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TEKSTI ANNI RISSANEN

Millaista draamaa syntyy, kun laitetaan yhteen viisi 
museoammattilaista, seitsemän museoalan opiskelijaa 
ja kuusi museoista innostunutta vapaaehtoista? 

Draamaa museon kulisseissa

Kuva: Anne Lahtinen
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SYKSYN 2017 mittaan Werstaan työntekijöitä, oppaita ja 
Museosakin vapaaehtoisia kokoontui parin viikon välein yhteen. 
He osallistuivat yhdessä draamapedagogi Maiju Erosen ja Henna 
Moision vetämälle museodraamakurssille. Lopputyönä syntyi 
koko joukko kohtauksia itsenäisyyspäivän tapahtumaan Vapau-
den museoon.

– Olimme yllättyneitä, miten hyviä esiintyjiä kurssilai-
set olivat heti ensimmäisestä kokoontumisesta lähtien, Eronen 
ja Moisio kertovat. Suurista ikäeroista ja erilaisista taustoista 
huolimatta ryhmä oli heti valmis leikkimään yhdessä ja eläyty-
mään vaikka vessanpytyksi. Ja leikkimisestähän teatterissa on 
pohjimmiltaan kyse.

Museodraama ei ole Suomessa vielä vakiintunutta. Sillä 
voidaan tarkoittaa mitä tahansa rooliasuun pukeutuneesta 
museo-oppaasta ammattinäyttelijöiden museoympäristössä 
toteuttamaan teatteriesitykseen. Yhteistä kaikentyyppiselle 
museodraamalle kuitenkin on, että sen avulla halutaan herättää 
historia eloon. Teatterin keinoin luodaan museokävijöille moni-
puolisempi kokemus, kuin vitriineihin suljetut esineet voivat 
tarjota.

JOIDENKIN MIELESTÄ historia on vakava asia eikä sillä pitäisi 
leikkiä. Yhä useammat kuitenkin haluavat kokea illuusion siitä, 
millaista elämä entisaikaan olisi voinut olla. Teattereissa men-
neisyyteen sijoittuvissa näytelmissä sallitaan usein paljonkin 
taiteellisia vapauksia historiallisten yksityiskohtien kustannuk-
sella. Museoiden näyttelyissä taas pyritään esittämään mennei-
syys niin tarkasti kuin senhetkisen tutkimuksen perusteella on 
mahdollista. 

Museodraama noudattaa näyttelyiden linjaa. Toki esimer-
kiksi puvustukseen käytettävissä olevat varat määrittävät, miten 
tarkasti asujen malleja ja materiaaleja on mahdollista jäljitellä. 
Vaikka museoiden kokoelmista löytyy aitoja vaatteita ja esineitä 
menneiltä aikakausilta, eivät esiintyjät pääse niillä leikkimään. 
Kokoelmien esineitä käsitellään mahdollisimman vähän ja sil-
loinkin puuvillahansikkain, jotta ne säilyisivät vahingoittumat-
tomina kauas tulevaisuuteen. Kaikki tarvittava rekvisiitta ja 
puvustus on siis haalittava muualta.

SUOMALAISISSA MUSEOISSA museodraama on vasta hil-
jalleen yleistymässä, mutta maailmalla sitä on nähty jo pitkään. 
Yhdysvalloissa historian elävöittäminen tuli muotiin 1960-lu-
vulla. Nykyään monilla yhdysvaltalaismuseoilla on jo vakituinen 
teatteriohjelma. 

Myös koko museokohde saattaa perustua historian elävöit-
tämiseen. Elävän historian kyliä löytyy Yhdysvaltojen lisäksi 
esimerkiksi Iso-Britanniasta ja Pohjoismaista. Esiintyjinä niissä 

toimivat joko museodraaman ammattilaiset tai heidän koulutta-
mansa vapaaehtoiset. Suomessa museoiden draamaopastukset ja 
-esitykset ovat useimmiten olleet joko yksittäisten museopeda-
gogien harrastuneisuuden varassa tai niitä tilataan ulkopuolisilta 
esiintyjiltä.

WERSTAALLA DRAAMAOPASTUKSEN on voinut tilata 
ryhmille jo useita vuosia. Myös museon tapahtumissa ja tem-
pauksissa on toisinaan nähty historiallisia hahmoja. Draama-
kurssin myötä esiintymiseen on kuitenkin saatu lisää varmuutta. 

– Uskallan paremmin heittäytyä rooliin, ja tarpeen tullessa 
myös improvisoida erilaisia asioita tilanteen mukaan, pohtii 
Reetu Suominen, joka on yksi kurssille osallistuneista oppaista. 
Kurssin myötä olen myös tullut kiinnittäneeksi enemmän huo-
miota omaan tapaani puhua ja painottaa lauseita.

Itsenäisyyspäivän aamuna kurssilaisia jännitti hyvästä val-
mistautumisesta huolimatta. Etukäteen ei voinut tietää, tuleeko 
ilmaiseen yleisötapahtumaan väkeä ja miten yleisö esityksiin 
suhtautuu. Päivä onnistui kuitenkin yli odotusten. 

– Monet kyselivät, milloin näitä pääsee näkemään seuraa-
van kerran, draamapedagogi Moisio hymyilee.

AIVAN SAMANLAISENA kokonaisuutta tuskin toistetaan, 
mutta esitysten roolihahmoja voidaan varmasti käyttää myö-
hemminkin. Eräs tänäkin vuonna ajankohtaisista hahmoista on 
punavanki Emmi Tuori.

– Olen ollut täällä vankileirillä toukokuusta tähän päivään 
asti eli elokuuhun 1918. Minut pidätettiin, koska olin puna-
kaartin sairaanhoitajana, Tuori väittää. Kiinni otettaessa Tuorilla 
oli yllään hame, mutta lyhyeksi leikatun tukan vuoksi hänen 
epäillään kuuluneen housukaartiin, punaisten naiskomppaniaan. 
Mitään en tunnusta, Tuori sanoo uhmakkaasti. 

Tuorin hahmon kehitteli ja esitti museolehtori Eeva Kaura. 
Hän kertoo lukeneensa hahmoa suunnitellessaan naiskaarteista 
tehtyjä tutkimuksia ja arkistoaineistoa, jotta hahmosta sai histo-
riallisesti uskottavan. Faktat piti saada kohdilleen. Naiskaartilai-
sen kokemusmaailma on kaukana Kauran omista kokemuksista, 
joten hahmoon eläytymisessä oli turvauduttava mielikuvituk-
seen.

– Nykysuomalaisen elämässäni en ole joutunut kohtaa-
maan väkivaltaa, pelkäämään kuolemantuomiota tai juurikaan 
salailemaan mielipiteitäni, Kaura tuumii. Jotain samaistuttavaa 
kuitenkin vangista löytyi, esimerkiksi läheisten ihmisten me-
nettäminen. Kaura on aiemminkin pohtinut naisen roolia sekä 
yhteiskunnan naisiin kohdistamia odotuksia ja rajoja omassa 
arjessaan.

 
MUSEOVIRASTON RAHOITTAMA Traamaa tehtaassa ja ta-
lolla -hanke osoitti, että menneisyyteen eläytyminen on antoisa 
kokemus niin esiintyjille kuin yleisöllekin. Draamaopastusta voi 
toki katsoa kuin teatteriesitystä, mutta parhaan kokemuksen saa 
lähtemällä rohkeasti leikkiin mukaan. Arkiminän voi unohtaa 
hetkeksi ja antaa oppaan johdattaa toiseen aikaan ja paikkaan, 
toisenlaiseen elämään.

Museolehtorit Anni Rissanen (vas.) ja Eeva Kaura (oik.) ottavat 
tuntumaa valkoiseen ja punaiseen perintöön museodraaman 
keinoin. Roolihahmot kohtasivat toisensa itsenäisyyspäivänä 
6.12.2017 Vapauden museossa.
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TYÖVÄENMUSEO TÄYTTÄÄ pian 25 vuotta. Museo avattiin 

yleisölle 12.11.1993. Noista alkuvuosista on menty todella paljon 

eteenpäin: silloisen museorakennuksen tasosta kertoo hyvin 

se, että koko talo purettiin meidän lähdettyä. Vaikka vuosien 

varrella on purettu, paljon enemmän on rakennettu uutta.

Noiden päivien jälkeen näyttelyihimme on tutustunut 

yli 600 000 kävijää. Viime vuonna teimme jälleen kävijä-

ennätyksen ja kiinnostavien sisältöjen ansiosta kasvu tuntuu 

jatkuvan. Henkilökunta on moninkertaistunut, kokoelmat 

kasvaneet ja yhteistyökuviomme tuntuvat huumaavilta. 

Työ väenmuseo Werstas on löytänyt paikkansa maailmasta.

