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Jäsenvierailu Kansallisteatteriin keskiviikkona 27.5 klo 16
Yli satavuotias Kansallisteatterin rakennus on jälleen
kunnostusurakan edessä. Sitä ennen Helsinki-Seura
järjestää jäsenvierailun teatterin kansallishenkiseen
rakennukseen, joka valmistui keskellä ensimmäistä
sortokautta. Keskiviikkona 27.5. klo 16. jäsenistöä
opastaa teatterin henkilökunta ja pääsemme reilun
tunnin mittaiselle kiertokäynnille rakennukseen.
Jäsenvierailu on maksullinen, koska Kansallisteatteri
laskuttaa kiertokäynneistä.
Ennakkoilmoittautuminen: Sähköpostitse osoitteeseen toimisto(at)helsinkiseuta.fi. tai
puhelimitse numeroon 040-251 5758 18.5. klo 12–14 välisenä aikana. Hinta 3 €, maksu paikan
päällä.
Näemme teatterin ala-aulassa.

Tervetuloa mukaan!

Tutustumiskäynti Brummerin taloon Aleksanterinkadulla 3.6. klo 16.30
Senaatintorin tuntumassa sijaitseva ns. Brummerin talo on toiminut Helsingin kaupunginjohtajan
virka-asuntona 1950-luvun lopulta alkaen. Rakennus kuului alun perin merikapteeni Kåhlmanille
ja se on valmistunut vuonna 1823. Yli sata vuotta, vuoteen 1950, rakennus kuului Brummerin
perheelle ja siksi se tunnetaan ”Brummerin talona”. Paljon kaupungin kulttuuri- ja poliittista
elämää nähneessä rakennuksessa on kokoontunut aikoinaan muun muassa Lauantaiseura ja
onpa marsalkka, silloin kenraali, Carl Gustaf Emil Mannerheimkin asunut siellä.
Helsingin kaupunki osti rakennuksen vuonna 1959 ja
tämän jälkeen se kunnostettiin kaupunginjohtajan
virka-asunnoksi, jollaisena se on palvellut näihin
aikoihin asti. Tällä hetkellä tälle Aleksanterinkadun
talokaunottarelle etsitään uutta käyttöä ja rakennus
on tyhjillään. Vierailukäynnin yhteydessä kuulemme
Kaupunginmuseon puheenvuoron Brummerin
naapuritalojen tulevaisuudesta, sillä museo on
muuttamassa kyseisiin rakennuksiin vuoden kuluttua.
Seura järjestää jäsenistölleen vierailun Brummerin
taloon 3.6. klo 16.30. Tapaaminen talon edustalla
osoitteessa Aleksanterinkatu 14.
KÄÄNNÄ >

HELSINKI-SEURA 80 VUOTTA - HELSINGIN HYVÄKSI VUODESTA 1934

SEURAN MYYNNISSÄ OLEVIA KIRJOJA
Helsinki-Seuran eräs tärkeimpiä tehtäviä on julkaista kiinnostavaa ja tuoretta Helsinki-aiheista
kirjallisuutta. Seuramme toimiston varastossa on jäljellä myös aiemmin kustannettuja teoksia.
Tee kirjatilaus seuran verkkosivuilla tai sovi tapaaminen toimistolle. Varastostamme löytyy
JÄSENHINTAAN esimerkiksi:
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•

Meidän Helsinki (2014) 25 euroa
Aikamatka Mannerheimintiellä (2012) 25 euroa
Helsinki Zacharias Topeliuksen silmin (2006) 8 euroa
Sydän on hyvä, Z. Topeliuksen kirjoituksia Helsingistä (2003) 8 euroa
Helsinki herra Hertzbergin silmin. Kertomus 1880-luvun Helsingistä (2004)
8 euroa
Puu-Vallilan kasvot. Helsingin vanhaa Vallilaa 1974–76 (2001) 5 euroa
J. A. Ehrenström. Brev / Kirjeitä (1997) 4 euroa
Helsinki kylpyläkaupunkina 1840- ja 50-luvulla (1982) 4 euroa
Korkeasaari ja Seurasaari. Ensimmäiset kansanpuistot (1978) 4 euroa
Hospitalet i Helsingfors 1660–1840 (1974) 1 euro
T. Höijer. En självbiografi, 1 euro

Helsinki-Seuran luentosarja
Nouse Helsinki! alkaa keskiviikkona 7.10.
Syksyn odotettu luentosarja Nouse Helsinki! Pääkaupungin rakennushistoriaa arkistoista
käynnistyy keskiviikkona 7.10. klo 17
Kansallisarkistossa. Luentosarja jatkuu
peräkkäisinä keskiviikkoina aina samaan aikaan.
Luennoilla tarkastellaan Helsingin kasvua
rakentamisen kautta. Alojensa asiantuntijat
kertovat rakennushistoriallisesti merkittävistä
rakennuksista eri aihepiireissä. Kuulemme
esimerkiksi venäläisestä Helsingistä, Eliel Saarisen
laajoista keskustasuunnitelmista sekä urheiluun
liittyvistä kadonneista ja säilyneistä kohteista. Katse
kohdistuu myös tulevaan.
Luentojen yhteydessä on nähtävillä
Kansallisarkiston kokoelmista alkuperäistä
arkistoaineistoa. Helsinki-Seuran kirjamyyntipöytä
sijaitsee aulassa joka luennolla.

Keväällä tapahtunutta:
Yli 60 seuralaista kokoontui Bulevardille Café
Ekbergille kuulemaan leivoksien historiasta ja
nauttimaan tarjoilusta maaliskuun viimeisenä
maanantaina.

kuva: Katja Tikka

Vuosikokous pidettiin 16.4. Tämän jälkeen
apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki piti
esitelmän aiheesta ”Minun Helsinkini”.

RAIKKAITA KESÄTUULIA!
Martti Helminen
puheenjohtaja

Katja Tikka
toiminnanjohtaja
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