
© Euroopan unioni, 2018

House of European History
Rue Belliard/Belliardstraat 135
1000 Bryssel
Belgia

  www.historia-europa.ep.eu/fi
  www.facebook.com/HistoriaEuropa
  twitter.com/HistoriaEuropa
  instagram.com/visit_EP

❘ KÄYTÄNNÖN TIETOJA

Euroopan historian talon verkkosivustolla on lisätietoja, 
verkkoaineistoja ja tapahtumainfoa:
www.historia-europa.ep.eu/fi

Euroopan parlamentin muusta vierailutarjonnasta on tietoa 
verkkosivustolla
www.europarl.europa.eu/visiting/fi

❘ LIIKENNEYHTEYDET

Euroopan historian talo sijaitsee Léopold-puistossa lähellä Euroopan 
parlamenttia. 

AUKIOLOAJAT
Maanantai klo  13.00–18.00
Tiistai–perjantai klo  9.00–18.00
Lauantai ja sunnuntai klo  10.00–18.00

EUROOPAN  
HISTORIAN TALO

MAKSUTON TARJONTA
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Bruxelles-Luxembourg-juna-asemalta on 300 metriä 
Euroopan historian taloon ja suora yhteys Brysselin 
muille juna-asemille (Bruxelles-Nord, Bruxelles-Central ja 
Bruxelles-Midi). 
www.belgianrail.be/en

Bruxelles-Luxembourg-juna-asema

Bussipysäkki ”Parc Léopold”:

Bussipysäkki ”Luxembourg”:

Lähimmät metroasemat Maelbeek 1 5
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12 34 38

64 80 95

22 27

Pysäköinti on maksutonta, mutta se on varattava verkossa ennen 
vierailua. Pysäköintitilat ovat avoinna ainoastaan työpäivinä.

Vieraspysäköinti

Museo on suljettu 1.1., 1.5., 1.11., 24.12., 25.12. ja 31.12.
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Euroopan historian talo Brysselissä tutustuttaa kävijät maanosan 
menneisyyteen kiinnostavalla ja mukaansatempaavalla tavalla.

Se esittelee Euroopan historiaa tuoreesta perspektiivistä. Maanosan 
varhaisvaiheita ja kehitystä tarkastellaan ylikansallisesta näkökulmasta, 
joka näyttää historian perinteet, sen vaikutuksen nykyhetkeen ja sen 
erilaiset tulkinnat uudessa valossa. Kävijä saa tietoa Euroopan paikasta 
maailmassa eri aikoina, ja häntä kannustetaan kriittiseen ja rakentavaan 
pohdintaan: löytyykö menneestä vastaus nykyisiin ja tuleviin kysymyksiin?

Euroopan historian talo sijaitsee hienossa art deco -rakennuksessa 
Léopold-puistossa, Euroopan parlamentin ja Brysselin keskustan 
tuntumassa. Siitä on tullut kaupunkikierrosten vakiokohde.

Museoon on vapaa pääsy, ja sen näyttelyihin voi tutustua 24 kielellä. 
Museon sisältö soveltuu kouluikäisille ja sitä vanhemmille.

Yhteistyö erilaisten ryhmien ja yhteisöjen kanssa on tärkeä osa museon 
toimintaa. Museo tarjoaa räätälöityjä kierroksia ja ohjelmaa vammaisille 
henkilöille ja henkilöille, jotka tarvitsevat apua museokäynnillä. 
Vastaamme mielellämme erityistarpeita koskeviin kysymyksiin.

❘  PYSYVÄ NÄYTTELY

Euroopan historian talon keskeisin sisältö esitetään pysyvässä näyttelyssä. 
Näyttelyesineet, rekonstruoinnit ja multimedia-aineisto vievät kävijän 
ajatuksia herättävälle matkalle maanosan historiaan, jossa painopiste on 
1800- ja 1900-luvuilla.

Aluksi esitellään Euroopan varhaista historiaa Europa-myytin avulla ja 
pohditaan sen kulttuuriperintöä, yhteisiä perinteitä ja saavutuksia sekä eri 
tapoja nähdä Eurooppa.

Euroopan 1800-luvulla alkanut modernisaatiokehitys oli dramaattista 
yhteiskunnallisten levottomuuksien ja poliittisen epävakauden aikaa. 
Näyttely kuvaa, miten kumoukselliset ajatukset valtasivat alaa samalla, 
kun saatiin ihmetellä jännittäviä uusia keksintöjä.

Kävijä saa museokierrokselle mukaansa 24 EU-kielellä toimivan 
multimediaoppaan. Oppaan video- ja audioaineistossa selitetään 
näyttelyesineiden yhtymäkohtia teemaan ja taustoitetaan tapahtumia, 
jotka johtivat Euroopan hajaannukseen 1900-luvun alkupuoliskolla. 
Kävijä saa nähdä ja kuulla, miten Euroopan ajautuminen ensimmäisen 
maailmansodan kurimukseen ja toisen maailmansodan suurtuhoon tuntui 
ihmisten arjessa.