LAAKEREILLE EI näinä aikoina voi kuitenkaan jäädä 

lepäämään. Juhlavuoden aikana teimme myös uuden 

strategian, joka viitoittaa museon tulevaisuutta aina vuoteen 

2030 saakka. Tavoitteena on kehittyä maamme yhteisöl li-

simmäksi ja rohkeimmaksi museoksi. Haluamme tehdä 

museotyötä teidän kanssanne ja uskallamme nostaa riman 

korkealle.

Museon toiminta-ajatus säilyy vahvana ja kiteytyy sana-

pariin ”reilusti historiaa”. Tällä tarkoitamme ensinnäkin 

museopalveluidemme runsautta: laadukkaita näyttelyitä, 

kelpo kokoelmia ja runsasta tapahtumatarjontaa. Toiseksi 

se viittaa rehtiin asenteeseen kumppanina ja vapaaseen 

sisäänpääsyyn. Kolmanneksi reilu historiankäsitys tarkoittaa 

tasapainoista menneisyyskuvaa, jossa muistamme ennen 

muuta historian vähäväkisiä.

NIIN KÖYHÄN IHMISEN kuin pääsymaksuttoman 

museonkin tulevaisuudessa näkyy aina synkkiä pilviä. 

Miten huolehdimme tuloista, uusimmasta osaamisesta, 

valtakunnallisesta näkyvyydestä tai ketteryyden ja pitkä-

jänteisyyden tasapainosta? Mennyt neljännesvuosisata 

antaa kuitenkin rohkaisua: kovalla työllä ja uskolla yhteiseen 

asiaan pärjäämme myös tulevaisuudessa.
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LENIN-MUSEO YKSIIN KANSIIN
Uudistuneesta museosta on valmistunut 
nyt myös kirja suomeksi, englanniksi 
ja venäjäksi. Se kertoo Suomen ja 

Neuvostoliiton yhteisen tarinan aina 
suuri ruhtinas kunnan päivistä nykyaikaan 
asti, historian kipupisteitä unohta matta. 
Upea kuvitus pohjautuu museon kokoel-
miin ja huokuu neuvosto nostalgiaa.

KOKOELMIA VERKKOON
Työväenmuseon kokoelmista yhä suuremman osan löytää 
jatkossa verkosta. Työväenperinnön suuri tallennushanke 
on kolmevuotinen digitointihanke, jonka aikana työväenhis-
torian keskeisiä kokoelmia saadaan verkkoon. Riihi säätiön 
tuella säilytystilojen kätköistä avautuvat aineistot kaikkien 
käyttöön.

Uudistuvaan arjenhistoria.fi-palveluun tulee vuosina 
2018–2020 katsottavaksi muun muassa torppareihin, työväen-
musiikkiin, näyttämötoimintaan ja työväenlehtiin liittyvää 
aineistoa. Luetteloimme niin työväenlippuja, arkipäivän 
esineitä kuin ammattiliittojen historiaa aina 1800-luvun 
lopulta näihin päiviin saakka.

KOKOELMAHALLIA RAKENNETAAN
Postimuseon, Werstaan ja Vapriikin esineille rakennetaan 
uutta kokoelmahallia Tampereen Ruskoon. Opetus- ja kult-
tuuriministeriön tukemassa rakennushankkeessa syntyy yli 
2200 neliötä modernia säilytystilaa. Ekotehokas rakennus 
käyttää aurinkoenergiaa ja maalämpöä kulttuuriperinnön 
säilyttämiseen.

LENINGRADIN PIIRITYS 
Toinen maailmansota riehui 75 vuotta sitten hurjimmillaan. 
Saksan armeija piiritti Leningradia yhdessä kaupungin 
pohjoispuolen saartaneiden suomalaisten kanssa. Lähes 
900 päivää kestäneen piirityksen aikana kuoli yli 640 000 
ihmistä nälkään, kylmään ja pommituksiin.

Leningradissa oli puutetta aivan kaikesta, mitä elämiseen 
tarvittiin. Kurjuutta kuvasivat venäläiset sotavalokuvaajat, 
joiden valokuvista Leningradin puolustuksen ja piirityksen 
museo Pietarissa on koonnut koskettavan näyttelyn 
Werstaalle (20.9.2018–6.1.2019). Esille tulee myös sota-ajan 
julisteita Lenin-museon kokoelmista.

Uutisia

TYÖVÄENMUSEO 20 VUOTTA SITTEN 
Vuonna 1993 avattu museo toimi huomattavasti nykyistä 
ahtaammin Väinö Linnan aukion toisella laidalla. Talous-
tilanteen kohentuessa museo onnistui vuokraamaan 
lisää tilaa. Syksyllä 1998 avattiin yli 400 neliön Finlay-
sonin Vanha tehdas ja Suomen teollistumisen läpimurto 
-näyttely vuonna 1850 valmistuneen TR2-rakennuksen 
kolmanteen kerrokseen.

Vaikka museo kasvoi, vanhan tehtaan näyttelysalista 
tuli kuitenkin väliaikainen ratkaisu. Nykyisten toimitilojen 
suunnittelu alkoi vuoden aikana ja rahoitusratkaisua 
hierottiin Tampereen kaupungin, opetusministeriön ja 
Finlaysonin alueen omistajien kanssa.

Kuva: Kimmo Kestinen, Työväenmuseo Werstas

Kuva: © A Great Ordeal, A Great Victory Collection of Photographs, Y.M. Zyablov and JSC Center of 
Exhibition and Museum Projects.

TEOLLISUUSMUSEO AVATAAN VUONNA 2021
Työväenmuseo Werstas ja Vapriikki ovat aloittaneet uuden 
Teollisuusmuseon suunnittelun. Uudistunut museo avataan 
Pumpulisaliin, nykyisen Vapauden museon tilalle kesällä 
2021. Koko perheen toiminnallinen museo tekee tunnetuksi 
tamperelaisen teollisuuden tarinan ja kertoo teollisuustyöstä 
ennen ja nyt.

IRTISANOMISIA KERÄTÄÄN MUSEOON
Eurooppalaisen kulttuuriperinnön juhlavuonna Werstas kerää 
ympäri Suomea irtisanomisiin liittyviä esineitä ja kokemuksia. 
Tuotantoa on viety halpamaihin, työsuhteista on tullut epä-
varmoja ja irtisanomiset ovat osa eurooppalaista arkea. Tari-
noita julkaistaan tyovaenliike.fi -sivuilla syksyn 2018 aikana.
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Muistovuosi 2018
Sata vuotta sitten elettiin surullista aikaa 
sisällissodan jakaessa kansan kahtia. 
Sisällissodan aikaisiin tapahtumiin 
palattiin ja sodan uhreja muistettiin 
vuoden aikana monin eri tavoin.  

TEKSTI MARITA VIINAMÄKI

VUONNA 2017 Suomessa juhlittiin näyttävästi itsenäisyyden 
juhlavuotta. Suomi 100 -teema tuotteistettiin niin designsak-
siin, ulkoroihuihin kuin monenlaisiin tapahtumiin. Työväen-
museo Werstaan isoin panostus juhlavuoteen ja Suomi 100 
-ohjelmaan oli Vapauden museon avaaminen yleisölle marras-
kuun lopulla. Avajaisia vietettiin 27.11.2017, jolloin kahdeksan 
tunnin työpäivää koskeva laki täytti sata vuotta. 

Työväenliike oli keskeinen voima Suomen itsenäistymis-
taipaleella. Nuori kansakunta oli itsenäistyessään pahasti kahtia 
jakautunut ja ajautui pian yli 37 000 henkeä vaatineeseen sisäl-
lissotaan. Itsenäisyyden juhlavuosi kääntyi sisällissodan muisto-
vuodeksi ja keväällä 2018 muistettiin sodan uhreja. Vapauden 
museo kunnioittaa omalta osaltaan muistovuotta ja vuoden 
1918 sotaa käsiteltiin myös monissa tapahtumissa. 

Vankileirimuistoja 
Vapauden museossa.

Kuva: Kalle Pajula

Emil Lammisen Tammisaaren 
vankileirillä valmistama 
valokuvakehys. Kehyksessä 
on tyypilliseen tapaan 
vuosiluku 1918 ja sana 
”muisto”.  Alaosan kirjaimet 
”TSV” merkitsevät Tammisaaren 
vankileiriä. Valokuvassa 
Lamminen on morsiamensa 
Maija Virtasen kanssa. 
Punakaartissa toiminut 
kirvesmies Lamminen selvisi 
sodasta ja vankileiriltä hengissä 
ja toimi myöhemmin kaupungin-
valtuutettuna Tampereella. 
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Kuva: Anne Lahtinen

oikeudetkin puuttuivat. Vapauden museon tarina alkaa tuosta 
ajasta. Suomen valtiolle itsenäisyys koittaa vuonna 1917 ja Suo-
mi pystyy pitämään valtiollisen vapautensa toisen maailmansodan 
melskeissä. Suomalaisetkin saavat vähitellen uusia vapauksia ja 
mahdollisuuksia: mahdollisuus äänestää ja asettua ehdolle vaa-
leissa, mahdollisuus osallistua yhdistystoimintaan, mahdollisuus 
liikkua ja uskoa ja sanoa, mitä haluaa.

