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THE LENIN MUSEUM

European Museum of the Year 2018 Award Nominee

Vuoden eurooppalainen museo 2018 -kilpailun finalisti

The Lenin Museum
The renewed museum provides a vivid,
comprehensive and critical view of the
history Finland and Russia share.
It takes visitors on a fascinating journey
through some of the most remarkable
events in our history: The Russian
Revolution, the founding of the Soviet
Union, Finland's independence, the
Second World War and finally the
collapse of the Soviet Union.
The exhibition looks at political and
economic events on both sides of the
border and how they affected everyday
life. The exhibition's themes shed light
on topics such as the gulag archipelago
and its endless human tragedies, finlandisation from a hindsight perspective
and the liberating effects of the perestroika. The time scale reaches from
the last breaths of the Russian Empire
to Putin's Russia and EU-era Finland.

The museum hall at the Tampere
Workers' Hall is known as the birthplace
of the Soviet Union – it's where Russian
revolutionaries Vladimir Lenin and
Joseph Stalin met for the first time.
This meeting that happened in 1905
had global impacts: the two men
decided to arrange a revolution in
Russia, found the Soviet Union and
to let Finland become independent.
The Lenin Museum, renewed
in summer 2016, has added
Soviet memorabilia to its
collections. The memorabilia
consisting of everyday
items will be displayed
at the museum from
June onwards.

KUVA: OLLI-PEKKA LATVALA

Lenin-museo
Uudessa ja erilaisessa museossa
Suomen ja Venäjän yhteinen historia
herää eloisana, monisävyisenä ja
kriittisenä. Museo vie yleisön lumoavalle matkalle historiamme merkittäviin
käännekohtiin: Venäjän vallankumoukseen, Neuvostoliiton perustamiseen,
Suomen itsenäistymiseen, toiseen
maailmansotaan ja aina Neuvostoliiton
romahdukseen saakka.
Näyttely nostaa esille poliittiset tapahtumat ja talouselämän kysymykset
molemmin puolin rajaa ja luotaa niiden
vaikutuksia arkielämään. Näyttelyn
teemat valottavat sellaisia ilmiöitä kuin
inhimillisten tragedioiden loputonta
vankileirien saaristoa, jälkikäteen
viisasteltua suomettumista ja perestroikan vapauttavaa vaikutusta ajallisen
kaaren ulottuessa Venäjän keisarikunnan

PIIRROS PETRI HILTUNEN

viimeisistä henkäyksistä Putinin Venäjään
ja EU-Suomeen.
Museosali Tampereen työväentalolla
tunnetaan Neuvostoliiton alkukotina,
jossa Venäjän vallankumoukselliset
Vladimir Lenin ja Josif Stalin
tapasivat toisensa ensimmäistä
kertaa. Vuoden 1905 tapaamisella
oli maailmanhistorialliset seuraukset: kaksikko päätti tehdä Venäjän
vallankumouksen, perustaa
Neuvostoliiton ja antaa
Suomen itsenäistyä.
Kesäkuussa 2018
Lenin-museota
täydennetään arki
päivän neuvosto
esineillä museon
omista kokoelmista.

Opastukset

Kouluille

Opastukset ennakkotilauksesta ryhmille,
opastuskielinä suomi, englanti ja venäjä.

Opastettu kierros uuteen
Lenin-museoon kouluille

Opastettu kierros
uuteen Lenin-museoon
Tutustuminen oppaan johdolla uuteen ja
erilaiseen Lenin-museoon. Miten Leninin
ja Stalinin kohtaaminen muutti maailman
historiaa ja millaisia seurauksia sillä oli
niin Suomessa kuin itärajan takanakin.
Kesto 45 min. Hinta 80 € + museon
pääsymaksu, max. 25 hlöä.

Kierroksella perehdytään demokratiaan
tutustumalla Suomen ja Venäjän/
Neuvostoliiton yhteiskuntien kehitykseen
1900-luvun aikana. Sopii yläkoulujen ja
lukioiden opetukseen. Kesto 45 min,
hinta 30 €, sisäänpääsy museoon
ilmainen.

Yksityistilaisuudet

Matka halki neuvostohistorian
–draamaopastus

Yleisöopastus
9.6.–26.8.2018 la ja su klo 14

Elämyksellinen kierros uudessa Leninmuseossa vie osallistujat historiallisen
matkaoppaan johdolla Suomen ja
Neuvostoliiton historian vaiheisiin
kokemaan jännittäviä ja viihdyttäviä
hetkiä halki kuohuvan 1900-luvun.
Kesto 30 min. Hinta 105 € + museon
pääsymaksu, max. 25 hlöä.

Tutustuminen oppaan johdolla uuteen ja
erilaiseen Lenin-museoon. Miten Leninin
ja Stalinin kohtaaminen muutti maailmanhistoriaa ja millaisia seurauksia sillä oli
niin Suomessa kuin itärajan takanakin?
Kesto 45 min. Sisältyy pääsylipun hintaan.

