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Mutte-museokoira ja lasten omat sairaalat  

Näyttelyjulkaisu HUSin museotoimikunnan tuottamaan Lasten omat sairaalat -näyttelyyn. 
Näyttely avautui Uuden lastensairaalan leikkaus- ja anestesiaosaston odotusaulaan maaliskuussa 2021.



On vuosi 2018. Lastenlinnan sairaala on 
sulkeutumassa, sillä Uusi lastensairaala 
on valmistunut. Museotyöntekijät on 
kutsuttu paikalle auttamaan muutossa, 
sillä Lastenlinnassa on paljon lastenhoidon 
historiasta kertovia esineitä. He pakkaavat 
juuri arkkiatri Arvo Ylpön entisessä 
ylilääkärin työhuoneessa, kun lattialta 
löytyy pienen pieni rautaromusta 
valmistettu koira.

Hei! Kuka sinä olet 
ja mitä teet täällä? 
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Olen Mutte-museokoira ja matkustan ajassa. 
Nyt lähden seikkailulle lasten sairaalahoidon 

historiaan! Tule mukaan! 

Tältä näytän oikeasti!



Aivan uusi lastensairaala! 
Missä sairaita lapsia hoidettiin 

ennen kuin se rakennettiin? 

Uusi lastensairaala avautui Helsinkiin vuonna 
2018. Sitä ennen kaupungissa toimi yli 70 
vuoden ajan kaksi lasten omaa sairaalaa, 
Lastenlinna ja Lastenklinikka. Tuona aikana 
Suomi kehittyi köyhästä maasta hyvinvointi-
valtioksi.
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Lastenklinikan edeltäjä oli Suomen ensimmäi-
nen lastensairaala, joka perustettiin Helsinkiin 
vuonna 1893. Sitä ennen sairaita lapsia hoidet-
tiin kotona tai yleissairaaloissa.

Suomen ensimmäinen 
lastensairaala sijaitsi 
Helsingissä Tehtaankadulla.



Lastenlinna sai alkunsa vuonna 1917 yksinäis-
ten äitien ja orpojen auttajana. Myöhemmin 
se muuttui sairaalaksi. 

Lastenlinnassa on kehitetty erityisesti 
ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa..
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Millaista oli 
ennen sairaaloita? 



Vielä sata vuotta sitten lapsuus oli ihmisen vaarallisinta 
aikaa. Monia lääkkeitä ei ollut vielä keksitty ja moni-
puolisesta ruoasta saattoi olla puute, joten terveeksi 
aikuiseksi kasvaminen ei ollut itsestäänselvyys.

Jotain piti tehdä nopeasti! 
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Kuka sinä olet?  
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Arvo Ylppö (1887–1992) oli sekä Lastenlinnan 
että Lastenklinikan ylilääkäri. Hän teki paljon 
töitä parantaakseen lasten oloja Suomessa.

ARVO YLPPÖ

Miten sinusta 
tuli lääkäri? 
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Arvolla oli 11 sisarusta. Kun lapset sairastivat 
tai tapahtui onnettomuuksia, vanhempien piti 
pyytää kunnanlääkäri Kaarlo Palkonen paikalle. 

Päätin jo lapsena, että minusta 
tulee lasten oma lääkäri. Näin voisin 

auttaa äitiäni, eikä hänen tarvitsisi niin 
usein soittaa telefoonilla Palkosen 

setää avuksi.
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Arvon tapaan monet ihmiset halusivat auttaa 
lapsia. Tämän vuoksi perustettiin erilaisia 
yhdistyksiä. Yksi niistä oli vuonna 1920 toimin-
tansa aloittanut Mannerheimin Lastensuojelu-
liitto, joka avasi ensimmäiset neuvolat ja alkoi 
kouluttaa lastenhoitajia. Lastenlinna oli aluksi 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton oma sairaala. 