Raunioista siirrytään merkittävästi muuttuneeseen poliittiseen ilmastoon. 
Näyttelyesineet ja rekonstruoinnit esittelevät eri näkökulmia elämään 
Euroopassa, josta tuli kahden supervallan kilpakenttä. Tuolloin testattiin 
käytännössä kahta eri visiota maanosan tulevaisuudesta, ja kävijä 
haastetaan löytämään niistä eroja ja samankaltaisuuksia.

Seuratessaan Euroopan hyviä ja huonoja aikoja voi havaita, mistä ovat 
saaneet alkunsa monet nykyajan liikkeistä, kuten eurooppalainen yhteistyö 
ja yhdentymispyrkimykset. Lopuksi kävijää kehotetaan kertomaan omia 
näkemyksiään. Miten Euroopan historia on vaikuttanut meihin kaikkiin? 
Miten menneitä kokemuksia voidaan hyödyntää nykyajan haasteissa?

❘  MUSEOKASVATUS JA OPETUSAINEISTOT

Euroopan historian talo on kaikille sopiva vierailukohde. Se antaa 
tietoa, haastaa pohtimaan asioita ja ennen kaikkea kannustaa kävijöitä 
esittämään kysymyksiä. Museon opetusaineiston näkökulma historiaan on 
Euroopan laajuinen. Aineistossa tarkastellaan Euroopan kansojen erilaisia 
muistoja ja kokemuksia historian tapahtumista ja kaikille eurooppalaisille 
yhteisiä asioita.

Museolla on laaja valikoima aineistoa ja tapahtumia aikuisille kävijöille, 
kouluille ja lapsiperheille: luentoja, työpajoja, perhereittejä, videoita ym.

AIKUISET

Vuosittain museossa järjestetään konferensseja, kursseja ja konsertteja. 
90-paikkaisen auditorion simultaanitulkkauslaitteet mahdollistavat 
tapahtumien järjestämisen eurooppalaisten ja kansainvälisten 
kumppanien kanssa. Lisätietoja on tapahtumaesitteessä ja museon 
verkkosivustolla.

OPETTAJAT JA OPPILAAT

Museossa ja verkkosivustolla on saatavilla monenlaista opetusaineistoa. 
Verkosta voi ladata opettajan ohjeita, luokka- ja ryhmätehtäviä sekä 
valokuvia, aikalaiskuvauksia ja videoita. Paikan päällä museossa on 
kävijöille tehtäväkokonaisuuksia ja käytännön työpajoja, ja siellä voi 
nähdä myös roolipukuihin pukeutuneita näyttelijöitä. Aineisto on 
järjestetty aihealueittain, ja se on helppo mukauttaa käytettäväksi eri 
maiden opetussuunnitelmien yhteydessä. 

PERHEET

Kiinnostavan ja interaktiivisen tekemisen avulla lapset (ja mikseivät 
vanhemmatkin) voivat tutustua Euroopan historian hyviin ja 
huonoihin aikoihin menneillä vuosisadoilla. Museon sisääntuloaulan 
palvelupisteestä saa aikamatkustajan passin ja toimintakassin, joiden 
kanssa voi suunnistaa lapsiperheiden toimintapisteisiin kussakin 
kerroksessa. Perheille ja lapsille tarkoitetuista erityistapahtumista on 
oma esitteensä.

❘  VAIHTUVAT NÄYTTELYT

Euroopan historian talossa on myös vuosittain vaihtuva näyttely, jossa 
käsitellään syvemmin tai laajemmin jotain pysyvän näyttelyn teemaa 
tai aikakautta. Tämä antaa mahdollisuuden erilaisiin ja innovoiviin 
esitystapoihin ja sisältöihin, joiden avulla tavoitetaan erilaisia 
kohdeyleisöjä. Kuten pysyvässä näyttelyssä, vaihtuvissa näyttelyissä 
aihetta lähestytään ylikansallisesti ja monitieteisesti.

❘  MUSEON ULKOPUOLINEN TOIMINTA

Euroopan historian talo on tarkoitettu kaikille Brysselistä Budapestiin 
ja Gentistä Gdańskiin. Siksi museolla on toimintaa myös sen omien 
seinien ulkopuolella. Se toteuttaa hankkeita ja tekee verkkoyhteistyötä 
tapahtumien ja kumppanien kanssa ympäri Eurooppaa. Museolla on 
lisäksi erityistarjontaa monenlaisille kohderyhmille lähiympäristössään 
ja alueellaan.


