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Yleistä toiminnasta
Riihimäen kaupunginmuseo on riihimäke-
läisten oma, paikkakunnan identiteettiä ja 
perintöä tallentava ja vaaliva kulttuurihisto-
riallinen museo. Riihimäen historiaan liitty-
vä tiedonvälitys, näyttelytoiminta, opetus ja 
tutkimus ovat museon toiminnan keskiössä. 
museossa sisällä ja museon idyllisessä pi-
hapiirissä järjestettävät tapahtumat tukevat 
sitä.

museokokoelmissa säilytetään riihimäke-
läistä sekä Riihimäen seudulle sijoitettujen 
Karjalan antrean pitäjän evakkojen aineistoa. 
Kokoelmamme on siis ainutlaatuinen ja vain 
Riihimäelle kuuluva ja sopiva.

Kaupunginmuseo toimii suojellussa, vuon-
na 1858 rakennetussa Ratainsinöörin talos-
sa. Rakennus sijaitsee Riihimäen rautatien-
puistossa, alueella, mistä Riihimäki-niminen 
paikkakunta alkoi rakentua Helsinki-
Hämeenlinna -ratalinjauksen myötä 
1850-luvulla. museo on toiminut rakennuk-
sessa vuodesta 1970 lähtien.

Kaupunginmuseo on ja haluaa olla kaupun-
kilaisten yhteinen matalan kynnyksen mu-
seo, kollektiivinen muisti. asiakaslähtöinen 
kaupunginmuseo elää ja kehittää toimin-
taansa ihmisten kanssa. museoon tullaan 
etsimään tietoa, muistelemaan, tekemään, 
viihtymään ja rauhoittumaan.

Riihimäen kaupunginmuseon yhteisöllinen Suomi 
100 -juhlavuosi

Vuoden 2017 toiminnassa on korostui 
Suomi 100 -juhlavuoden Yhdessä -teeman 
mukainen yhdessä tekeminen.

Riihimäen kaupunginmuseon vuosi 2017 
oli täynnä erilaisia näyttelyitä ja tapahtumia, 
joita kaikkia yhdisti Suomen satavuotisjuh-
lavuoden teema Yhdessä. museo toteutti 
vuoden ohjelman yhdessä kaupunkilaisten 
kanssa! tapahtumat, ja esimerkiksi Sussex-
paloauton kunnostustalkoot keräsivät va-
paaehtoisia toimintaan mukaan. mahtava 
yhteistoiminnan näyte riihimäkeläisiltä oli 
kaupunginmuseon organisoima kunniavar-
tio satavuotisitsenäisyyspäivänä Riihimäen 
sankarihautausmaalla.

museossa oli esillä vuonna 2017 perus-
näyttelyn lisäksi yksi suurempi teemanäyt-
tely, yksi lasikuistinäyttely sekä viisi valo-
kuvanäyttelyä. tapahtumia eri toimijoiden 
kanssa järjestettiin myös museon pihamaal-
la. Lisäksi museo toimi näkyvästi myös muu-
alla kaupungissa.

museo oli vuonna 2017 avoinna sunnun-
taisin ja keskiviikkoisin 12–18 sekä sopi-
muksen mukaan minä päivänä tahansa. 
museon ovikelloperiaate toimi hyvin: aina 
jos henkilökuntaa oli paikalla, ovikelloa soit-
tamalla pääsi sisään tutustumaan näyttelyi-
hin tai asioimaan muuten museossa. 
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Kokoelmat
museotyön perusta on kokoelmatoimin-
nassa. Kokoelmat ovat tärkein syy museon 
olemassaololle, ja kokoelmat toimivat myös 
perustana kaikelle muulle museotoiminnalle. 
näyttelyihin käytetään esine- ja valokuva-
kokoelmia ja niistä nostetaan aina kuhunkin 
teemaan sopivaa aineistoa. Kokoelmat toi-
mivat myös tutkimus- ja lähdeaineistona.

Kaupunginmuseo kerää, tallentaa, tutkii ja 
esittelee Riihimäkeen ja luovutetun Karjalan 
antrean pitäjään liittyvää esineistöä, valoku-
via ja muuta aineistoa.

