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Aineistoaikataulu
Nro Aineisto- ja postituspäivät 
1   13.12.2021 27.1.2022
2   3.3.2022 29.3.
3–4 12.5. 13.6.
5   17.8. 14.9.
6   3110. 1.12.
Painosmäärä 6000 kpl.
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Teksti Päivi Tolonen Kuva Laura Talvitie
Muksujen kanssa museoon

Poliisimuseo on Tampereen Hervannassa ole-
van poliisiammattikorkeakoulun yhteydessä ole-

va koko perheen museo, johon on vapaa pääsy.
 

Museossa voi tutustua poliisin ammattiin ja sen 
kehittymiseen vuosisatojen varrella. Samalla saa 
yleiskuvan koko Suomen historiasta, kertoo Polii-
simuseon tutkija Maritta Jokiniemi.

– Perusnäyttelymme ”Poliisi paikalla” on ase-
tettu esille vuosi sitten. Se valottaa sitä miten po-
liisin ammatti on muuttunut ja kehittynyt Ruotsin
vallan ajoista tähän päivään asti. Vaihtuva näytte-

lymme on puolestaan vuoden loppuun asti esillä 
oleva ”Järjestys romahtaa 1917”, joka on ollut osa 
Suomen 100-vuotisjuhlaa.

Museossa on lapsille oma osasto, Pokela. Siellä 
lapset saavat touhuta ja koskea myös esineisiin. Po-
liisihaalarinkin saa pukea ylleen, niitä löytyy kol-
mea kokoa: 110 cm, 130 cm ja 150 cm.

– Osaa lapsista saattaa pelottaa haalarin puke-
minen. Siksi meillä on myös poliisiviittoja. Ne ovat
suosittuja erityisesti tyttöjen keskuudessa ja sellai-
sen voi pukea myös pyörätuolissa istuvalle lapselle.

Usein lapsi saattaa sitten viitan jälkeen rohkaistua 
kokeilemaan myös haalareita. 

Pokelassa on myös nukkekotimainen poliisita-
lo. Siellä on toimistohuoneita, putka ja poliisinuk-
keja, joilla lapset saavat leikkiä. 

– Nyt meillä on ihan kaupasta ostetut nuket, 
mutta olemme ajatelleet teettää puusta kestäväm-
mät nuket, joiden joukossa olisi poliisien lisäksi
myös heidän asiakkaitaan.

Pokela on osa museon toiminnallista tilaa Totia. 
Sieltä löytyy myös oikea poliisiauto, vanha mus-
tamaija; sekä leikkiauto, jossa lapset voivat ajaa
rosvoja takaa: autossa on takaa-ajovideo. Pienessä
elokuvateatterissa pyörii video, jossa poliisisoitto-
kunta laulaa tuttua vanhaa lasten liikennelaulua
”Muista aina liikenteessä…”

– Totissa on myös pelihuone vähän isommille 
lapsille. Siellä on rikospaikkapeli, jossa tapahtuu
kassakaapin murto ja sitten etsitään tekijää. Tämä
peli kiinnostaa myös vanhempia.

Pois poliisin pelko

Päiväkoti voi tilata lapsille puoli tuntia kestävän 
opastetun kierroksen, joka sopii parhaiten viisi-
kuusivuotiaille. Opastetulla kierroksella tutus-
tutaan nykypäivän poliisin tehtäviin, joita ovat 
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonta, 
liikenteen valvonta, rikosten ehkäisy ja lupatoi-
minta.

– Kierrämme myös muita osastoja, katsomme 
aseita ja poliisin vanhoja virka-asuja. Mietimme
myös, miten poliisi käyttää erilaisia kameroita
työssään ja näytämme tuolin, johon rosvo on is-
tutettu valokuvattavaksi 1900-luvun alkupuolel-
la. Pohdimme miten sormen jälkiä otetaan, kun
rikollinen on pidätetty. Eskari-ikäiset liikkuvat jo
enemmän, joten kierroksella puhutaan myös lii-
kennesäännöistä: mitä pitää varoa ja kuinka ylittää
tie, Jokiniemi listaa.

Museon tärkeä tehtävä on kertoa neutraalisti ja 
ikätasoon sopivalla tavalla mitä poliisi tekee: hän
tuo turvaa ja auttaa, jos on hätätilanne. Lapsi voi

mennä itse pyytämään häneltä tarpeen vaatiessa 
apua vaikka kadulla. 