Monet nykypäivän vapaudet eivät ole tulleet hetkessä tai 
itsestään, vaan ovat vaatineet kansalaisvaikuttamista ja otollisia 
aikoja. Esimerkiksi feministinen liike alkoi kiinnittää huomiota 
naisten vapauksiin 1960-luvulla henkisen ilmapiirin vapautuessa. 
Myös vammaisliike pääsi alkuun 1960- ja 1970-luvuilla. Seksu-
aali- ja sukupuolivähemmistöt joutuivat odottamaan asemansa 
kohentumista pitkään. 

Monet keskeiset vapaudet, kuten vapaa koulutus tai toimiva 
työttömyysturva, saatiin toisen maailmansodan jälkeen rakenne-
tun hyvinvointivaltion myötä. Suomalainen yhteiskunta ei kuiten-
kaan ole täydellinen ja hyvinvointimme on ollut viime aikoina 
uhattuna. Näyttelyssä pääseekin esittämään omat vaatimuksensa 
yhteiskunnan muuttamiseksi ja kannustamme yleisöä ottamaan 
kantaa hankaliin, oikeuksia ja vapauksia koskeviin kysymyksiin.

SISÄLLISSOTAA KÄSITELLÄÄN Vapauden museossa laa-
jasti syineen ja seurauksineen. Esillä on runsaasti esineitä vuo-
delta 1918. Hävinneen osapuolen kätköistä on säilynyt esimer-
kiksi vankien akanaleipää ja tunnusnumeroita sekä vankileireillä 
tehtyjä puhdetöitä. Vangit kaiversivat ikävänsä vapauteen ja 
rakkaiden luokse esimerkiksi valokuvakehyksiin. Sisällissotaan 
liittyviä esineitä päätyy edelleen museoon silloin tällöin. Niitä 
on voinut löytyä taistelualueella olleiden talojen vinteiltä tai su-
kujen piironkien kätköistä. Työväenmuseo Werstaalle jokainen 
sisällissotaan liittyvä esine on arvokas, sitä arvokkaampi mitä 
enemmän esineen tarinaa tunnetaan. 

Merkkivuosia 2017–2018 varten toteutettu verkkosivusto 
(www.tyovaenliike.fi) palvelee kaikkia työväenperinnöstä kiin-
nostuneita myös jatkossa. Sivustolla on kiinnostavia artikkeleita 
työväenliikkeen vaiheista yli sadan vuoden ajalta aina 1800-lu-
vun lopulta tämän vuosituhannen puolelle. Artikkeleita ovat 
kirjoittaneet museon ja arkistojen asiantuntijat ja niissä tehdään 
tunnetuksi myös työväenperinnelaitosten kokoelmissa olevia 
koskettavia asiakirjoja, kuvia ja esineitä. Sivuilla on myös jut-
tusarja, jossa seurattiin tapahtumia talvesta 1917 aina kesään 
1918 saakka. Lisäksi tarjolla on runsaasti oppimateriaaleja ja 
tehtäviä koululaisille.

Työväenliike-sivustolle päivitettiin viime vuonna myös Pu-
naisten muistomerkit -tietokanta. Tietokantaan on kerätty tietoja 
sisällissodan aikana kuolleiden punaisten teloitus- ja hautapai-
koista sekä heidän muistokseen pystytetyistä muistomerkeistä. 
Tietokannan päivitys poiki paljon yhteydenottoja, kun ihmiset 
antoivat tarkentavia tai aivan uusia tietoja ja kuvia punamuis-
tomerkeistä. Kaikki lisätiedot otetaan jatkossakin mielellään 
vastaan ja hyviä valokuvia voi myös museoon muistomerkeistä 
lähettää. Tietokannassa on nyt tiedot 267 muistomerkistä eri 
puolilta Suomea. 

Vapauden museossa saattoi itsenäisyyspäivänä 
kohdata monenlaisia henkilöitä menneisyydestä.

Muistovuoden viettoon lähdettiin koko työväenliikkeen 
voimin. Työväenmuseo Werstas, Työväen Arkisto ja Kansan Ar-
kisto toteuttivat laajan juhlavuosiohjelman, jota suunniteltiin 
merkkivuosia varten perustetun neuvottelukunnan ohjauksessa. 
Vapauden museo ja työväenliikkeen verkkosivusto (www.tyo-
vaenliike.fi) ovat tämän panostuksen isoimpia tuotoksia. Työtä 
tukivat muun muassa ammattiliitot, Palkansaajasäätiö, Valtio-
neuvoston kanslian Suomi 100 -ohjelma, SAK, Turva, Kansan 
Sivistysrahasto ja Yrjö Sirolan Säätiö. 

VAPAUDEN MUSEOSTA tuli Työväenmuseo Werstaan histo-
rian tähän mennessä suurin näyttely, johon panostettiin paljon 
niin ajallisesti kuin rahallisesti. Suuri on myös näyttelyssä kulke-
va vapauden tarina. Vapauden museossa pääsee kulkemaan läpi 
itsenäisen Suomen historian aina tähän päivään saakka. Tuohon 
historiaan on kuulunut paljon työtä ja kansalaisten aktiivista toi-
mintaa erilaisten oikeuksien ja vapauksien saamiseksi. Näyttely 
pohtii eri aikoina puuttuneita vapauksia ja niiden hankkimista.

Työväenliikkeen rantautuessa Suomeen 1800-luvun puolella 
elettiin vielä Venäjän vallan alaisessa luokkayhteiskunnassa. Enem-
mistö suomalaisista oli köyhiä ja vailla mahdollisuuksia parantaa 
asemaansa. Niin liikkumisen vapaus, sananvapaus kuin poliittiset 
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Todennäköisesti lavastettu kuva tilanteesta, jossa valkoiset 
teloittavat punaisia. Kuvan käyttö Suomi 100 -juhlarahassa 
nosti keväällä 2017 ison kohun. 

SISÄLLISSODAN MUISTOMERKIT ovat nyt muistovuoden 
aikana erityisen huomion kohteina. Muistamisen välineinä toi-
mivilla julkisilla muistomerkeillä on yhä merkityksensä niin 
punaisten kuin valkoisten uhrien sukulaisille sekä koko kan-
sakunnalle. Muistovuoden myötä on myös virinnyt erilaisia 
hankkeita muistomerkkeihin liittyen. 

Esimerkiksi Nokialla on koottu sisällissodassa surmansa 
saaneiden Pirkkalan, Suoniemen ja Tottijärven punaisten nimet 
ja syntymäajat, jotta tiedot voitiin kaivertaa metallilaattoihin ja 
liittää hautausmailla olevien muistomerkkien yhteyteen. Nimet 
haluttaisiin myös Kalevankankaan hautausmaan joukkohaudalle 
Tampereella.

Uusia muistomerkkihankkeitakin välillä esitetään, mutta 
niiden toteuttaminen ei silti ole helppoa. Esimerkiksi Kotkaan 
ehdotettu uusi, moderni yhteismuistomerkki ei lopulta saanut 
kannatusta kaupungin päättäjiltä. 

Kuva: Kari Laine

Tampereella on käyty keskustelua myös valkoisten muisto-
merkistä. Hämeenpuistossa olevaa vapaudenpatsasta on vaadit-
tu poistettavaksi tai käännettäväksi siten, että miekkaa heiluttava 
veistos ei enää suuntautuisi kohti työväentaloa. Myös Leinolassa 
tähyilevän Mannerheimin patsaan uudelleensijoittamisesta on 
väitelty tasaisin väliajoin. Siirto tuskin koskaan onnistuu: toisen 
maailmansodan jälkeen Mannerheim itsekin vastusti tehtailija 
Rafael Haarlan tilaaman veistoksen sijoittamista valtaamansa 
kaupungin keskustaan.

SADAN VUODEN takaisia, traagisia tapahtumia muistettiin 
vuoden aikana useissa eri yhteyksissä.  Helatorstaiviikolla Lahden 
Hennalassa järjestettiin koko joukko tilaisuuksia ja kiertoaje-
luita. Fellmanin pellolle koottiin vuoden 1918 keväällä suuri 
määrä antautuneita punaisia. Noin 30 000 punavangista teloi-
tettiin tai heitä kuoli nälkään ja tauteihin Hennalassa arviolta 
1200–1300. 

Yksi merkittävimmistä tapahtumista oli 9.6.2018 Tam-
misaaren punavankimuistomerkillä järjestetty muistotilaisuus. 
Tie Tammisaareen -muistotapahtumassa puhui arkkipiispa Kari 
Mäkinen. Tapahtumaan liittyi myös Sirpa Kähkösen julkaisema 
uutuuskirja vankileiristä.