Vuonna 2017 kartunta on pidetty edellis-
vuoden tavoin minimissä. Vuoden aikana 
lahjoitustapahtumia oli 29, eikä ostoja tehty. 
Luetteloimattomasta aineistosta on vuoden 
kuluessa tehty poistoja, jos esineen kon-
tekstitiedot puuttuivat.

museon 1990-luvulla hankittu luettelointi-
ohjelma on vanhentunut ja museo on valmis-
tautunut vuonna 2017 siirtymään uuteen 
Collecte-kokoelmahallintajärjestelmään. 
uuden järjestelmän myötä Riihimäen kau-
punginmuseon kokoelmat tulevat parem-
min yleisön saavutettavaksi ja kokoelmayh-
teistyö muiden lähiseudun samankaltaisen 
paikallismuseoiden kanssa tuo paljon uusia 
mahdollisuuksia toimintaan.

edessä on mittava tietojen siirtäminen 
vanhasta järjestelmästä uuteen eikä siir-
ron jouhevuudesta ole varmuutta. Vanhaan 
järjestelmään on vuoden kuluessa tämän 
vuoksi luetteloitu vain vähän objekteja.

museon kokoelmapoliittinen ohjelma on 
päivitetty vuonna 2015.

museolla on huomattava valokuva- ja ne-
gatiivikokoelma, noin 176 700 objektia. 
Suurimman osan näistä muodostavat vuon-
na 1915 perustetun Valokuvaamo ilmolan 
negatiivit ja raakakopiot. Vuoden aikana lah-
joitustapahtumia oli kuusi, kokoelma karttui 
69 valokuvalla.

Riihimäki-kokoelman kuvia on luetteloitu  
23 222, joista digitaalisessa tietokannassa 
on 1805 kuvaa. antrean valokuvia on luet-
teloitu 2423, joista digitaalisessa muodossa 
on 2344 kuvaa. Lisäksi museo sai lainaksi 
yksityishenkilöiltä valokuvia, joita skannat-
tiin kokoelmiin ja /tai käytettiin näyttelyssä.

Valokuva-arkisto
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museoesineitä on kokoelmissa noin 19 880. 
esinekokoelmiin otettiin vastaan vuoden 
kuluessa 40 esinettä. Kokoelmista on lu-
etteloitu 12 150 (sis. vanhan manuaalisen 
sekä digitaalisen luetteloinnin alanumeroi-
neen) esinettä. digitaaliseen tietokantaan 

on luetteloitu yhteensä 11 298 esinettä. 
Kokoelmista noin 590 esinettä kuuluu eril-
liseen antrean kokoelmaan, josta 582 on 
taltioitu digitaaliseen tietokantaan. Kaiken 
kaikkiaan digitaalisessa tietokannassa esi-
neitä oli vuoden 2017 lopussa 12 026.

Valokuvien verkkoportaali

museon valokuvakokoelmasivusto on ollut 
käytössä 24.10.2014 lähtien osoitteessa 
www.rkm.kokoelmat.fi. museon tavoitteena 
on ollut saattaa museon valokuvakokoelmat 
kaupunkilaisten ja Riihimäestä ja antreasta 
kiinnostuneiden ulottuville jo uuden ko-
koelmahallintajärjestelmän odotusaikana.  
Sivustolta on voinut hakea teräskiila oy:n, 
odert Lackschéwitzin ja antrean valokuva-
kokoelmia sekä selata niitä vapaasti.

Asiakirja-arkisto

Riihimäkeä ja antreaa koskeva luetteloitu ar-
kistoaineisto säilytetään Riihimäen kaupun-
gin keskusarkistossa. antrean arkisto on lä-
hes kokonaan järjestetty ja luetteloitu.

Riihimäen veteraaniarkistoa ja Väinö 
Salosen ja erkylän kartanon arkistokoko-
naisuutta säilytetään kaupunginmuseon ra-
kennuksessa, jotta ne olisivat helpommin 
asiakkaiden saavutettavissa. Vuonna 2017 
arkistolahjoitustapahtumia oli kahdeksan.

Kirjasto

museon kokoelmissa on  käsikirjastoon kuu-
luvia kirjoja sekä museoesineisiin verrattavia 
vanhoja kirjoja. Kirjoja on yhteensä noin 5350, 
joista on luetteloitu 2705. digitaalisessa tie-
tokannassa on 872 kirjaa. antreaan liitty-
viä kirjoja on 82, joista 55 on digitaalisessa 
tietokannassa. Kokonaisnidemäärä on suu-
rempi, sillä museolla on joitakin kirjoja useita 
kappaleita.

Vuoden aikana kirjalahjoitustapahtumia oli 
kuusi.

Vuoden 2017 kuluessa luetteloimattomia 
kaunokirjallisuuteen kuuluvia niteitä lahjoi-
tettiin halukkaille museokävijöille aulaan si-
joitetusta laatikosta. Kaunokirjallisuuden tal-
tiointi ei kuulu kaupunginmuseon tehtäviin. 

Esinekokoelmat
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Vaihtuvat näyttelyt
jokainen kaupunginmuseon näyttely on it-
sessään pieni tutkimus, joka tuottaa lisätie-
toa Riihimäen historiasta.