Neuvolatoimintaa 1930-luvulla. Suomen ensim-
mäinen neuvola perustettiin 1922. Neuvoloiden 
edeltäjä oli vuonna 1904 perustettu lastensuojelu-
yhdistys Maitopisara, joka muun toimintansa ohella 
antoi myös terveysneuvontaa.
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Ulkoilua Tehtaankadun 
lastensairaalan pihalla 
1920- tai 1930-luvulla. 

Päiväuniaika Lastenklinikan parvekkeella noin 1950-luvulla.

Vasemmalla hoitaja antaa vauvalle valohoitoa Tehtaankadun 
lastensairaalassa noin 1930–1940-luvulla. Sekä lapsen että 
hoitajan silmät piti suojata laseilla.

Oletteko retkellä, 
kun nukutte ulkona? 

Entä mitä täällä 
tapahtuu? 
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Kauan sitten uskottiin, että henkiolennot aiheuttavat sairauksia. 
Tämä näkyy luustosairaus riisitaudin nimessä. Riisi tarkoittaa 
suomalaisessa kansanuskossa riuduttavia sairauksia aiheuttavaa 
tautiolentoa. Ei tautia kuitenkaan aiheuta riisi, vaan D-vitamiinin 
puute. Niinpä Arvo Ylppö patisti viemään lapset ulos päiväunille. 
Lapsille annettiin myös valohoitoa ja kalanmaksaöljyä.

Kesäpäivä Tehtaankadun lastensairaalan 
pihalla yli sata vuotta sitten.

Ai siksi lastensairaalassa vietiin sängyt ulos! 
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Täällä tuoksuu kahvi! 

Lastenlinna toimi ensin vanhassa puutalossa. 
Kun tarvittiin uusi, isompi sairaala, varoja 
kerättiin kansalaiskeräyksellä, myymällä muun 
muassa kahvia. 

Lastenlinnan hyväksi myytyä kahvia. 

Uuden Lastensairaalan kansalais-
keräykseen liittyvä rintanappi. 

Myös Uusi lastensairaala on 
rahoitettu osittain talkoilla. 
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Yhteydet toisiin maihin olivat tärkeitä, 
kun Suomessa alettiin kehittää lasten 
sairaalahoitoa. Lastenlääkärit ja sairaan-
hoitajat opiskelivat usein ulkomailla, ja 
lastensairaalat saivat avustuksia monilta 
eri mailta ja kansainvälisiltä järjestöiltä.

Suomalaisilla ei ole aina ollut tarpeeksi 
ruokaa, siksi monet maat ovat antaneet 
Suomelle ruoka-apua ja vitamiineja. Niitä 
jaettiin lapsille muun muassa kouluissa ja 
neuvoloissa. 

Olisiko kalanmaksaöljyä? 
Se on herkkuani! 



?
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Maailman terveysjärjestö WHO lahjoitti Lasten-
klinikalle 1950-luvulla aivojen sähköistä toimintaa 
mittaavan EEG-laitteen.
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Onpa herkullisen 
näköiset tarjoilut! 

Mitä juhlitaan?

Kakkukahvit onnistuneen sydänleikkauksen jälkeen. Lasten sydänvikojen 
tutkimus ja hoito aloitettiin Lastenklinikalla 1950-luvulla. Unicef lahjoitti 
Lastenklinikalle tarvittavia välineitä, kuten sydänfilmi- eli EKG-laitteen sekä 
instrumentteja ja kirjallisuutta. Kaikki kuvan lastenlääkärit eli Matti Sulamaa, 
Niilo Hallman, Bernhard Landtman ja Arvo Ylppö hakivat oppia ulkomailta, 
jotta voisivat antaa Suomen lapsille parasta mahdollista hoitoa.
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Niilo hallman
Olen Niilo Hallman, Lastenklinikan ylilääkäri 
Arvo Ylpön jälkeen. Nimeni mainitaan tässä 

muistoesineessä, joka juhlistaa kansainvälistä 
lasten munuaissairauksien tutkimusta. 

Niilo (1916–2011) oli kansainvälisesti 
tunnettu tiedemies ja aktiivinen eri 
yhdistyksissä. Hänen tutkimustensa 
ansiosta erityisesti lasten ripuli- ja 
munuaistauteja pystyttiin hoitamaan 
paremmin. 
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MATTI SULAMAA

Olen Matti Sulamaa, Suomen 
ensimmäinen lastenkirurgi. 

