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Fazerin vierailukeskuksessa avautui näyttely Karl Fazerin ja 

Gustaf Mannerheimin ystävyydestä 

Maaliskuun 30. päivä Fazerin vierailukeskuksessa Vantaalla avattiin näyttely 

Karl Fazerin ja Gustaf Mannerheimin ystävyydestä. Näyttely on osa Fazerin 

Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa, ja se jatkuu aina 31. elokuuta 2017 saakka. 

Näyttely toteutetaan yhteistyössä Mannerheim-museon kanssa. 

Suklaatehtailijan ja sotamarsalkan ystävyys on varsin tuntematon nykysukupolville, 

mutta Suomen suurruhtinaskunnan ja vastaitsenäistyneen tasavallan piirit olivat 

pienet. Karl Fazer ja Gustaf Mannerheim tutustuivat metsästyksen parissa. Fazerin 

vierailukeskuksen uusi näyttely esittelee suurmiesten välistä ystävyyttä muun muassa 

vanhojen esineiden, valokuvien ja kirjeiden kautta. Esineiden lisäksi näyttelyssä on 

esillä jäljennös Eero Järnefeltin tekemästä Mannerheimin muotokuvasta. 

”Karl Fazerin ja Mannerheimin ystävyys on osa niin Suomen kuin Fazerin historiaa. 

Haluammekin Suomen satavuotisen itsenäisyyden kunniaksi kertoa suomalaisille 

palan tätä historiaa näiden suurmiesten ystävyyden tarinan kautta. 

Vierailukeskuksessamme avautuvassa näyttelyssä pääsee sukeltamaan Suomen 

itsenäisyyden alkuaikoihin alkuperäisaineiston kautta”, kuvailee Fazerin 

kumppanuusohjelmasta vastaava viestintäjohtaja Liisa Eerola.  

Fazerin vierailukeskus on lokakuussa 2016 Vantaan tehtaan yhteyteen avattu 

kokonaisuus, jossa kohtaavat digitaalinen tulevaisuus ja käsityöläisperinteet. 

Tavoitteena on inspiroiva ja vuorovaikutteinen vierailu, jossa jokaisella on 

mahdollisuus kokea Fazer omalla tavallaan sekä oivaltaa ja oppia uutta. Ajankohtaiset 

asiat, kuten tänä vuonna Suomi 100 -juhlavuosi, näkyvät Fazer Experience  

-vierailukeskuksen tapahtumissa, ilmeessä ja näyttelyn sisällössä.  

Mannerheim-museo – Fazerin työntekijöiden asuntola ja Mannerheimin koti 

Fazerin vierailukeskuksessa avautuva näyttely toteutetaan yhdessä Mannerheim-

museon kanssa. Helsingin Kaivopuistossa sijaitseva Mannerheim-museo oli 

Mannerheimin koti vuosina 1924–51. Talo on rakennettu vuonna 1874, ja se tunnettiin 

ensimmäisen omistajan mukaan Bomanin huvilana. Sittemmin huvila siirtyi Fazerin 

suvun omistukseen. Mannerheim ei itse koskaan omistanut taloa, vaan vuokrasi sitä 

Karl Fazerilta vuodesta 1924 alkaen. 

Mannerheim teetti Fazerin makeistehtaan työntekijöiden asuntolana toimineeseen 

rakennukseen mittavia muutostöitä, ja Karl Fazer vastaanotti Mannerheimilta jopa 



 

 

 

 

 

  

sairaalavuoteelta Algerista suunnitelmia huvilan muutostöihin ja sisustukseen. 

Miesten ystävyys kukoisti aina Karl Fazerin kuolemaan, vuoteen 1932 saakka, jolloin 

Fazer menehtyi yhteisellä metsästysretkellä sydänkohtaukseen Mannerheimin 

vierellä. 

”Mannerheim asui tämänkin jälkeen Fazerin suvun omistamassa talossa, ja tänä 

päivänä Mannerheim-säätiö vaalii Fazerin muistoa yhteisten arvojen – 

isänmaallisuuden ja kansainvälisyyden – kautta. Mannerheimia ja Fazeria yhdisti, 

kuten esimerkiksi myös taiteilija Eero Järnefeltiä, kokemus Venäjältä sekä 

kosmopoliittinen tausta. Tämän vuoksi he muodostavat tärkeän näkökulman Suomen 

suurmiesgalleriaan ja suomalaisuuden monimuotoiseen juhlintaan”, kertoo 

Mannerheim-museon kuraattori Kristina Ranki. 

 

Fazer Experience -vierailukeskus avoinna: ark 9–18.30, la 10–16.30, su 11–16.30 

Näyttely on osa opastettua kierrosta 

 

Painokelpoiset kuvat: 

www.fazergroup.com/pictures (Media_Press – Fazer Visitor Centre) 

Lisätietoja: 

www.visitfazer.com 

www.fazer.fi/suomi100 

#visitfazer #fazerintarina 

Fazerin mediapuhelin palvelee arkisin klo 8.00–16.00 puh. 040 668 2998 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fazer.com 

 

Liisa Eerola, Director, Fazer Group Partnership Programme, 044 710 8860 

Anu Kokko, Director, Fazer Experience Visitor Centre, 040 504 2746 

 

Mannerheim-museo 

Kristina Ranki, kuraattori, Mannerheim-museo, kristina.ranki@mannerheim-museo.fi 

 

Fazer-konserni 

Fazer on kansainvälinen perheyritys, joka tarjoaa leipomo-, makeis- ja keksi- ja viljatuotteita sekä 

ruokailu- ja kahvilapalveluita. Fazerilla on toimintaa kahdeksassa maassa ja vientiä noin 40 maahan. 

Fazerin missio on luoda makuelämyksiä. Fazerin menestys on sen perustamisesta lähtien vuonna 1891 

perustunut parhaaseen tuotteiden ja palvelun laatuun, rakastettuihin brändeihin, osaaviin ihmisiin ja 

vastuulliseen toimintatapaan.. Fazer-konsernin liikevaihto vuonna 2016 oli 1,6 miljardia euroa ja 



 

 

 

 

 

  

yrityksessä työskentelee lähes 15 000 henkeä. Fazer noudattaa liiketoiminnassaan eettisiä periaatteita, 

jotka pohjautuvat yrityksen arvoihin ja YK Global Compactin periaatteisiin.  

 

Kun haluatte hyvää 

 