Vuonna 2017 museo tarjosi vierailijoil-
leen kaupunginosahistoriaa valokuvanäyt-
telyllä, lapsuuden historiaa toiminnallisel-
la näyttelyllä sekä muoti- ja yrityshistoriaa 
aulanäyttelyllä.

100 AARRETTA Riihimäeltä – 
Suomi 100 -juhlavuoden näyttely Riihimäen 
kaupunginmuSeoSSa

Riihimäen kaupunginmuseo juhlisti Suomi 
100 -juhlavuotta esittelemällä sadan eri-
ikäisen ja -taustaisen riihimäkeläisen oman 
henkilökohtaisen aarteen ja tarinan siitä.

näyttelyssä kerrottiin aarteiden avulla ih-
misten elämästä itsenäisessä Suomessa. 
näyttelyä varten kerättiin riihimäkeläisiltä 
heidän elämäänsä liittyviä aarteita ja tarinoi-
ta niistä Suomi 100 -juhlavuoden Yhdessä 
-teeman mukaisesti. näyttelyssä aarre oli 
esine tai asia, jolla on ollut suuri merkitys 
ihmisen elämässä joko tiettynä aikana tai 
sitten se on seurannut mukana pitkän ajan. 
aivan jokapäiväinen, arkinen esine tai asia 
saattoi olla se suuri aarre.

 aarteiden yhteydessä oli lyhyt tarina aar-
teesta. tällaisia koskettaviakin tarinoita mu-
seon henkilökunta kuulee usein asiakkail-
taan. näyttelyn avulla museo halusi jakaa 
niitä myös vierailleen.

näyttelyn aarteita tarinoineen taustoitti 
kaupunginmuseon kokoelmista valitut va-
lokuvat jokaiselta Suomen itsenäiseltä vuo-
sikymmeneltä Riihimäellä. Kuvat näyttävät 
ympäristön ja elinolosuhteiden muutoksen. 
näyttelyssä oli nähtävillä myös elävää kuvaa 
vanhasta Riihimäestä.

Näyttelyt
museon perusnäyttely kertoo elämäs-
tä Riihimäen seudulla kivikaudesta 
nykypäivään.

perusnäyttelyssä on esillä paljon esineis-
töä ja valokuvia paikkakunnan syntyyn ja 
kehitykseen, vapaa-ajantoimintaan, rauta-
tiehen, kulttuuriin ja elinkeinoihin liittyen. 
perusnäyttely palveleekin hienosti monen-
laisia museovieraita. näyttely toimii mai-
niosti opastetuilla kierroksilla, jolloin opas 
poimii näyttelystä kullekin ryhmälle mielen-
kiintoisimmat kohteet. toisaalta museovie-

raat saavat näyttelystä paljon irti itsenäises-
tikin kiertäen joko näyttelykatalogin kanssa 
tai antaen esineiden ja kuvien viedä muka-
naan tunnelmasta toiseen.

nykyinen perusnäyttely on ollut esillä vuo-
desta 1998. perusnäyttelyä päivitetään aika 
ajoin ja vuoden mittaan on käynnistetty 
myös näyttelyn nykyaikaistamisen suunnit-
telu. ajatuksissa kuitenkin on hyvin maltilli-
nen, näyttelyn tarinaa, rakennusta ja huone-
tiloja kunnioittavat suunnitelmat. 

22.1.-20.12.2017
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26.4.-27.9.2017

Valokuvanäyttelyt
Näin näin. ilkka Heinosen valokuvia 
Riihimäeltä. 8.1.-30.4.2017, aulanäyttely

Räpsyjä Riihimäeltä. eero auvisen kuvia 
paikallisista tapahtumista. 10.5.-30.8.2017, 
aulanäyttely

Riihimäki 100 vuotta sitten ja nyt. timo 
Salmisen postikortteja ja valokuvia. 6.9.-
20.12.2017, aulanäyttely

Kotikaupunki. jarmo Rantasen valoku-
via riihimäkeläisistä rakennuksista. 6.9.-
20.12.2017, näyttely perusnäyttelyn salissa

Seutulaiset 100-vuotiaassa Suomessa, 
valokuvaaja teemu Heikkilän näyttely. 
1.9.-20.12.2017,perusnäyttelyn yhteydessä 

Kirjastonäyttely
Riihimäkeläisiä pelastusajoneuvoja 
Riihimäen Sussexin aikaan 1.9.-29.9.2017