Tässä ovat työkenkäni.

Matin (1910–1988) 
mielestä kenkiä ei 
saanut pestä ikinä, 
jotta ne eivät kuluisi.  

Kirurgia kuulostaa 
kiinnostavalta, 

haluan kuulla lisää!
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Lastenkirurgia sai Suomessa alkunsa Lasten-
klinikalla vuonna 1946. Yleisiä syitä, joiden 
vuoksi lapset tarvitsevat leikkaushoitoa, ovat 
murtumat ja umpisuolentulehdus. Uusi lasten-
sairaala on ainoa paikka Suomessa, jossa 
tehdään kaikkein vaikeimpia leikkauksia, kuten 
elinsiirtoja ja avosydänleikkauksia. 

Kainalosauvoja on käytetty jo muinaisessa Egyptissä. 
Ne ovat edelleen lähes saman näköiset kuin silloin. 
Kyynärsauvat on kehitetty 1900-luvun puolivälissä.
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Lasten sydänvikojen hoito aloitettiin 1950-luvulla. 
Samaan aikaan lasten ja heidän vanhempiensa 

tarpeet alettiin ottaa entistä paremmin huomioon 
sairaalahoidossa. Huomattiin, että turvallinen olo 

parantaa hoitotuloksia.

Saisinko kuulla tarinan 
turvallisesta olosta?

Lastenklinikan ensimmäisen sydänlääkärin 
Bernhard Landtmanin taskussa oli koira, 
jonka avulla hän sai lempeästi pienten 
potilaiden huomion.

Uudessa lastensairaalassa työskentelee lääkäri 
Junnu Leikola, jonka taskusta kurkistaa ankka.
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Johanna Kenttälällä on huuli- ja suulaki-
halkio. Kun Johanna oli 15-vuotiaana menossa 
leikkaukseen, edellisenä yönä sairaalassa 
häntä pelotti kovasti. Sairaanhoitaja lohdutti 
häntä. Siksi Johanna päätti, että hän haluaa 
myös olla sairaanhoitaja, joka pitää lapsia 
kädestä kiinni silloin kun heitä pelottaa. 
Aikuisena toiveesta tuli totta.

Lisää tarinoita! 
Haluan kuulla 

huuli- ja suulaki-
halkioiden hoidosta!  
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Tuomas Ragvaldinpojalla (1724–1804) oli 
huuli- ja suulakihalkio, jonka vuoksi syöminen 
ja puhuminen olivat hänelle vaikeaa. Hän 
oli surullinen sen vuoksi. Tuomaksen halkio 
leikattiin vasta hänen ollessaan 38-vuotias. 
Leikkauksen jälkeen hän perusti perheen ja 
eli pitkän elämän. Nykyisin halkiot leikataan 
mahdollisimman varhain, mutta hoito kestää 
aikuisuuteen saakka.

Tuomaksen tarina tunnetaan, sillä hän 
oli merkittävä kirjailija. Hän kirjoitti 

myös maailman ensimmäiset potilaan 
omat kuvaukset halkion aiheuttamista 

vaivoista ja hoidosta. 
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Huuli- ja suulakihalkioiden hoitoa on 
Suomessa alettu kehittää jo 1930-luvulla 
osana plastiikkakirurgiaa. Vasta vuodesta 
2016 lähtien lasten halkioleikkaukset on 
tehty lastensairaalassa.

Rakennukset vaihtuvat, mutta hoidosta ovat huolehtineet:  
1948–1984  Suomen Punaisen Ristin plastiikkasairaala 
1984– Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala 

Kaikissa näissä paikoissa 
on tehty huuli- ja 

suulakihalkioleikkauksia!



Lauttasaaren kartano oli Suomen Punaisen 
Ristin plastiikkasairaala vuosina 1954–1977. 
Kynttilänjalkoina toimivat jänikset koristivat 
siellä takan reunaa.
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Onko tämä tosiaan sairaala? 
Näyttää enemmän kartanolta.