Muistotapahtumien lisäksi vuoden 1918 tapahtumat ovat 
olleet laajalti läsnä eri puolilla maata. Vapauden museon lisäksi 
on järjestetty näyttelyitä monissa museoissa ja Werstaan koko-
elmia on lainattu eri puolille maata. Tampereella vuoden 1918 
tapahtumiin eläydyttiin myös näyttämöillä: Tampereen Työväen 
Teatterin Tytöt 1918 -musikaali, Tampereen Oopperan Veljeni 
Vartija ja Tampereen Teatterin sisällissotanäytelmä kertoivat 
sotatapahtumista. 

Punaisten muistomerkki 
Luopioisten hautausmaalla.

Punaisten uhrien omaisten kannalta oli 
sisällissodan jälkeisinä vuosina erityisen 
katkeraa se, että julkisesti ei teloitus- ja 
hautapaikoilla saanut kuolleita muistaa. 
Kymmenen vuotta sodan jälkeen asia kirvoitti 
kirjoittamaan Itä ja länsi -lehteen näin:

”Me seisomme tänään haudoillanne kunniaa tehden, 
rakkaat vainajat! Emme saisi niin tehdä, mutta olisimme 
kurjia pettureita, jos emme niin tekisi. Unohtamaan meitä 
vaativat, unohtamaan ja hylkäämään kalliit vainajamme! 

Häpäisemään vaativat teitä ja teidän leposijojanne! 
Ne, joilla on teidän kuolonne tunnoillaan, 
vaativat meiltä unhoitusta! Ne, joilla on häpeänmerkki 
otsissaan ja joilla ei ole koskaan kunniantuntoa ollutkaan, 
vaativat meitä häpäisyyn!

Emme tee niin! Emme voi tehdä niin! Jos niin 
tekisimme, emme kieltäisi vain teitä, rakkaat vainajat; 
vaan itsemmekin silloin kieltäisimme.”

Kuva: Työväen Arkisto
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WERSTAALLA JÄRJESTETTIIN myös erittäin suosittu 
luentosarja, jossa käsiteltiin sisällissodan muistoja ja kokemuksia 
arkipäivän näkökulmasta. Sodan arki kosketti väistämättä jo-
kaista ihmistä jollakin tavoin – elintarvikkeiden ja toimeentu-
lon kanssa oli tiukkaa ja läheisten kohtalot saattoivat olla hyvin 
järkyttäviä. Monet sodan muistot ja kokemukset olivat asioita, 
jotka heijastuivat myös sodanjälkeiseen elämään pitkäksi aikaa. 

Sadan vuoden takaisten asioiden voisi kuvitella tuntuvan 
tämän päivän nuorille kaukaisilta, vaikka ne eivät olekaan kovin 
monen sukupolven päässä. Muistovuoden tapahtumien suuri 
suosio kertoo myös siitä, miten paljon sisällissodan tapahtumat 
yhä kiinnostavat. 

Sodan kahtia jakanut kansa oppi vähitellen elämään yh-
dessä ja talvi- ja jatkosotien jälkeen pikku hiljaa alkanut hyvin-
vointivaltiokehitys on tuonut vuosikymmenten aikana kaikille 
hyvää. Itsestään selvänä mitään saavutuksia ei silti kannata pitää. 
Muistovuotta vietettiinkin menneitä sukupolvia kunnioittaen ja 
tulevia sukupolvia ajatellen. 

Naisten roolia ja vapauksia alettiin tarkastella 1960- ja 
1970-luvuilla uudestaan feministisen liikkeen myötä. Samalla 
haluttiin kannustaa isiä lastenhoitoon. 

Kuva: Kansan Arkisto

Kuva: Kalle Pajula

Vanhoissa vaalimainoksissa ajetut asiat eivät välttämättä vanhene.
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Sivu varattu mainokselle

www.tradeka.fi

Omistaminen tekee hyvää
Tradeka on moderni 230 000 jäsenen omistajaosuuskunta, jonka johtoajatus on merkityksellinen omistajuus.

Uskomme, että omistajana voimme edistää liiketoimintaa, joka tuottaa sekä hyvää tulosta että hyvää 
suomalaiselle yhteiskunnalle. Jaamme tänäkin vuonna merkittävän osan tuloksestamme yhteiseen hyvään 
hankkeille, jotka aktivoivat ja tukevat kansalaisia, uudistavat toimintatapoja ja mahdollistavat uudenlaista 

kansalaisjärjestö- tai yritystoimintaa. Erityisenä painopistealueena on ollut oikeudenmukaisen ja kaikki 
suomalaiset huomioivan digitalisaation tukeminen.
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Vaikeaa 
historiaa 
Balkanilla
Belgradissa rakennetaan parhaillaan 
Jugoslavian historian museota. Sen 
ytimessä on Kukkien talo, marsalkka 
Titon hauta.

TEKSTI KALLE KALLIO

Kuva: Kalle Kallio

POLIITTISET MULLISTUKSET ovat joskus museoille vai-
keita paikkoja. Itä-Euroopassa on kosolti esimerkkejä historian 
tulkintojen täyskäännöksistä, museoiden sulkemisista ja ideolo-
gisista näyttelyvalinnoista. Serbian pääkaupungista Belgradista 
löytyy yksi vaikeimmista tapauksista: Titon mausoleumi.

Josip Broz Tito (1892–1980) oli partisaanijohtaja, kom-
munisti ja Jugoslavian pitkäaikainen diktaattori, joka onnistui 
pitämään useista kansallisuuksista koostuvan maan yhdessä ja 
tasapainoilemaan kylmän sodan blokkijakojen välissä. Belgradin 
kaupunki oli juhlistanut hänen 70-vuotispäiväänsä rakentamalla 
johtajakulttiin keskittyneen museon. Se nimettiin suureelli-
sesti Toukokuun 25. päivän museoksi johtajan syntymäpäivän 
mukaan. Titon kuoltua hänet myös haudattiin museoalueelle.

Kun Jugoslavia hajosi veriseen sisällissotaan, museo aluksi 
suljettiin. Tito oli kuitenkin kroatialainen kommunisti, joka 
ei tuntunut sopivan serbinationalismin keulakuvaksi. Toisaalta 
monet haikailivat paluuta Jugoslavian aikaan ja vuonna 1996 
paikka nimettiin uudelleen Jugoslavian historian museoksi. 
Tällä hetkellä se on Belgradin suosituimpia museoita.

NÄYTTELYT PYSYIVÄT pitkään alkuperäisessä asussaan. 
Museon vuonna 1962 valmistuneessa päärakennuksessa esitel-
lään vaihtuvia näyttelyitä, sivurakennuksessa kerrotaan Jugosla-
vian synnystä ja esitellään Titon saamia lahjoja. Mausoleumiin 
eli Kukkien taloon on puolestaan haudattu Tito puolisoineen.

Kokoelmissa on esimerkiksi tuhansia viestikapuloita. Ju-
goslaviassa järjestettiin nuorisoviestejä, jotka päättyivät luke-
mattomien viestinvaihtojen jälkeen maan presidentin luokse. 
Mitä mielikuvituksellisimmilla tavoilla tyylitellyt viestikapulat 
kuvaavat kiehtovalla tavalla Titon henkilöpalvontaa.

Museon pysyvä näyttely Jugoslavian historiasta edustaa vie-
lä takavuosien mustavalkoisia tulkintoja. Tarinassa pahan puolel-
la olivat Jugoslavian kuningaskunnan kannattajat, kroatialaiset 
nationalistit sekä tietysti natsit ja näiden hännystelijät, kun taas 
sankareita olivat erehtymätön kommunistipuolue ja partisaanit. 
Toisessa maailmansodassa kuoli pitkälti toista miljoonaa jugo-
slavialaista ja taisteluiden jälkeen alkoivat puhdistukset, joita ei 
museossa muistella.

Pian sodan jälkeen Tito riitautui Stalinin kanssa ja Jugoslavia 
alkoi tasapainoilla idän ja lännen välillä. Turistille Jugoslavian ja 
Suomen passit olivat yhtä hyviä – ne kelpasivat liki kaikilla ra-
joilla. Suomessa Tito vieraili kahdesti ja näyttelyssä on esillä Kekko-
sen vastavierailulla lahjaksi antama komea valikoima puukkoja.

Museon kokoelmissa on noin 22 000 viestikapulaa.

Museon julkisivussa seisovat partisaanit 
kuvaavat Titon roolia toisen maailmansodan 
vastarintataistelun johtajana.
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Kasvamassa 
museovierailulla
Kylmän sodan seurauksena syttyi sotia ja syntyi 
diktatuureja, joiden jäljet näkyvät tänäkin päivänä. 
Lenin-museolla pilkottiin pakolais kriisiä nuorille 
neuvosto historian avulla.

TEKSTI EEVA KAURA

Kuva: Eeva Kaura

Työväenmuseo Werstas, Valmetin kokoelma

KAHDEKSASLUOKKALAISET PIIRSIVÄT museolla sar-
jakuvaa. Oppilaiden piirtämä tarina kertoi afganistanilaisesta 
lapsesta, joka haaveili viulun soittamisesta. Kuvassa tyttö itkee 
vuolaasti, sillä kaikki musiikki on maassa kiellettyä. Itku päättyy 
vasta, kun musiikin kieltävät kyltit kaadetaan kumoon ja soitin 
lasketaan lapsen käsiin. 