Aina(kin) 100 vuotta valmiina. 
Riihimäen eRätytöt ja eRäpojat 100 vuotta, 
laSikuiStinäyttely

näyttely loi katsauksen Riihimäen 
erätyttöjen ja eräpoikien toimintaan ennen 
ja nyt. näyttelyn sisällön tuottivat partiolai-
set itse museon henkilökunnan avustuksel-
la. näyttelyssä kuului 100-vuotiaiden lippu-
kuntien oma ääni. esille nostettiin asioita, 
joita lippukuntien edustajat ovat itse pitä-
neet toiminnalleen merkityksellisenä.

partioliike syntyi isossa-Britanniassa 
vuonna 1907 ja levisi nopeasti Suomeenkin. 
tiettävästi jo vuoden 1910 tienoilla muuta-
mat riihimäkeläispojat saivat partiopoikien 
käsikirjasta innostuksen partiotoimintaan, 
vaikka virallisesti ei vielä järjestäydytty-
kään. Sanomalehdessä kerrottiin, kuinka lä-
hes täydessä partiopuvussa olevat partio-
pojat auttoivat Riihimäen torilla pidetyssä 
eläinnäyttelyssä.

Vuonna 1911 partiotoiminta kiellettiin 
Venäjän hallituksen toimesta. partiopojat 
jatkoivat kiellosta huolimatta toimintaan-
sa Riihimäelläkin ja loivat pohjaa viralliselle 
toiminnalle.

partiotoiminta sallittiin jälleen vuonna 
1917 Venäjän maaliskuun vallankumouk-

sen jälkeen. Yleensä partiojärjestöjä ei saa-
tu perustettua työläiskaupunkeihin, mutta 
Riihimäellä se onnistui.

Huhtikuussa 1917 pidettiin Riihimäen 
eräpoikien perustava kokous ja noin viikkoa 
myöhemmin erätyttöjen perustamiskoko-
us. molemmat järjestöt rekisteröitiin vuonna 
1920.
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pedagogiikka on oleellinen osa nykyaikaista 
museotoimintaa.

Kaupunginmuseon kasvatustoiminta pai-
nottui vuonna 2017 museon perusnäyttelyn 
ympärille. Riihimäen synty paikkakuntana, 
sen kehittyminen kauppalan kautta kau-
pungiksi ja kasvaminen ovat tulleet tutuiksi 
lukuisille koululais- ja varhaiskasvatusryh-
mille. usein kierroksilla painottui esineelli-
nen perintömme, sillä perusnäyttelyn runsas 
esineistö herättää lapsissa ja nuorissa paljon 
kysymyksiä.

100 aarretta -näyttelyssä pohdittiin erityi-
sesti esineiden merkityksiä ihmisille ja omia 
tärkeitä esineitä ja asioita.

museolla on opastettu näyttelyihin myös 
monia aikuisryhmiä. esimerkiksi maahan-
muuttajaryhmät, ikäihmisten porukat ja työ-
toiminnan ryhmät ovat tutustuneet kaupun-
gin historiaan museossa oppaan avulla.

usein kierroksiin on liitetty myös kävely 
maantiellä, Riihimäen vanhimmalla kadulla. 
Riihimäen kaupunginmuseolla onkin ainut-
laatuinen mahdollisuus tavoittaa pala men-
neiden aikojen elämää keskellä kaupunkia.

museon perusnäyttelyn yhteydessä oleva 
omatoiminen Wilhelm-hiiren lastenkierros 

tehtävineen uusittiin jokavuotiseen tapaan. 
tehtävissä pitää tunnistaa eriaikaisia näyt-
telyn esineitä vaihtoehtoja hyväksikäyttä-
en. Riihimäen ensimmäisen asemapäällikön 
anton Wilhelm öllerin mukaan nimetty mu-
seohiiri on seikkaillut kaupunginmuseon ta-
pahtumissa ja toiminnassa.

perusnäyttelyä täydentävällä aistikierrok-
sella on päässyt tutustumaan näyttelyyn 
näköaistin lisäksi myös muilla aisteilla.

useiden tapahtumien yhteydessä muse-
olla on ollut teemaan sopiva askartelupiste.

Lokakuussa museo osallistui valtakunnal-
liseen koululaisille suunnattuun mennään 
museoon –viikkoon.

Asiantuntijapalvelut
tietopalvelutoiminta on kes-
keistä museon toiminnassa. 
museo on toiminut monille ma-
talan kynnyksen tiedonhaku-
paikkana. museon valokuvako-
koelmiin perustuva kuvapalvelu 
on myös hyvin kysytty.