Tämähän on aivan 
loistava paikka sairaalalle! 

Aiemmin sairaala oli 
pienessä asunnossa, jossa 

leikkaussali oli makuuhuoneessa! 



Keskimääräinen sairaalassaoloaika huuli- ja 
suulakihalkioleikkauksessa.

Vierailuja koskevat ohjeet ajalta, jolloin lasten piti 
olla sairaalassa pitkiä aikoja ilman vanhempia. 
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Ennen vanhaan sairaalassa 
piti olla todella pitkään ja 

ilman vanhempia.
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Onneksi sairaalassa järjestettiin paljon 
hauskaa tekemistä, kuten leikkiä, ulkoilua 
ja retkiä muun muassa Linnanmäen 
huvipuistoon. 



Juhlapäivinä lastensairaalat 
koristeltiin ihanasti.
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Lastenklinikalla otettiin jouluna esiin tämä 
erityinen soittorasia, josta kuuluu musiikkia ja 
nuket liikkuvat kammesta kääntämällä. 

Moni lapsi ei siihen aikaan ollut nähnyt 
ikinä mitään tämän kaltaista, joten koti-ikävä 

saattoi unohtua hetkiseksi.



Elina Liukkonen joutui Lastenlinnaan viikon 
ikäisenä vuonna 1949. Hänen äidillään oli 
tarttuva keuhkosairaus tuberkuloosi. Vauva piti 
eristää äidistään siksi aikaa, että rokotus alkoi 
vaikuttaa. Sairaalassaoloaika venyi, sillä Elina 
alkoi oksennella ja laihtui. Hänellä todettiin 
mahanportin ahtauma. Onneksi leikkaus Lasten-
klinikalla auttoi. Aikuisena Elina työskenteli 
Lastenlinnassa, sillä hänestä tuli lääkäri, joka 
erikoistui lastenneurologiaan.
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Oletko sinä ollut 
lapsena sairaalassa? 
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Elina 1-vuotiaana vuonna 1950. 

Minut leikkasi 
Voisula-setä!

Näin sanoi Elina 
lapsena, sillä 
kirurgi Matti 

Sulamaan nimi oli 
vaikea muistaa.



Koska sairaalassa piti ennen olla niin pitkiä aikoja, 
siellä alettiin pitää lapsille myös koulua. Alkuvaiheessa 
opetettiin vain käsitöitä ja askartelua. Myös Uudessa 
lastensairaalassa on sairaalakoulu.
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Minulla on ollut pitkä 
aikamatka. 

Voisinko nukkua yön 
sinun kopissasi? 

Totta kai!

Tämän lelun keksi ja rakensi ensimmäisenä eräs sairaalahoidossa ollut lapsi. 
Idea oli niin hyvä, että lastenhoitajat alkoivat rakentaa samanlaisia. 



Kiitos yösijasta, nyt jatkan 
aikamatkaani uuteen 

museoseikkailuun! 
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Mukava kun kävit,
 hyvää matkaa! 
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AIKAJANA

1724 Tuomas 
Ragvaldinpoika 
syntyy Tyrväällä. 
Hänellä on tois-
puoleinen huuli- 
ja suulakihalkio.

1760 Tuomas 
kirjoittaa 
arkkiveisun eli 
laulurunon, jossa 
hän kertoo halki-
ostaan.

1763 Tuomaksen halkio korjataan leikkauksella. 
Hän kirjoittaa toisen arkkiveisun, jossa kertoo 
leikkauksesta. Nämä Tuomaksen kirjoittamat arkki-
veisut ovat maailman ensimmäiset potilaan itsensä 
kirjoittamat kuvaukset huuli- ja suulakihalkiosta ja 
sen hoidosta.