Hervantalaisen koulun oppilaat olivat museovierailulla 
juuri kuulleet ihmisoikeuksista ja Afganistanin lähihistoriasta. 
Oppilaat peilasivat tytön elämää omaan musiikin kyllästämään 
arkeensa: mitä jos ei itse saisikaan kuunnella musiikkia? Ei ka-
dulla kännykän kuulokkeista eikä edes salaa kotona? Mitä jos ei 
olisi muusikoita eikä soittimiakaan? 

Toisessa ryhmässä sarjakuvaa piirsivät kokemusasiantun-
tijat, afgaanitaustaiset oppilaat. Heidän sarjakuvassaan lam-
punhenki tarjosi lapsille rahaa, kultaa ja linnoja, mutta lapset 
toivoivat vain turvaa. Sarjakuvia piirtäessä nuorten ajatukset 
toisista, heistä itsestään ja kehityshaasteista tulevat näkyviksi. 

Sarjakuvatyöpajoissa nuoret pohtivat 
kehittyvien maiden haasteita. 

LENIN-MUSEOLLA TOTEUTETTIIN vuonna 2017 ulkomi-
nisteriön rahoittama Kylmän sodan arvet -globaalikasvatus-
hanke. Yläkoululaisille ja lukiolaisille oli tarjolla ilmaisia museo-
opastuksia ja sarjakuvatyöpajoja. Lenin-museon uudistunut ja 
tasapainoinen näyttely tarjosikin rikkaan alustan globaalikas-
vatukselle. 

Museon globaalikasvatuksessa erityistä on historiallinen 
näkökulma kehityskysymyksiin. Jotta nuori ymmärtää nyky-
hetken globaaleja haasteita syvällisesti, hänen pitää tietää myös 
ilmiöiden alusta ja kehityksestä. Museon globaalikasvatus tavoit-
telee laajaa näkökulmaa sekä maantieteellisesti että ajallisesti. 
Oppilasta ohjataan katsomaan oman elinpiirin ulkopuolelle ja 
samalla yritetään muistaa menneisyyttä, ymmärtää nykyisyyttä 
ja aavistella tulevaisuutta.
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Kuva: Eeva Kaura

Kuva Olli-Pekka Latvala, piirros Rori Vallinharju, kuvankäsittely Eeva Kaura.

MUSEO ON ELÄMYKSELLINEN oppimisympäristö, joka 
elävöittää ja tarinallistaa historiaa. Näyttelyt ovat usein erityisiä 
ja mieleenpainuvia, mikä entisestään syventää oppimista. Lähes 
kaikki Lenin-museossa vierailleet oppilaat tulivat sinne ensim-
mäistä kertaa. Museolehtorin johdolla kirkastettiin historian 
suuria linjoja, opittiin lähestymään näyttelyä ja nostettiin esiin 
mieleenpainuvia yksityiskohtia. 

Tilana museo on avoin oppimisympäristö. Jokainen kokee 
museon aina omalla tavallaan, ja kukin voi valita itse reittinsä ja 
etsiä itseä kiinnostavaa tietoa. Museo laajentaa luontevasti koulu-
jen opetustyötä ja tuottaa niille hyödyllisiä sisältöjä. Näyttelyjen 
soveltuvuutta opetukseen on mietitty jo käsikirjoitusvaiheessa 
ja museolehtorit ovat mukana suunnittelemassa näyttelyjä. 

Werstas on kehittänyt museo-opetuksen käytäntöjä ja 
materiaaleja useissa projekteissa. Koululaisopastusten sisällöt 
suunnitellaan aina opetussuunnitelmiin sopiviksi ja sisältöä 
tuotetaan yhteistyössä opettajien kanssa. Koululaisten mu-
seovierailusta tehdään toiminnallisia kannustamalla oppilaita 
kertomaan ajatuksiaan ja tietojaan käynnin aikana. Oppilas on 
aina aktiivinen kokija, joka oppii itse tekemällä ja pohtimalla. 

Koulun museovierailu päätetään yleensä työpajaan, jossa op-
pilaan oma tekeminen ja luovuus ovat pääosassa. Lenin-museolla 
koululaisten huomio kiinnittyy usein juuri niihin teemoihin, 
joita yleisö toivoi mukaan uudistuvaan museoon. Vankileirit, 
salainen poliisi ja toisinajattelijat ovat jännittäviä yksityiskohtia, 
joihin liittyvät tarinat herättävät uteliaisuutta. Aidot ja alkupe-
räiset esineet, kuten kirjoituspöytä, jonka ääressä Lenin työsti 
Helsingissä piileskellessään Valtio ja vallankumous -teostaan, 
saavat mielikuvituksen liikkeelle.

KIERROSTEN TOIMINNALLISUUS on aina innostanut op-
pilaita. Jokainen oppilas saa salanimen, jonka turvin voi seikkailla 
läpi Neuvostoliiton vaarallisten alkuvuosien ja kylmän sodan. 
Salainen sukunimi muodostetaan kunkin kotikadun mukaan. 
Erityisesti Hervannasta tulee jännittäviä nimiä: kierroksilla on 
nähty niin insinööri-, opiskelija- kuin sähköalkuisia sukunimiä. 

Lenin-museossa on esillä Stalinin aikaisen vankileirin pie-
noismalli. Sen äärellä tehdään draamallinen vankileiriharjoitus, 
jonka seurauksena suurin osa oppilaista lähetetään mielival-
taisesti pidätettynä ja ilman puolueetonta oikeudenkäyntiä 
pakkotyöhön. Kuulostaa piinaavaan jännittävältä museovierailun 
käänteeltä, mutta sekä oppilaat että opettajat ovat pitäneet eri-
tyisesti tästä opastuksen kohdasta. 

Museon tavoitteena on olla kouluja kiinnostava ja oppilaita 
innostava paikka. Museot ovat matalan kynnyksen kohteita, 
joihin voi tulla säännöllisesti ja jotka houkuttelevat oppilaita 
poikkeamaan vierailulle myös vapaa-ajalla. Niin Lenin-museo, 
Werstas kuin Kuurojen museokin haluavat olla syvällisiä, elä-
myksellisiä ja viihdyttäviä paikkoja, jotka herättävät lapsissa ja 
nuorissa uusia ajatuksia.

Kuka heistä päätyy vankileirille?

Tredun opiskelijat esittelevät sarjakuvansa työpajan päätteeksi.
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Tekstiviestit, pikaviestipalvelut ja netin videopuhelut tarjoavat 
runsaasti vaihtoehtoja yhteydenpitoon ja asioiden hoitamiseen.

Kiehtovaa tekniikan historiaa liittyy niihin arkisiin apuvä-
lineisiin, joita on tarvittu esimerkiksi aamulla heräämiseen tai 
ovikelloa soittavan vieraan havaitsemiseen. Kun apuvälineitä 
ei ollut, laitteita tehtiin itse. Vanhimmat ratkaisut olivat usein 
yksinkertaisen nerokkaita, esimerkiksi herätyskello pudotti esi-
neen sänkyyn tai postiluukusta pujotettiin naru. Jotkut keksin-
nöt, kuten vauvojen itkuhälyttimet, tulivat myöhemmin myös 
kuulevien käyttöön.

TEKSTI MARITA VIINAMÄKI

Hyvä, paha tekniikka

KUUROUDEN PARANTAMISESSA on eri aikoina käytetty 
monenlaisia menetelmiä. Esimerkiksi Suomen kuurojenope-
tuksen perustajan, Carl Oscar Malmin, kuuroutta koetettiin 
1800-luvulla parantaa sähköllä. Hoidosta ei ollut mitään apua, 
päinvastoin. Kaupan oli myös muita menetelmiä, joilla kuulon 
luvattiin virheellisesti korjaantuvan. 

Vanhimmat huonokuuloisille tehdyt apuvälineet olivat me-
kaanisia kuulotorvia tai ääntä kerääviä laitteita. Ensimmäiset 
sähköiset kuulokojeet, hiilimikrofonilaitteet, tulivat markki-
noille 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Niitä seurasivat putki-
vahvistinlaitteet, transistorilaitteet ja 1990-luvulla digitaaliset 
kuulokojeet. 

Uusi kuulotekninen ratkaisu, sisäkorvaistute, otettiin 
Suomessa laajemmin käyttöön 20 vuotta sitten. Se mahdollis-
ti kuulemisen niillekin, joita tavallinen kuulokoje ei auttanut. 
Varsinkin pienten lasten istuteleikkaukset johtivat kriittiseen 
keskusteluun viittomakielen merkityksestä ja siitä, onko kuuro-
us lopultakaan vamma, joka tulisi lääketieteen keinoin parantaa.