Museopedagogiikkaa
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Riihimäen Sussexin kunnostushanke
Riihimäen kaupunginmuseon kokoelmiin 
kuuluvan Fordson Sussex 1937 -paloauton 
konservointihanke oli kiivaasti käynnissä 
vuonna 2017. Rahoitus hankkeelle hankittiin 
edellisenä syksynä. Vuoden alkajaisiksi auto 
vietiin yhteistyökumppanin HF-autohuolto 
oy:n tiloihin tekniikan kunnostamiseksi. 
työnjohtaja matti ulvilan johdolla käytiin 
Sussexin moottori ja jarrut läpi sekä korjat-
tiin auton palokuntauran aikoina syntyneet 
rungon kolarivauriot. Vaihteisto korjattiin 
hyödyntäen janakkalasta löytynyttä vara-
osavaihteistoa. Samalla asennettiin alle uu-
det renkaat.

Kevättalvella Sussex palasi kotitalliinsa 
omin voimin ajamalla. Vapaaehtoisvoimin 
korjattiin ja osin uusittiin auton sähköjär-
jestelmää. ulkopuolen ja sisustan pinnat 
puhdistettiin ja suojattiin käyttäen konser-
voivia eli säilyttäviä menetelmiä. Keväällä 
Riihimäen VpK:n muuton yhteydessä löy-
dettiin Sussexin varusteita, tärkeimpinä esi-
neinä jehu 5 -moottoriruisku imuputkineen 
sekä autossa käytössä ollut paloradio.

Loppukesästä 2017 Sussex oli jo ajo- ja 
pysähtymiskuntoinen. autolla osallistuttiin 
elokuussa Rauta ja petrooli -tapahtumaan 
ja syyskuussa asematapahtuman yhteydes-
sä sillä ajettiin tapahtumapaikkojen välillä. 
Syksyllä 2017 konservointi jäi tauolle talven 
ajaksi.

Sussex-hankkeen myötä Riihimäen kau-
punginmuseo neuvoi ajoneuvojen konse-
vointiin ja muihin vastaaviin hankkeisiin liit-
tyvissä asioissa eri tahoja.

Riihimäen kauppala 1939
Riihimäen kaupunginmuseo oli mukana 
Riihimäen kaupungin kulttuuripalveluiden, 
Riihimäen kirjaston ja Riihimäki-Seuran 
hankkeessa, missä saatiin kirjastossa ole-
van Riihimäen kauppalan pienoismallin 
yhteyteen lisätietoja antava tabletti sekä 
pienoismallille omat verkkosivut vuonna 

2017. Kaupunginmuseolta etsittiin valoku-
via verkkosivuilla esiteltävistä rakennuksista 
sekä sekä tarkistettiin esitettyjen asioiden 
oikeellisuus.

Kokoelmahallinta
museon 1990-luvulla hankitun luetteloin-
tiohjelman tilalle hankittiin kokoelmahal-
lintaohjelmaksi Collecte tamperelaiselta 
userix oy:ltä. museo liittyi myös muistaja-
konsortioon, joka on Keski-uudenmaan mu-
seoiden eli Hyvinkään kaupunginmuseon, 
Keravan museon, mäntsälän museotoimen 
ja nurmijärven museon yhteinen julkinen ko-
koelmatietokanta. muistaja-verkkosivusto 
sisältää alueen paikallishistoriasta kertovaa 
digitaalista aineistoa: valokuvia, arkistoma-
teriaalia ja esinekuvia tietoineen.

Vuonna 2017 on suunniteltu sopivia tieto-
kenttiä ja käyty neuvotteluita järjestelmän-
toimittajan sekä yhteistyömuseoiden kans-
sa. Vuonna 2018 tapahtuu mittava tietojen 
siirtäminen vanhasta järjestelmästä uuteen.

Hankkeet
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26.2. perinnelaskiainen
15. – 16.4. pääsiäistapahtuma
15. – 29.4. Riihimäen teatterin kanssa tuotettu anja erämajan runoihin perustuva ehkä 

liioittelen vähän -esitykset museon perusnäyttelyn salissa.
18.5. Kansainvälinen museopäivä
20.5. museoiden yö yhteistyössä muiden Riihimäen museoiden kanssa
15.6. Riihimäen rautatieläisten soittokunnan konsertti ja tanssit
18.6. tanssit öllerin lavalla: ihan jees Band
16.7. nostalgiapiknik 1950-70-lukujen tyyliin
23.7. tanssit öllerin lavalla: Kaisa-mari Ruokolainen & Foxpop
7.8. Kansallispukutuuletus yhdessä Riihimäen kansantanssijat ry:n kanssa
13.8. tanssit öllerin lavalla: Raimo turtiainen ja tanssiorkesteri pojat
1.9. taiteiden Yö: Riihimäki 1987 -> 2037
10.9. asematapahtuma
11.9. Riihimäki-päivä
24.10. Reilun kaupan kahvikestit
3.12. joulutapahtuma
11.12. teatteri Vantaan Herra Hakkarainen esitykset museon salissa

Lisäksi museolla on järjestetty Sussex-paloauton kunnostustalkoopäiviä sekä vietetty kutsu-
vieraiden kanssa näyttelyiden avajaisia. 

