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Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä och Finlands Urmuseum flyttar till 
nya utrymmen granne till Utställningscentret WeeGee i Hagalund i Esbo 
 
Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkäs och Finlands Urmuseums behov av större 
utrymmen för utställningar och verksamhet uppfylls i och med att museerna flyttar till FAB 
Kulttuuriloisto i närheten av Utställningscentret WeeGee. Museerna öppnar i nya utrymmen 
våren 2022. 
 
Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä och Finlands Urmuseum har verkat sedan 13.10.2006 
som en del av Utställningscentret WeeGees museihelhet. Museernas möjligheter att förnya sina 
utställningar har visat sig begränsade inom WeeGee på grund av utrymmesbrist. Behovet av större 
utrymmen är uppenbar och Esbo stad har tillsammans med museerna sökt lösa 
utrymmesproblemet. De nya utrymmena i WeeGees omedelbara närhet möjliggör samarbete med 
områdets kulturaktörer gällande bland annat utställnings- och evenemangsverksamhet även i 
fortsättningen. 
 
I de nya utställningsutrymmena öppnar Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä ett helt förnyat 
museum, ett lekens och leksakens underland. Suomen Kulttuurirahasto har beviljat ett ansenligt 
Museivision-bidrag till förnyelsearbetet. Det förnyade Leksaksmuseets mål är att försvara leken 
hos människor i alla åldrar, att förmedla mångsidig information om barndomen under olika tider 
samt att erbjuda besökarna heltäckande och lättillgängliga upplevelser. “WeeGees miljö har 
erbjudit Leksaksmuseet en idealisk hemvist. Det förnyade museet som uppstår i grannskapet tar 
hänsyn till Hagalunds värdefulla kulturlandskap i sin nya utställning. Teatern och Leksaksmuseet 
Hevosenkenkäs unika helhet kommer att synas i den originella förnyelsen. Även samarbetet 
mellan och innehållen i de två specialmuseerna gör det nya besöksmålet till en fascinerande 
mötesplats. Vi gläder oss åt att i Esbo får kulturen växa färgstark och på otrampade stigar”, 
berättar chefen för Teatern och Leksaksmuseet Hevosenkenkä Kirsi Siren. 
 
Även Finlands Urmuseum förnyas i och med flytten. “Vi betraktar ur- och smyckesbranchen med 
en samlingsutställning och växlande specialutställningar i stället för med en basutställning. Vi 
förnyar presentationssätten och skapar spänning mellan museiföremålen, utrymmet och 
betraktaren. Vi levandegör museiupplevelsen via arbetsvisningar och med att ge besökaren 
möjligheten att prova på olika arbetsredskap. Vi utför även samtidsdokumentation i utställnignen. 
Utvecklingen av WeeGee-grannskapet gör området än mer intressant som ett nationellt musei- och 
kulturmål”, kommenterar museichefen för Finlands Urmuseum Essi Pullinen. 
 
“Att museerna förnyas och utvidgar sig är välkommet för Esbo och Hagalund. Samarbetet mellan 
Leksaksmuseet och Urmuseet föder mångsidigt och högklassigt kulturservice för esbobor och 
besökare. Intresset för museer växer fortfarande och Leksaksmuseet och Urmuseet bemöter 
denna “sug” säkerligen förträffligt. Museerna har mycket att ge till hela staden, i fråga om fritid och 
publikarbete såväl som hela stadens dragningskraft”, konstaterar chefen för evenemangs- och 
kulturtjänster för Esbo stad Lea Rintala. 
 
Museerna öppnas i det av SARC Architects planerade nybygget under våren 2022 på adressen 
Flitargränden 3. 
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Chef för Teatern och Leksaksmuseet Hevosenkenkä Kirsi Siren 
Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä 
040 541 8553, kirsi.siren@hevosenkenka.fi  
 
Museichef Essi Pullinen 
Finlands Urmuseum 
050 536 1977, essi.pullinen@kellomuseo.fi 
 
 
Chef för evenemangs- och kulturtjänster Lea Rintala 
Esbo stad, Resultatenheten för kultur, Evenemangs- och kulturtjänster 
046-877 1952, lea.rintala@espoo.fi 
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