TEKNISILLÄ LAITTEILLA on ollut oma merkittävä osansa 
kuurojenkouluissa. Yleinen tekninen kehitys ja puheterapian 
hyödyntäminen toivat 1950-luvun jälkeen kouluihin uusia tek-
nisiä laitteita. Käytössä oli muun muassa ryhmäkuuntelulait-
teita, joiden piti helpottaa kuulemista. Monenlaisilla laitteilla, 
kuten erilaisilla indikaattoreilla, ohjattiin äänteiden tuottamista. 

Aina 1800-luvun lopulta 1970-luvulle koulujen opetusme-
netelmänä vallitsi puhemenetelmä. Kuurot yritettiin opettaa 
puhumaan ja lukemaan huulilta. Samalla viittomakielen käyttö 
kiellettiin kouluissa. Opetuksesta jäi monelle huonoja muistoja, 
kun viittomakielisten kielellisiä valintoja ei kunnioitettu. 

VIESTINTÄÄN JA TIEDONVÄLITYKSEEN liittyvä tekniik-
ka alkoi hyödyttää kuuroja erityisesti 1980-luvulle tultaessa. 
Televisioon oli kohdistunut suuria odotuksia jo 1950-luvulla, 
mutta vasta tekstitelevision myötä laitteesta alkoi olla oikeasti 
hyötyä. Teksti-TV tarjosi tietoa nopeasti ja ohjelmia voitiin teks-
tittää enemmän. Televisioon saatiin myös viittomakielisiä uutis-
katsauksia ja Kuurojen Liitto tuotti omia videotiedotteitaan. 

Sähköinen viestintä vilkastui, kun 1980-luvun alussa teks-
tipuhelimet otettiin käyttöön ja vuosikymmenen lopulla saa-
tiin myös kuvapuhelimia. Viime vuosikymmeninä kuurot ovat 
ottaneet nopeasti haltuunsa informaatioteknologian uutuudet. 

Erilaiset laitteet ovat muuttaneet kuurojen elämää ja yhteisöä. Tekniikka on 
ratkaissut arkipäivän haasteita, mutta siihen on liittynyt myös ikäviä kokemuksia.

Kuurojen museon uusi Hyvä, paha tekniikka -näyttely on 

nähtävillä Kuurojen museon näyttelytilassa Helsingin 

Haagassa (Ilkantie 4) 1.10.2018–6.9.2019. 

Kuva: Kuurojen lehti.

Etätulkkausta kuvapuhelimen avulla. 
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Kolumni

Hei kattoka poja, 
mää ole keisar!

SUOMALAINEN TURISTI huudahti ystävilleen olevansa 
keisari pujahdettuaan turvaköyden alitse ja istahdettuaan 
valtaistuimelle Talvipalatsissa. Hän ei kauan saanut esiintyä 
Venäjän imperiumin hallitsijana, kun museon turvamiehet 
nappasivat miehen kiinni. Turisti pääsi tutustumaan paikalliseen 
putkaan ja opas sekä matkanjohtaja joutuivat korvat punaisina 
kuuntelemaan nuhteita. 

Neuvostoliitossa luultiin yleisesti, että Suomessa vallitsee 
kieltolaki, koska jotkut turisteista esiintyivät päihtyneinä julkisilla 
paikoilla ja tekivät mitä humalaisen mieleen milloinkin saattoi 
pälkähtää. Mentiinkö Neuvostoliittoon vain juomaan edullista 
vodkaa vai mahdollisesti nauttimaan korkeakulttuurista? 

TUHANNET SUOMALAISET matkustivat turisteina naapu-
riin – ja irtautuivat omasta arjesta, totutusta elämänpiiristä 
ja toimintatavoista. Tavallinen matkailija seurasi ennalta suun-
niteltua matkaohjelmaa. Hän kulki läpi Eremitaasin, vieraili 
Pietarhovissa, Pietari-Paavalin linnoituksessa, kävi ostoksilla ja 
ravintoloiden varietee-esityksissä.

Monet matkailijat rahoittivat iltarientonsa vaihtamalla osan 
matkakassastaan pimeästi tai myymällä jotain vaateparsiaan. 
Yhdessä vaiheessa sukkahousut ja nylonpaidat olivat kovaa 
valuuttaa neuvostojen maassa. Suomalainen pystyi elämään 
herroiksi, koska neuvostoliittolaiseen juhlimiskulttuuriin kuu-
luivat samppanjat ja konjakit sekä kaviaarit ja graavilohet.

Suomalaiset olivat suurin länsimainen matkailijaryhmä. 
Tähän vaikutti läheinen sijainti sekä Neuvostoliiton matko-
jen edullinen hinta. Vuosittainen kävijämäärä Suomesta oli 
1960-luvun puolivälissä noin 30 000. Kaksikymmentä vuotta 
myöhemmin peräti 300 000 suomalaista matkaili Neuvostolii-
tossa. Tuohon aikaan joka neljäs suomalaisten ulkomaanmatka 
suuntautui itänaapuriin, erityisesti Leningradiin. 

Matkailuun tarvittiin viisumi, joka myönnettiin tavallisesti 
johonkin kaupunkiin, useimmiten Leningradiin ja Moskovaan. 
Uusia matkakohteita avattiin vähitellen Mustanmeren rannikolle 
ja Keski-Aasiaan. Erityisen suosituiksi tulivat Krimin niemi-
maan kohteet ja varsinkin Sotši.

NEUVOSTOMATKAILU TUOTTI monenlaisia elämyksiä ja 
muistoja: valtakunnan rajan ylittäminen tiukan kontrollin alaise-
na, valuutan vaihto ja kaupankäynti pimeillä markkinoilla, reaa-
lisosialismiin tutustuminen, matkustaminen täysin ummikkona 
täpötäydessä johdinautossa tai metrossa, kullan kimalluksesta 
häikäistyminen keisarien palatseissa, samppanja-aamiaiset ja 
monet muut asiat, jotka tänä päivänä ovat mennyttä historiaa.

Työväenmuseo Werstas on jatkanut Lenin-museossa aloi-
tettua neuvostomatkailun historian tallentamista. Museossa toi-
miva vapaaehtoisryhmä Museosakki otti yhdeksi tehtäväkseen 
taltioida Neuvostoliitossa turisteina vierailleiden ihmisten tari-
noita matkakokemuksistaan. Haastatteluja kertyi useita tunteja 
ja tästä aineistosta he ovat koostaneet elokuvan.

KOLUMNI MIA HEINIMAA
PIIRROS MIRJAMI VERTAINEN
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Itse tehdyn 
elämän taiteilijat

TEKSTI ULLA JASKARI

Werstaan kesänäyttelyssä esiintyivät pirkanmaalaiset 
ITE-taiteilijat. Nyky kansantaiteilijoiden teoksia ihailtiin 
museossa läpi kesän. 

Jyri Rastas, Nekalan dandyt 
eli vaiteliaat miehet.

ITE TULEE SANOISTA itse tehty elämä. Suomessa ITE-
taide on vakiintunut nimitykseksi nykykansantaiteelle, jota 
itseoppineet itse tehdyn elämän taiteilijat tekevät osoittaen 
huumorin sävyttämää kekseliäisyyttä. Samalla he irrottautu-
vat taiteen konventioista. 

ITE-taiteilijat eivät jäljittele tunnettuja taiteilijoita tai 
tyylejä, vaan heidän teoksensa ovat yksilöllisiä ja ottavat usein 
kantaa ajankohtaisiin asioihin. Taidemaailmaan kuulumatto-
muus merkitsee myös omia esityspaikkoja. Nykykansantai-
detta ei ripusteta gallerioiden seinille, vaan teokset täyttävät 
monesti tekijänsä pihat, puutarhat, liiterit ja varastot. 

Teosten materiaalien ja tekniikoiden kirjo on runsas 
samoin kuin aiheidenkin. Suomessa tunnetuimpiin ITE-
taiteilijoihin kuuluu Veijo Rönkkönen (1944–2010), jonka 
luoma Joogatarha Parikkalassa käsittää 250 luonnon hel-
massa jo hieman sammaloitunutta joogaavaa veistoshahmoa.

Kuva: Kati Lehtinen
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J. Karelius, Kotimiesi Revolution MC.

Seppo Inkinen, Pelastusarmeijalaiset sarjasta Pispalan lekendat. 

Kuva: Aki Paavola

SUOMESSA TEHDÄÄN ITE-taidetta ja muualla maailmassa 
sama asia tunnetaan outsider-taiteena. Käsite pitää sisällään 
sekä ulkopuolisuutta korostavan että kansantaiteeseen perustu-
van suunnan. Lisäksi outsider-taiteeseen luetaan erityistä tukea 
tarvitsevien tekijöiden taide. 

Outsider-taide liikkuu usein marginaaleissa ja voisi jäädä 
täysin huomaamatta ilman määrätietoista toimintaa ilmiön esiin 
nostamiseksi. Yksi kansainvälisesti tunnetuimmista outsider-tai-
teilijoista on itseoppinut intialainen Nek Chand (1924–2015), 
joka rakensi Chandigarhin joutomaille kivistä ja sälästä häm-
mästyttävän Rock Garden -nimisen puiston vesiputouksineen 
ja tuhansine ja eläin- ja ihmishahmoineen. 