Tapahtumat

Museo järjesti useita 
lasten ohjelmallisia 
museosynttäreitä.

Kuutena kevätiltana Riihimäen teatterin 
näyttelijät Katja Peacock ja Maija Siljander 

valloittivat katsojat museon tunnelmal-
lisessa salissa Ehkä liioittelen vähän 

-esityksellä.
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Osallistuminen tapahtumiin
Riihimäen kaupunginmuseo ja erityises-
ti Sussex-paloauto toimi yhtenä rastina 
Cadillac club on Finandin järjestämssä the 
bakery´s drive in car show -tapahtumassa.

Riihimäen Sussex-paloauto oli esillä Rauta 
ja petrooli -tapahtumassa 2.-3.9.2017 
Riihimäen messupuistossa.

museo kertoi toiminnastaan ikääntyvien 
messuilla Riihimäen urheilutalolla 4.10. yh-
dessä Riihimäen taidemuseon kanssa.

museon suuri voimanponnistus oli Suomen 
100-vuotisjuhlavuoden itsenäisyyspäi-
vän kunniavartion organisoiminen yhdes-
sä vapaaehtoisten kaupunkilaisten kanssa 
Riihimäen sankarihautausmaalle. 180 va-
paaehtoista oli kunniavartiossa sankarihau-
doilla itsenäisyyspäivän seppeleenlaskutilai-
suuden ajan.

Riihimäen kaupunginmuseo oli myös mu-
kana järjestämässä Riihimäen kaupungin it-
senäisyyspäiväjuhlaa urheilutalolla.

museo teki vuoden aikana paljon yhteistyö-
tä eri tahojen kanssa. Suurimmat tapahtu-
mat kuten laskiais-, pääsiäis-, asema- ja 
joulutapahtumat sekä museoiden yö sekä 
nostalgiapiknik olivat useiden eri toimijoiden 
tiivistä yhteistyötä.

Yhteistyökumppanit
•	 aamuposti
•	 Cadillac Club of Finland
•	 Forssan museo
•	 HF-autohuolto
•	 Hämeenlinnan kaupunginmuseo
•	 Kanta-Hämeen pelastuslaitos
•	 Konepaja mankinen
•	 masinistit ry
•	 paikalliset muusikot ja yksityishenkilöt
•	 pompoti
•	 Riihimäen Kansantanssijat ry
•	 Riihimäen kaupungin kaavoitusyksikkö
•	 Riihimäen kaupungin kulttuuripalvelut
•	 Riihimäen kaupungin nuorisopalvelut
•	 Riihimäen kaupunginkirjasto
•	 Riihimäen vanhuspalvelut
•	 Riihimäen martat ry
•	 Riihimäen Rautatieläisten Soittokunta
•	 Riihimäen taidemuseo
•	 Riihimäen teatteri
•	 Riihimäki-Seura ry
•	 Riihimäen seurakunta
•	 Riihimäen VpK
•	 Samuli parosen Seura ry
•	 Suomen lasimuseo
•	 Suomen metsästysmuseo
•	 triumph car club of Finland ry
•	 Valtakunnallinen työväentalomuseo
•	 Yle Häme

museon kokoelmia ja arkistoja hyödynnettiin 
myös oman museon ulkopuolella. museon 
valokuvakokoelmia käytettiin Ylen ja paikal-
lislehtien artikkeleissa ja Kirsi Vesterbackan 
kirjoittamassa historiikissa Lepomajalta 
pesutuvalle: Riihimäen martat ry 1938-
2016, rautatieaseman ja kasarmialueen ra-
kennushistoriallisissa kartoituksissa sekä 

Yhteistyö
osuuskauppa Hämeenmaan liikkeiden (Sale-
Karavaani ja Sale-Hämeenkatu) hyllyjen 
päätyihin. myös monet yksityiset henkilöt 
tilasivat kuvia omaan käyttöönsä.

Nostalgiapiknikin työryh-
mäpalaveri museon pihalla
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Museon näkyvyys
Vuoden 2017 aikana museossa vieraili 
10 689 henkilöä, joista 10 510 100 aarretta 
Riihimäellä -näyttelyn aikana.

museon toiminta huomioitiin laajalti me-
diassa. näyttelyistä ja lukuisista tapah-
tumista kirjoitettiin mm. aamupostissa, 
Hämeen Sanomissa, Riihimäen seudun 
Viikkouutisissa ja Ylen verkkosivuilla. museo 
sai näkyvyyttä myös Yle Hämeen tv- ja 
radiolähetyksissä.

