:n osakkeenomistaja. Yh-
tiöiden ja yhdistysten kokouksissa teatterimuseota edusti museonjohtaja Raija-Liisa Seilo.  Seilo 
on Teatterilehti OY:n hallituksen varajäsen.

KOULUTUKSET JA KOKOUKSET

Sanna Brander
- 9.–10.2. Digitaaliset kokoelmat – avoimempi Pohjola (TAKO-verkosto ja pohjoismainen Nor-
sam-verkosto)
- 1.–3.9. Teatterimuseon opintomatka Tukholmaan
- 13.10. Tako:n syysseminaari
- 10.11. Esille 8. Museo- ja näyttelytutkimuksen forum. Järjestäjät: Professori Leila Koivunen, 
yleinen historia, Turun yliopisto Johtaja, dosentti Susanna Pettersson, Ateneumin taidemuseo 
Professori Taina Syrjämaa, yleinen historia, Turun yliopisto.
- 24.10. Eläköön sirkuskulttuuri Suomessa! -seminaari (Sirkuksen tiedotuskeskus, Sirkus Finlan-
dia, Taiteen edistämiskeskus, Museovirasto)
- 11.11. Tutkimus tänään ja huomenna – kulttuurihistorialliset museot, korkeakoulut ja kirjas-
tot; tutkimuksen tulevaisuus. Museovirasto ja Rakennustaiteen seura.
- 1.12. Laadukasta luettelointia ja kokoelmahallintaa: Ontologioiden käyttö luetteloinnissa. 
Museoliitto

Meri Eerola
- merkonomi, 16.6.2016, asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala
- 3.10. vos-työpaja Lahti, Sitra ja OKM
- 30.9. social marketing, Kansallismuseo

Ilona Kemppainen
- 15.2. Itsearviointikoulutus, Museovirasto
- 7.6. Visit Helsinki, yhteistyöfoorumi
- 1.–3.9. Tukholman opintomatka
- 9.9. Kutsu poliitikko museoon -webinaari, Museoliitto
- 30.9. Yhteiskunnallisen markkinoinnin seminaari, Kansallismuseo

Milla Kortemaa
- 6.2. Hack your heritage – Hackathon, Aalto Media Factory
- 31.3. Kulttuurikasvatuksen foorumi, Helsingin kulttuurikeskus
- 1.–3.9. Tukholman opintomatka
- 26.9. Työsteen sillat -seminaari, TYÖSTE-hanke Myllypuro
- 29.9. Kulttuurikaverikokous, Kulttuurikeskus
- 31.10. Museoiden Yö -suunnittelukokous, Helsingin kaupunginmuseo
- 1.–2.11. Oppimisen Fiesta, Perusopetuksen koulutustapahtuma



Pälvi Laine
- 5.2. MAL:n luottamusmiesseminaari, Helsinki. 
- 15.2. iltapäivä, Itsearviointikoulutus, Museovirasto, Helsinki.
- 2.6. iltapäivä, Creative Museum – a Gamified Conference for Makers, Museums and Indepen-
dent Minds, Teatterimuseo, Helsinki.
- 1.–3.9. Teatterimuseon opintomatka Tukholmaan
- 17. -18.11. AE:n luottamusmiesten neuvottelupäivät, Helsinki.
- 18.11. iltapäivä, Tekijänoikeudet sirkustaiteessa -seminaari, Sirkuksen tiedotuskeskus, Helsin-
ki.

Eeva Mustonen
- 6.2. Hack4FI – Hack your heritage  hackathon (AvoinGLAM-verkosto, Aalto-yliopisto, Aalto 
Media Factory)
- 9.–10.2. Digitaaliset kokoelmat – avoimempi Pohjola (TAKO-verkosto ja pohjoismainen Nor-
sam-verkosto)
- 2.6. Creative Museum - a Gamified Conference for Makers, Museums and Independent Minds 
(Suomen museoliitto ja The Creative Museum project) 
- 1.–3.9. Teatterimuseon opintomatka Tukholmaan
- 24.–25.10. Eläköön sirkuskulttuuri Suomessa!  seminaari, (Sirkuksen tiedotuskeskus, Sirkus 
Finlandia, Taiteen edistämiskeskus, Museovirasto)
- 13.10. TAKO-seminaari (TAKO-verkosto/Museovirasto)
- 18.11. Soveltava teatteri, tanssi ja esitystaide hybrideissä konteksteissa (Teatterintutkimuksen 
Seuran Syyspäivä yhteistyössä ArtsEqual -tutkimushankkeen ja Esittävien taiteiden tutkimuskes-
kuksen kanssa)
- 1.12. Laadukasta luettelointia ja kokoelmahallintaa: Ontologioiden käyttö luetteloinnissa (Suo-
men museoliitto)