PUU, BETONI, METALLI, tekstiili, roskat ja luonnonmateri-
aalit tarjoavat kasvualustan niin kutsutulle bricolage-menetel-
mälle. Siinä erilaiset ainekset ja palaset yhdistetään improvisoi-
malla kollaasimaisiksi kokonaisuuksiksi, jotka saavuttavat mitä 
mielikuvituksellisimpia muotoja. Tekijät vähät välittävät vakiin-
tuneista taiteentekemisen muodoista ja malleista. He haluavat 
löytää ja keksiä. ITE-taiteilijat eivät ole käyneet taidekouluja 
vaan ovat useimmiten itse kehitelleet tekniikat, jotka saattavat 
perustua vaikkapa ammatissa hankittuun osaamiseen. 

Suomessa ITE-taide nousi yleiseen tietoisuuteen eritoten 
1990-luvun lopussa. Marginaalissa viihtyvien taidemuotojen 
puolestapuhujaksi tuli Erkki Pirtola (1950–2016) ja Maaseudun 
Sivistysliitto käynnisti mittavan kartoitusprojektin, joka on et-
sinyt eri puolilta Suomea nykykansantaiteilijoita. Varsinais-Suo-
mi, Kainuu, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Kes-
ki-Suomi, Lappi, Kaakkois-Suomi ja viimeksi Pirkanmaa ovat 
tutkimusmatkojen ja etsintäkuulutusten seurauksina piirtyneet 
värikkäiksi alueiksi nykykansantaiteen aikaisemmin harmaalle 
kartalle, kun mitä omaperäisimpiä kuvataiteen tekijöitä on löy-
tynyt. Tärkeä ilmaus ITE-taiteen merkityksen tunnustamisesta 
on myös ammatillisesti hoidettu ITE-museo Kokkolassa.

Pirkanmaalla yhdistyvät kiehtovalla tavalla kaupunki- ja 
maaseutukulttuuri, elinvoimaiset alakulttuurit sekä vahvat kä-
sityöperinteet. Pirkanmaan ITE-taiteen tilanne kartoitettiin ke-
sällä 2017. Entuudestaan tunnettuja ja uusia tekijöitä työsken-
teleekin maakunnassa nelisenkymmentä. Kartoitusprojektin 
seurauksena ITE-taidetta tehtiin tunnetuksi museoiden näyt-
telyissä Tampereen taidemuseossa ja Työväenmuseo Werstaalla.

WERSTAAN NÄYTTELYSSÄ esittäytyivät muiden muassa 
Paula Huhtanen, J. Karelius ja Seppo Inkinen. Paula Huhtanen 
on maalari. Hän maalaa värikkäitä figuurejaan materiaalille kuin 
materiaalille eikä hyljeksi esineiden, autojen tai huonekalujen 
pintojakaan. Huhtanen on kotoisin Kittilästä, jossa tuli hyvin 
nuorena tietoiseksi mahdollisuudestaan tehdä taidetta. Virik-
keitä hän sai paikkakunnan tutuilta taiteilijoilta Kalervo Palsalta 
ja Reidar Särestöniemeltä.

J. Karelius työskentelee tietokoneella valmistaessaan yh-
teiskunnallisesti kantaaottavia digitaalisia kollaaseja. Hän käyt-
tää kuvien pohjana valokuvaamiaan maisemia, autiotaloja ja 
teollisuusrakennuksia, joihin liittää historiallista, poliittista, 



18  

uskonnollista ja populaarikulttuurin kuvastoa. Seppo Inkisen 
töissä tavataan Pispalan väkeä. Hän on muun muassa hitsannut 
alumiinista teossarjan Pispalan lekendat, joihin kuului myös 
pelastusarmeijalaisia. Inkinen kertoo parivaljakosta, jonka tapa-
na oli marssia Ylä-Voiman pelastusarmeijalta Pispalan mäkeen.

– Toinen naisista lauloi uskonnollisia virsiä ja toisen, pie-
nikokoisen ja laihan naisen rumpu löi pelastusta. Heidän pe-
rässään kulki liuta kakaroita, jotka heittelivät käpyjä rumpuun 
ja lauloivat mukana. Pelastusarmeijan kaksikko mennä tömp-
sötti Pispalan ahteen alas ja sieltä Pölkkylän metsään pitämään 
jumalanpalvelusta ja esiintymään Pispalan perheille ja muille 
kiinnostuneille. Metsä oli korkealla paikalla ja se oli hieno ja 
lumottu alue 1940-luvulla.

ITE-TAITEEN ETSINTÄKUULUTUS on edelleen voimassa 
Pirkanmaalla ja kartoitustyö jatkuu. Pirkanmaalaiset ITE-taitei-
lijat liitetään osaksi valtakunnallista ja kansainvälistä outsider-
taiteen verkostoa. Taiteilijoiden haastattelut ja tuotantojen 
dokumentointi tallennetaan digitaaliseen arkistoon. 

Lisätietoa löytyy verkosta osoitteista 

itepirkanmaalla.net ja itenet.fi
Matti Järvenpää, Toveri.

Kuva: Leena Peltokangas

Paula Huhtanen, Pullonhenki.

Kuva: Minna Haveri
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Syö & juo
kotimaista,

työllistät
Suomessa.

PIDETÄÄN 
SUOMI 

VALOISANA

PIDETÄÄN 
SUOMI 

VALOISANA

www.sahkoliitto.fi
Aleksanterinkatu 15, 33101 Tampere

Oletko kokenut irtisanomisen?
Kerro siitä meille!

Irtisanottu perintö -hankkeessa 
kerätään tarinoita ja esineitä, jotka 
liittyvät irtisanomiseen tai menetettyyn 
työpaikkaan.

Jos olet kiinnostunut kertomaan oman 
kokemuksesi ja sinulla on irtisanomisen 
kokemukseen liittyvä esine, jonka haluat 
lahjoittaa museon kokoelmiin, ota yhteyttä:

Projektitutkija Jenni Ahto-Hakonen 
p. 010 420 9225 tai
jenni.ahto-hakonen@tyovaenmuseo.fi 
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Muutoksen 
ääniä

TEKSTI MERI VAINIOMÄKI

Työväenmuseo Werstaalle 
ollaan paraikaa tallentamassa 

harvinais laatuista äänikokoelmaa. 
Musiikin klassikkosävelmien, kadonneiden 

harvinaisuuksien tai elokuvasävellysten 
suurnimien sijaan kokoelma on 
arkisuudessaan ainutlaatuinen.

Kuva: Meri Vainiomäki
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VUONNA 1860 ranskalainen Édouard-Léon Scott de Martin-
ville onnistui tietämättään tallentamaan varhaisimman tunnistet-
tavissa olevan ihmisäänen ja sävelmän kuunneltavaksi tuleville 
sukupolville. Teostaan de Martinville jäi tosin tietämättömäk-
si, sillä hänen tarkoituksenaan oli tallentaa ääni katseltavaksi. 
Digitaalisesti kuunneltavaksi se onnistuttiin muuntamaan vasta 
melkein 150 vuotta myöhemmin, kun tutkijoiden iloksi fonoau-
tografilla paperille piirretyt jäljet sujahtivat ilmaan ranskalaisen 
kansanlaulu Au Clair de la Lunen muodossa vuonna 2008. 

Tämän päivän valossa de Martinvillen pioneerityö äänten 
parissa kiehtoo juuri siksi, että nuo paperille ikuistetut, näh-
täviksi tarkoitetut jäljet onnistuttiin muuntamaan nykykorvien 
kuultaville, sävelmäksi menneisyydestä. Kuva pystyy joskus ehkä 
kertomaan enemmän kuin tuhat sanaa, mutta sen enempää kuvat 
kuin sanatkaan eivät pysty ilmaisemaan, miltä maailma – ennen 
tai nyt – kuulostaa. 

TYÖVÄENMUSEO WERSTAAN uuden kokoelmapäällikön,  
Leena Ahosen, mukaan ilmiöiden tallentaminen, tutkiminen ja 
esittäminen museoissa on perinteisesti painottunut esineisiin, 
kuviin ja teksteihin. Äänellä on ollut asiaa museoihin lähinnä 
musiikkina sekä ohjelma- tai elokuvatallenteina, ja tutkimuskin 
on usein keskittynyt juuri äänen erityisiin muotoihin. Työväen-
museossa ääni pääsee kuitenkin kertomaan tarinoita myös aivan 
tavallisesta arjesta. Werstas tallentaa viiden muun eurooppa-
laisen museon kanssa arkisia ääniä ja äänimaisemia museoiden 
kokoelmiin. 