Museo verkossa
Riihimäen kaupunginmuseon nykyiset verk-
kosivut avattiin vuoden 2015 lopulla. Sivuilta 
on suorat syötteet Riihimäen kaupungin 
verkkosivuille, Riihimäen kaupunginmuseon 
muille sivuille sekä museon Facebook-sivulle.

museon Kartsalla – entisten nuorten 
Riihimäki -verkkosivusto esittelee Riihimäen 
nuorisohistoriaa 1950-luvulta aina 1990-lu-
vun lopulle saakka osoitteessa kartsalla.fi. 
Sivusto perustuu vuonna 2015 toteutettuun 
Kartsalla -hankkeeseen ja sinne on koot-
tu mittavasti sekä kuva- että tekstiaineis-
toa menneiden vuosikymmenten nuoren 
vapaa-ajanvietosta.

museon valokuvakokoelmia esittelevä si-
vusto rkmkokoelmat.fi esitteli satoja ku-

via museon kuvakokoelmasta. Suuri osa 
museon museon antrea-kuvista, odert 
Lackschéwitzin kuvista sekä teräskiilan ku-
vista on ollut sivustolla nähtävillä.

Facebook on tärkeä museon viestin-
täkanava. museon aktiivinen toiminta 
Facebookissa on tavoittanut paljon ihmisiä. 
Kaupunginmuseon Facebook-sivulla oli vuo-
den 2017 alkaessa 1137 tykkääjää, mutta 
vuoden loppuessa tasan 1365 tykkääjää.

museon Facebook-sivuilla Viikon kuva 
-sarjassa julkaistiin joka viikko yksi kuva mu-
seon kokoelmista. Kuvat ovat kiinnostaneet 
ihmisiä ja niitä on jaettu paljon eteenpäin. 
museon on myös saanut lisätietoja kuviin-
sa Viikon kuvien herättämien keskusteluiden 
myötä.

Kaupunginmuseolla on myös oma 
Facebook-sivusto Sussex-paloautolle. 
Sussexin sivustolla oli vuoden 2017 lopussa 
279 tykkääjää.

museo on tiedottanut toiminnastaan ja 
kuulumisistaan Facebook-sivuillaan sekä 
Kotikaupunki-Riihimäki -Facebook-sivuilla, 
omilla verkkosivuillaan sekä Riihimäen kau-
pungin verkkosivujen ajankohtaista -pals-
talla ja tapahtumakalenterissa sekä Suomen 
museoliiton museot.fi -sivuilla.

Museon näyttelyiden ohella 
myös Sussex-paloauto oli 

esillä mediassa. 
Ruudussa auton konservoin-

nista vastaava Anni Antila
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museon myyntipisteessä on ollut myynnissä 
mm. kirjoja ja muita julkaisuja, postikortte-
ja, museoon ja Riihimäkeen liittyviä esineitä 
sekä julisteita.

myyntipisteen uusimmat tuotteet oli 
Sussex-paloauton hyväksi myytävät 
Sussex-parkkikiekot, -t-paidat sekä -sam-
mutuspeitteet. tapahtumien aikaan järjes-
tettiin erilaisia alennuskampanjoita.

omien tuotteiden lisäksi museon myynti-
pisteessä on ollut myynnissä mm. Riihimäen 
taidemuseon, Riihimäki-seuran ja Riihimäen 
postimerkkeilijöiden tuotteita.

Lahjoittajat 2017
•	 jouko ja Liisa alastalo
•	 elokuvaus ama Riihimäki ry/ toivo 

tamminen
•	 marja elomaa
•	 päivi Hakoma
•	 jarmo Heinonen
•	 ahti Kalkko
•	 Kanta-Hämeen pelastuslaitos
•	 Leena Kari
•	 urpo Keränen
•	 pirkko Koivisto
•	 inkeri Lahti
•	 panu Lampinen
•	 eila Lindqvist
•	 pirkko Luoto
•	 pirkko miettinen
•	 Raimo nieminen
•	 Hanni paljakka
•	 Riihilatu ry / Sirpa parviainen
•	 Riihimäen Kaupunki/ minna Hakala
•	 Riihimäen martat ry
•	 Helvi Riutta
•	 timo Salminen
•	 toivo tamminen
•	 markku tanninen
•	 Yrjö tiippana
•	 juhani tolonen
•	 Seppo uro

Riihimäen martat ry:n kesäkahvila oli avoin-
na sunnuntaisin klo 12-16 museon pihara-
kennuksessa entisessä saunan pesutuvan 
tiloissa 4.6. - 10.9. Kahvilasta sai ostaa mm. 
kahvia, mehua, leivonnaisia sekä lahjatava-
raa. martat järjestivät kahvilan yhteydessä 
tapahtumia ja neuvontapäiviä, oli esim. räsy-
virkkausta, avaimenperän tekoa sekä sieni-
päivä ja vohvelipäivä.

marttojen pesutupa oli avoinna myös 
museoiden yö -tapahtumassa 20.5.2017 
ja Riihimäen Rautatieläisten soittokunnan 
konserttipäivänä 15.6.2017 sekä myyjäisten 
merkeissä kaupunginmuseon ja taidemuse-
on joulukauden avajaistapahtuman yhtey-
dessä 3.12.2017.