Heini Räsänen
Osallistuminen seminaareihin ja keskustelutilaisuuksiin: 
- Kohtaamisia -verkoston toteuttamista varten tapaamisia ja Teatterimuseon toiminnan esitte-
lyä  eri toimijoille Itä-Helsingissä kuusi kertaa.
- 7.4. Elämä pitkä, taide lyhyt? Ikäihmisten kulttuuripalveluiden rahoitus Helsingissä, Helsingin 
kaupunki
- 7.6. Innovatiivisten avustusten hankepäivä, Museovirasto
- 14.12. Helsingin mallin tapaaminen, Helsingin kaupunki
Osallistuminen koulutukseen:
- 6.9. Ryhmänohjauksen ja fasilitoinnin taidot, Museoliitto

Raija-Liisa Seilo
- Museologian perusopinnot, Jyväskylän yliopisto huhtikuu 2016
- 9.-10.2. TAKO- seminaari Hki
- 19.4. Erikoismuseonjohtajien tapaaminen Hki, 
- 25.–26.8. Museonjohtajapäivät, Rauma, 
- 22.–23.9. Museoalan teemapäivät Hki, 
- 3.6. ja 9.12. VOS-seminaarit Hki, 
- 1.–3.9. Henkilökunnan opintomatka Tukholmaan, 
- 9.9. Taike, järjestöpäivä Hki, 
- 8.12. Museoliiton tietopäivä Hki
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Määräaikaiset, freelancerit ja harjoittelijat

MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTA
Museoassistentti Erja Kettunen 15.4.–31.12. (21 h /viikko)
Museoassistentti Hanna Kivelä 1.9.–31.12.
Hallintoassistentti Liisa Kupari 1.9.–31.12.
Projektikoordinaattori Rosaliina Munnukka
Museoassistentti Mirja Männikkö 19.9.–7.10, 7.11.–6.12, lisäksi joulukuussa 116,5 tuntia
Media-assistentti Sirja Oksanen 30 tuntia (harjoittelujakson jälkeen, joulukuun lopussa)
Hallintoassistentti Tiina Vanhanen 1.1.–31.5.

TYÖHARJOITTELIJAT
Hanna Kivelä 3.5.–30.6. ja 1.–31.8. Helsingin yliopisto, museologia
Jarmo Haverinen 12.1.–30.6. (välissä poissa 13.5.–22.5.), Kuntoutussäätiö, työhön valmennus 
(6,5 h / päivä)
Mirja Männikkö 9.5.–30.6. ja 1.8.–6.9. Helsingin yliopisto, teatteritiede
Erja Kettunen 4.1.–8.1. ja 25.1.–29.3. Verve, työharjoittelu (6 h / päivä)
Sirja Oksanen 17.10.–21.12. media-assistenttiharjoittelija, Omnia 
Harri Mähönen 1.2.–3.6.

TET-HARJOITTELIJAT
Nella Salminen 31.10.–4.11.
Carola Kuittinen 21.–25.11.

NÄYTTELYISSÄ JA PROJEKTEISSA TYÖSKENNELLEET
Leila Johnston 26.9.–7.10. Maker -projekti

VAPAAEHTOISET
Diego Salvador
Kaisa Silvo
Laura Halonen
Elmo Holopainen
Linda Mikkola 
Aino Saaristo
Enja-Riina Knuts 
Humanistispeksin työryhmästä 6 henkilöä
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Lahjoittajat 2016

Markku Aulanko, Tampere
Espoon Kaupunginteatteri
Helena Haapavaara, Helsinki
Helsingin kaupunginmuseo
Helsingin Kaupunginteatteri
Helsingin yliopisto, teatteritiede
Soili Hämäläinen, Helsinki
Tea Istan perikunta, Espoo
Kari Junnikkala, Lahti
Leila Jäntti, Helsinki
Heidi Koponen, Helsinki
Pirjo Kaila, Helsinki
Karisto, Hämeenlinna
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), Helsinki
Liisa Kylmälä, Tuusula
Ismo Lappalainen, Tuusula
Marjut Lindroos, Espoo
Pekka Louhiala, Hämeenlinna
Minna Luukko, Espoo
Leena Maissen, Basel, Sveitsi
Annele Martin, Helsinki
Kirsti Maunulan perikunta, Vantaa
Nuorisoseura Karjalan Nuoret ry, Helsinki
Tintti Karppinen, Helsinki
Tamara Popova-Veltcheva, Helsinki
Seija Pyykkönen, Kirkkonummi
Kari Rahiala, Helsinki
Marjatta Rasilainen, Helsinki
Sanna-Kaisa Ruoppa, Iisalmi
Seppo Heikki Salonen, Helsinki
Jyrki Seppä, Turku
Ritva Siikala, Helsinki
Tarja Simonen, Helsinki
Suomen Kansallisooppera, Helsinki
Suomen Kansallisteatteri, Helsinki
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu ja Teatterikorkeakoulun kirjasto, Helsinki
Juho Viironen, Helsinki
WSOY, Helsinki
Yleisradio Oy / Yle Tuotanto ja Design, Helsinki