– Merkittäville tapahtumille ja ajanjaksoille on usein helppo 
kuvitella ääni. Sotia kuvataan vaikkapa tykkien ryskeellä tai rauhan 
saapumista hiljaisuudella, mutta arkipäiväisiä äänimaisemia ei ole 
yhtä helppo tavoittaa, sanoo Ahonen.

Vaikka ääniin liittyy valtava määrä muistoja, tarinoita ja tie-
toja eri aikojen ihmisistä, ilmiöistä ja tapahtumista, on arkisten 
äänimaisemien tallentaminen museoiden kokoelmiin uutta. 
Ahosen mukaan äänen tallentaminen ja käsittely vaatiikin sel-
laista tietotaitoa, jota museoilla ei välttämättä ole ollut niiden 
visuaalisen painottuneisuuden vuoksi. Nykyilmiöitä halutaan nyt 
kuitenkin tallentaa mahdollisimman monipuolisesti ja moniaistil-
lisesti muillakin kuin esinekeskeisillä tavoilla.

 Arkistoinnin lisäksi Sounds of Changes -niminen, vapaa-
ehtoisia ja yleisöä osallistava hanke tuo äänet myös tavallisten 
käyttäjien ulottuville. Nauhoitukset kootaan sivustolle, josta niitä 
on kenen tahansa mahdollista ladata käyttöönsä. 

Vaikka musiikkia ja muita ääniä on näyttelypuolella hyödyn-
netty jo pitkään, ei aidoista ja alkuperäisistä arjen äänimaisemis-
ta koostuvia avoimia äänipankkeja ole oikeastaan ollut. Tarvetta 
riittäisi sekä kulttuurihistorian tallentamisen että näyttelyiden 
rakentamisen näkökulmista.

Näyttelyissä käytetyt äänet ovat tähän mennessä olleet usein 
keinotekoisesti tuotettuja, sillä aitoja ääniä on harvemmin saata-
villa. Niitä on tehty itse tai on etsitty alkuperäisiä muistuttavia. 
Werstaalla kadonneita ääniä olisi tarvittu muun muassa silloin, 
kun Höyrykonemuseota kymmenisen vuotta sitten uudistettiin. 
Tehtaan voimanlähteenä toimineen Sulzer-höyrykoneen ääni 
haluttiin osaksi näyttelytilaa sen yllättävyyden vuoksi.

– Usein valtavan koneen ajatellaan pitävän myös kovaa ääntä, 
mutta Sulzer on hyvin hiljainen. Alkuperäistä ääntä ei kuitenkaan 
ollut missään saatavilla, joten jouduimme tyytymään vastaavan-
laisen koneen puhinaan, kertoo Ahonen.

AVOIMIA JA KORKEATASOISIA äänipankkeja kaivataan 
monilla luovilla aloilla. Sounds of Changes -hankkeen myötä 
yleisön saataville onkin tulossa yli 800 nykymaailman arkista 
äänimaisemaa. Suomesta mukana on vaikkapa raitiotietyömaan 
ääniä, Suviseuroja, metsätöitä tai mielenosoituksen sorinaa. Aivan 
ensimmäiseksi kaikki kuusi museota kuitenkin nauhoittivat eri 
maiden ostoskeskusten jouluisia säveliä ja hälyjä.

Juuri äänimaisemat eli ympäristöjen moniäänisyys ovat ny-
kyisen hankkeen keskiössä yksittäisten äänten sijaan, joita mu-
seot ovat tallentaneet jo edellisessä yhteistyöhankkeessaan Work 
with Sounds -nimiselle sivustolle. Tietokannasta löytyykin yli 
700 työvälineen ja esineen ääntä. Nyt tarkoituksena on tallen-
taa erityisesti äänimaisemissa tapahtuvia muutoksia ja katoavia 
ääniä. Äänistä kootaan myös näyttely Työväenmuseo Werstaalle 
keväällä 2019. 

– Tavallisen elämän äänien lisäksi Werstaan erityistavoittee-
na on tallentaa työelämään ja työväenkulttuuriin liittyviä ää-
nimaisemia, Ahonen kertoo. Vaikka äänimaisemiin luonnostaan 
liittyy jatkuva muutos, häviävät monet arkea tahdittavat äänimai-
semat entistä nopeammin teknologian seurauksena. Esimerkiksi 
juuri työelämän äänet ovat erityisen herkkiä muun muassa auto-
matisoitumisen mukanaan tuomille muutoksille.

Koneistumiseen liittyy myös monia valon pilkahduksia, ku-
ten vaikkapa metelin tason laskeminen ja työntekijöiden tervey-
den ja kuulon suojeleminen. Vaikka Sounds of Changes haluaa 
vaalia erityisesti sellaisia tavallisia ääniä, jotka arkisuudessaan 
usein hiljenevät huomaamattomaksi taustaverhoksi, projekti 
muistuttaa myös inhottavista ja ärsyttävistä äänistä.

– On tärkeää tunnistaa ja tehdä näkyväksi myös ikäviä hait-
taääniä, sillä silloin niitä pystytään ehkä muuttamaan, sanoo lehti-
puhaltimen ääntä kammoava Ahonen.

Kuva: Meri Vainiomäki

Jos Ahosen työ kokoelmapäällikkönä olisi ääni, kuulostaisi se rapi-
sevalta silkkipaperilta, jonka suojissa museoesineitä säilytetään. 
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Avoinna
1.9.–30.5. ti–su klo 11-17
1.6.–31.8. ma–su klo 11-18
Liput 8/6 €, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
Hämeenpuisto 28, Tampere
puh. 010 420 9222
www.lenin.fi

TYKKÄÄ Lenin-museosta Facebookissa

Avoinna ti–su 11–18, VAPAA PÄÄSY.

Väinö Linnan aukio 8, Tampere
puh. 010 420 9220
www.tyovaenmuseo.fi

TYKKÄÄ Werstaasta 
Facebookissa

TILAA UUTISKIRJE verkkosivuiltamme 
niin saat joka kuukausi tietoa museon 
tapahtumista. 

TYÖVÄENMUSEO 
WERSTAS

LENIN-MUSEO
Uusi ja erilainen Lenin-museo kertoo kriittisesti ja koskettavasti 
Suomen ja Venäjän yhteisestä historiasta.

Vuoden 2018 erikoisteemana neuvostoarki.
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Kuva: Olli Nordling

Kuva: Antti Makkonen
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Carl Oscar Malmin museohuone

Vaihtuvat näyttelyt:
Hyvä paha tekniikka
1.10.2018– 
Näyttelyssä pohditaan tekniikan vaikutusta kuurojen elämään 

ja esitellään mm. kuulolaitteita ja muita arjen apuvälineitä.

Näyttelyt avoinna pe 12–16 ja muina aikoina 
sopimuksen mukaan. VAPAA PÄÄSY.
Valkea talo, Ilkantie 4, Helsinki
info@kuurojenmuseo.fi

Postiosoite:
Työväenmuseo Werstas / Kuurojen museo
Väinö Linnan aukio 8, 33210 Tampere

TYKKÄÄ Kuurojen museosta 
Facebookissa

Leningradin piiritys 
 20.9.2018–6.1.2019

Valokuvia toisen maailmansodan 
aikaan tapahtuneesta Leningradin 
piirityksestä, tuhoista ja asukkaiden 
elämästä puutteen ja kurjuuden 
keskellä.

Eespäin 1919
15.2.–5.5.2019
Valokuvanäyttely työväestön 
elämästä sisällissodan jälkeen, 
painopisteenä liikunta ja sivistys-
toiminta.

Lastentarhanopettajien 
tarina
5.4.–8.12.2019
Näyttely varhaiskasvattajien 
historiasta, painopisteenä elämä 
päiväkodeissa, leikki ja lastentarha-
opettajien työn muuttuminen.

Vapauden museo
28.11.2017–
Vapauden museo kertoo köyhän 
kansan vapauden kaipuusta ja 
yhdessä rakennetusta Suomesta. 
Näyttely perustuu Työväenmuseo 
Werstaan, Työväen Arkiston ja Kansan 
Arkiston mittaviin kokoelmiin.
 

Höyrykonemuseo
Finlaysonin tehtaalla voimanlähteenä 
käytetty Sulzer-höyry kone on edelleen 
alkuperäisellä paikallaan. Vuonna 1900 
käyttöön otettu konejättiläinen on suurin 
Suomessa käytetty höyrykone. Sen teho 
on 1650 hevosvoimaa ja vauhtipyöräkin 
halkaisijaltaan yli 8 metriä.

Työmiehen lauantai
30.5.2019–
Näyttely suomalaisesta alkoholi-
kulttuurista kieltolain ajoista 

nykypäivään.

KUUROJEN MUSEO

Mikä kuva kertoisi Hyvä paha tekniikka -näyttelystä
Löytyykö Maritan jutusta jotakin kuvaa, joka sopisi 
tähän

© A Great Ordeal, A Great Victory Collection 
of Photographs, Y.M. Zyablov and JSC Center 
of Exhibition and Museum Projects.

Kuva: Kati Lehtinen

Kuva: Marita Viinamäki
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