Marttojen kesäkahvila Pesutupa

Myyntipiste
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Vuodesta 2011 lähtein Riihimäen kaupun-
ginmuseo ja Riihimäen taidemuseo ovat 
muodostaneet yhdessä Riihimäen kaupun-
gin museot -yksikön, joka kuului 31.5.2017 
saakka kulttuuri- ja vapaa-aikatoimialaan.  
1.6.2017 lähtien Riihimäen kaupungin mu-
seot -yksikkö on ollut osa Riihimäen kaupun-
gin kulttuurin ja hyvinvoinnin vastuualuetta 
yhdessä kulttuuripalveluiden, liikuntapalve-
luiden, Suomen lasimuseon, kaupunginkir-
jaston sekä vapaan sivistystyön ja taiteen 
perusopetuksen kanssa. niiden toimintaa 
ohjaa sivistys- ja hyvinvointilautakunta.

Kulttuurin ja hyvinvoinnin vastuualue on 
osa sivistystoimialaa. Riihimäen kaupungin 
museot -yksikön päällikkönä toimii johtava 
intendentti Helena Lindstén.

Vakituiset:

Helena Lindstén, johtava intendentti
päivi Yli-Karhula, museoamanuenssi

Määräaikaiset:
•	 pirkko Ruhanen järjestelyapulainen 2.1.-12.2.
•	 jaana Rantalainen, museoassistentti/museo-

opas 2.1.-4.1., 25.1., 26.2., 9.8.-11.8.
•	 jyrki Fagerström, graafinen suunnittelija 

2.-16.1.
•	 markus neulaniemi museoassistentti 26.2.
•	 markku Valve, museoassistentti 26.2.
•	 aapo Rajala, tet-harjoittelija, Riihimäen 

Lukio, 5.-7.4.
•	 Hannu Haverinen, museoapulainen 15.-16.4.
•	 Leena myllymaa, museoapulainen 15.-16.4.
•	 Viljo Kylliäinen, järjestelyapulainen 2.5.-24.12.
•	 anni antila, museopulainen/

projektityöntekijä/museomestari 10.1.-18.1., 
1.2.-2.3., 15.5-16.5., 15.8-30.8., 1.9.-30.9., 
1.10-3.10., 4.12.

•	 Veli-matti Sirkiä, järjestelyapulainen 
9.10.2017-

•	 eeli Helin siviilipalvelumies, yhteinen 
taidemuseon kanssa 6.3.-

•	 tiina numminen (16 h/viikko) 13.4. -
•	 jukka-pekka Laakso (8 h/viikko) 30.8. -

Hallinto

Henkilökunta

MUSEO KAUPUNGIN STRATEGIAN 
TOTEUTTAJANA
Riihimäen kaupunginmuseo noudattaa kai-
kessa toiminnassaan vuonna 2017 voi-
maantullutta kaupungin strategiaa.

museon toiminta Riihimäen rautatienpuis-
tossa tukee strategian mukaista pyrkimystä 
pienimmän hiilijalanjäljen kaupungiksi sekä 
toimii asukkaiden ja osaajien kohtaamis-
paikkana: tiiiviin kaupunkirakenteen keskel-
lä, paikkakunnan historiallisessa miljöössä 
kohtaa ihminen sekä hämäläisen luonnon 
että muita ihmisiä. Kaiken toiminnan lähtö-
kohtana on asiakkaiden hyvinvointi.

Yhteisöllinen toiminta on museon vahvuus 
ollut jo pitkään. museon näyttely-, kokoel-
ma-, tapahtuma- ja kehittämistyö osallis-
taa, mahdollistaa ja vastaa toivomuksiin. 
asukkaat, asiakkaat ja sidosryhmät on kyt-
ketty mukaan kaikkeen museon toimintaan.

Riihimäen kaupunginmuseo vastaa myös 
kaupungin toimintaa ohjaaviin arvoihin: 
toiminta on reilua, rohkeata ja ripeätä. 
Luovuudella ja mukautuvaisuudella museo 
toteuttaa pienillä resursseilla isoja asioita, 
yhdessä kaupunkilaisten kanssa.
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