Lenin-museota vuokrataan myös
yksityistilaisuuksiin aukioloaikojen
ulkopuolella. Noin 25 hlöä voi viettää
Lenin-museon tunnelmallisissa
tiloissa nostalgisen illallistilaisuuden
vaikkapa kansojen välisen ystävyyden
hengessä. Isommalle joukolle Leninmuseon tilat sopivat cocktailtyyppisenä tilaisuutena ja näyttelyihin
tutustuminen antaa mielenkiintoiset
ja historialliset puitteet vaikkapa
kansainvälisten kongressien ilta
tilaisuuksiin. Maukkaista ruoka
tarjoiluista vastaa catering-yhteistyökumppanimme. Ota yhteyttä
niin kerromme lisää!

The Lenin Museum tour
4.7.–29.8.2018 Wed 2 pm

Lisätiedot ja varaukset:
p. 010 420 9269, lenin@lenin.fi

Opastusten varaukset ja lisätiedot:
Museoemäntä Raija Kuisma
p. 010 420 9269
raija.kuisma@tyovaenmuseo.fi

Kesän yleisöopastukset

Take a guided tour to the new Lenin
Museum and find out the unique story
of the place! Tour takes 45 minutes
and is included in the ticket price.

Tapahtumat
12.4. Yuri’s night
18.5. Kansainvälinen museopäivä
19.5. Museoiden yö
9.8. Tapahtumien yö
23.8. Mustan nauhan päivä
30.9. Tampereen päivä
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Opastus sisältyy

Kylmän sodan arvet
Kierroksilla tutustutaan kylmään sotaan
ja siihen, millaisia jälkiä suurvaltapolitiikka on jättänyt kehitysmaihin ympäri
maailmaa. Kierroksen keskeisiä aiheita ovat muun muassa ihmisoikeudet,
demokratia, sosialismi, kehitysmaat ja
pakolaisuus. Opastuksen jälkeen kehityskysymyksiin pureutuva sarjakuvatyöpaja.
Toiminnallisen museo-opastuksen ja työpajan kokonaiskesto on 1,5 tuntia. Hinta
50 €, sisäänpääsy museoon ilmainen.
Kokonaisuuteen liittyvä opetusmateriaali
Lenin-museon verkkosivuilla.

Lenin-museo The Lenin Museum
Hämeenpuisto 28, Tampere
p. tel. 010 420 9222
www.lenin.fi
Avoinna Open
1.9.–31.5. ti–su 11–17
1 Sep–31 May Tue–Sun 11 am–5 pm
1.6.–31.8. joka päivä 11-18
1st Jun–31 Aug daily 11 am–6 pm

Liput Tickets 8/6 €.
Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
Admission free for children under 18 years.

Suljettu Closed 1.1., 30.3., 2.4., 22.–24.6., 6.12.,
24.–26.12., 31.12.2018.

N KATU

Ainutlaatuinen museokauppamme
tarjoaa sinulle inspiroivan kattauksen
slaavilaista estetiikkaa kirpeällä neu
vostotwistillä ryyditettynä. Tutustu myös
kiinnostavaan kirjavalikoimaamme!

Lisätietoa nettisivuillamme.
More information on our website.

www.lenin.fi

H

PIRKANKATU

Soviet Shop

ATU

Tykkää Lenin-museosta
Facebookissa ja
Instagramissa!

PYYNIKIN
KIRKKOPUISTO

UISTO
HÄMEENP

At Soviet Shop you can find our novelties:
eco design, jewellery, delicacies, souvenirs,
interesting books and certainly the most
unique gifts in the city. And of course,
the Lenin Museum's classics are also
available: Lenin's literary works, plaster
busts and pins.

HÄMEENK

KATU

HALLITUS

LENINMUSEO
TU
SATAMAKA

Lenin-museo sijaitsee Tampereen
työväentalolla Hämeenpuistossa.
The Lenin Museum is situated at
the Community Hall of Tampere.

KANSIKUVA: MIRJAMI VERTAINEN

verkkokauppa.lenin.fi
Kuponkikoodilla KALENTERI
ensimmäisestä tilauksesta -15 %.
KUVA: MIRJAMI VERTAINEN

KIVE
ALEKSIS

Sisäänpääsy Museokortilla!
Maksuvälineenä käyvät myös
Tyky-Kuntoseteli+, Smartum
NKATU
Liikunta- ja kulttuuriseteli SATAKUNNA
FRENC
sekä Virikeseteli!

Soviet Shop

Soviet Shop myös verkossa.
Soviet Shop ONLINE

TYÖVÄE
MUSEO
WERSTA

Kulku museoon tapahtuu Työväentalon
pääovesta ensin aulatilaan ja siitä portaita
2 1/2 tai hissillä 3. kerrokseen.
Liikkumisesteetön sisäänkäynti
Hämeenpuisto 28 D -portaan kautta.
Soita tulostasi etukäteen museoon.
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