– Yritämme myös häivyttää joidenkin lasten 
mielessä olevaa poliisin pelkoa. Olen ollut tässä
työssä 12 vuotta ja varsinkin alkuaikoina saatoin
joskus kuulla, kuinka päiväkodin ohjaajakin saat-
toi sanoa lapsiryhmälle että ”jos ette ole kunnolla,
niin tuosta naapurista tulee poliisi pistämään tei-
dän järjestykseen”.

Poliisiopiskelijat käyvät museossa pr-harjoitte-
lukeikalla muutamana päivänä vuodessa.

He ovat virkapuvussa ja museovieraat saavat 
kysyä heiltä kaikkea mahdollista poliisin työstä.

– Olen tiedottanut lähialueiden päiväkodeille 
asiasta, sillä poliisiopiskelijat kaipaavat toki pr-
keikoillaan museovieraita, joiden kanssa jutella.
Se on heille hyvää harjoitusta; he saavat kokemus-
ta siitä, miten puhua lapsille. Tiedotamme näistä
vierailupäivistä sosiaalisessa mediassa.

Varaa riittävästi aikaa

Poliisimuseossa ei ole museokauppaa, mutta lap-
sille annetaan mukaan kassit, joissa on pieni tai-
teltava poliisihattu eli suikka tukevasta pahvista, 
sekä taiteltava poliisiauto. 

Rosvoja ja 
poliiseja

Poliisimuseossa saa pukeutua poliisiksi 
ja leikkiä poliisinukkekodilla.

Poliisimuseo avattiin Tampereen Hervannassa 2008.  
Museossa vieraillaan monesti useamman sukupolven voimin.
Kuva Jarkko Järvinen

Pokelassa saa leikkiä vapaasti, joten sinne kannattaa varata  
riittävästi leikkiaikaa.
Kuva Jarkko Järvinen
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Lehden julkaisija ja kustantaja 
Suomen Lastenhoitoalan Liitto ry 
PL 120 
00060 Tehy
Puh. 040 548 9963
E-mail: toimisto@slal.fi

Päätoimittaja
Eila Seppälä-Vessari
Puh. 040 548 9963
E-mail: eila.seppala-vessari@slal.fi

Ilmoitusmyynti
Anna-Mari Becker
Puh. 050 5947896
E-mail: ilmoitusmyynti@slal.fi

Tekniset tiedot
Koko 210 x 280 mm 
Palstamäärä 2
Palstan leveys 70 mm 
Aineistot sähköisesti 

Lay-out
Lehtisepät Studio

Paino
Lehtisepät Oy

Ilmoitushinnat:
• Takakansi 210 x 250 mm
+ 3 mm bleedit, 4-väri, 750 E
• 2. kansi, takasisäkansi 210 x 280 mm
+ 3 mm bleedit, 4-väri. 730 E
• Koko sivu, muualla kuin kansilehdillä,
180 x 250 mm, valmiskoko ei bleedejä, 4-väri. 700 E
• Puoli sivua pystyyn 90 x 250 mm,
valmiskoko ei bleedejä, 4-väri, 500 E
• Puoli sivua vaakaan 180 x 125 mm,
valmiskoko ei bleedejä, 4-väri, 500 E
• Neljäsosa pystyyn 90 x 125 mm,
180 x 65 vaakaan, ei bleedejä, 4-väri, 250 E

Hinta edellyttää valmiin painoaineiston.
(Alv 0 %, veroton järjestölehti)

Lehden vastuu ilmoituksen pois jäämisestä tai julkai-
semisessa sattuneesta virheestä rajoittuu ilmoitukses-
ta maksetun hinnan palauttamiseen. Reklamaatiot on 
tehtävä 14 päivän kuluessa lehden ilmestymisestä.

Slalli -lehti on Suomen Lastenhoitoalan Liiton 
jäsenetu. Lukijoina ovat lastenhoitoalan ammattilaiset 
jotka työskentelevät päiväkodeissa, sairaaloissa, 
lastensuojelulaitoksissa tai opiskelevat alalle. Lehteä 
tilataan  alan oppilaitoksiin ja kirjastoihin ja sitä 
jaetaan erilaisissa koulutus- ja messutapahtumissa. 