1887 Arvo Ylppö 
syntyy. 

1893 Suomen 
ensimmäinen 
lastensairaala 
perustetaan 
Helsinkiin. 

1899 Lastensairaala 
saa oman rakennuk-
sen, joka sijaitsee 
Helsingissä Tehtaan-
kadulla. 

1917 Sairaanhoitaja 
Sophie Mannerheim 
(1863–1928) perustaa 
Äidinhoitoa lapselle 
-yhdistyksen autta-
maan yksinäisiä äitejä. 
Seuraavana vuonna hän 
hankkii yhdistykselle 
talon, jonka nimeksi 
tulee Lastenlinna.

1920 Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto 
perustetaan. Liitto 
ottaa tehtäväkseen 
kaikki ne lastensuoje-
lutyöt, jotka eivät lain 
mukaan kuulu kunnille 
tai valtiolle. 

1920 Arvo Ylppö 
aloittaa Lastenlinnan 
ylilääkärinä.

1921 Lastenlinna 
muutetaan sairaa-
laksi.

1922 Ensimmäinen 
lastenneuvola perus-
tetaan Lastenlinnaan. 



1930               1940                                   1950             1960   1970   1980   1990  2000
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1925 Arvo Ylppö 
ryhtyy myös 
Tehtaankadun 
lastensairaalan 
ylilääkäriksi.

1928 Sophie Mannerheim 
kuolee. Lastenlinna siirtyy 
Äidinhoitoa lapselle 
-yhdistykseltä Mannerhei-
min Lastensuojeluliitolle.

1935 Ensimmäiset 
bakteeritulehduksiin 
tepsivät lääkkeet, eli 
sulfalääkkeet tulevat 
saataville. 

1935 Neuvola-sana 
otetaan käyttöön.

1941 Tuberkuloosi-
rokotukset aloitetaan.

1945 Suomen ensimmäi-
nen antibioottilääkintä.

1946 Lastenklinikka 
valmistuu Meilahteen. 
Tehtaankadun lastensai-
raalan toiminta muuttaa 
sinne.

1948 Lastenlinnan 
uusi rakennus val-
mistuu Meilahteen.

1948 Huuli- ja suu-
lakihalkiokeskus saa 
alkunsa, kun halkioi-
den kokonaisvaltainen 
hoito aloitetaan 
Suomen Punaisen 
Ristin plastiikkasai-
raalassa. 

1953 Ensimmäinen 
sydänleikkaus 
Lastenklinikalla.

1957 Poliorokote.

1957 Arvo Ylpön kausi 
Lastenklinikan ylilääkä-
rinä päättyy 32 vuoden 
jälkeen.

1975 Tuhkarokkorokote.

1963 Arvo Ylpön kausi Lasten-
linnan ylilääkärinä päättyy 43 
vuoden jälkeen.

1988 Arvo Ylppö 
täyttää 100 vuotta. 

1992 Arvo Ylppö 
kuolee.
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Vikkelä Mutte-museokoira pyyhältää aikamatkallaan läpi Suomen lasten sairaalahoidon 
historian. Seikkailu alkaa Lastenlinnan lattialta ja päättyy sairaalakoulun kautta koirankoppiin. 
Matkan varrella selviää muun muassa, miten Arvo Ylpöstä tuli lääkäri, miksi lasten sängyt on 
kannettu  ulos ja mitä taskukoira teki sydänosastolla.

Kirja pohjautuu HUSin museotoimikunnan tuottamaan Lasten omat sairaalat -näyttelyyn, joka avautui 
maaliskuussa 2021 Uuden lastensairaalan Metsä-kerrokseen, leikkaus- ja anestesiaosaston odotusaulaan.  
Vuonna 2018 avautunut Uusi lastensairaala on Suomen suurin lasten erikoissairaanhoitoon keskittynyt sairaala, 
jossa hoidetaan lapsia kaikkialta Suomesta.

Kannen kuva: Neuvolatoimintaa 1930-luvulla. Kuva: Lastenklinikan kokoelma, HUSin museotoimikunta. Valokuvan väritys: Tommi Rossi 2020.
Alkuperäinen valokuva saatavilla myös CC BY 4.0 Pietisen kokoelma, Historian kuvakokoelma, Museovirasto.




