
HELSINKI-SEURA 80 VUOTTA - HELSINGIN HYVÄKSI VUODESTA 1934 

Meidän Helsinki – Helsinki-Seuran juhlavuoden teemana!  
 
Vuosi 2014 on Helsinki-Seuran juhlavuosi, jolloin seura täyttää 80 vuotta. Seura perustettiin 
8.4.1934 eli Helsingin pääkaupungiksi korottamisen vuosipäivänä. Helsinki-Seura 
tarkoitettiin suurelle yleisölle avoimeksi ja ohjelmaltaan laaja-alaiseksi sekä herättämään 
harrastuneisuutta Helsinkiä, sen menneisyyttä ja tulevaisuutta kohtaan. 
 
Helsinki-Seura viettää juhlavuottaan tarjoamalla jäsenilleen juhlaluentoja, -vierailuja sekä 
muuta perinteistä ohjelmaa. Varsinaista merkkipäivää juhlistetaan jäsenten kesken 8.4. 
tilaisuudessa, jossa julkaistaan myös juhlavuoden kirja. Kirjassa kahdeksan kirjoittajan kautta 
tarjoillaan kahdeksan eri näkökulmaa kaupunkiin Helsinki-Seuran vuosikymmeninä. 
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KÄÄNNÄ > 

Juhlavuoden ”Meidän Helsinki” -tilaisuudet kolmessa eri kaupunginosassa 
Juhlavuoden aloittaa kolmiosainen esitelmäsarja, joka tuo yhteen kaupunkilaisia eri kaupunginosista. Kallion 
kulttuuriverkosto tunnetaan uusien urbaaneiden toimintamuotojen kehittäjänä perinteisen 
työväenkaupunginosan kehyksissä. Hakunilan kansainvälinen yhdistys on ylittänyt rajoja monessakin mielessä ja 
samalla yhdistäen kansainvälisesti suuntautuneita asukkaita. Rautatien varteen muodostuneen itsenäisen 
huvilayhdyskunnan perustaa vaaliva Oulunkylä-Seura toimii aktiivisesti yhtenäisen miljöön säilyttämisen ja 
kehittämisen puolesta. 
Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä yllämainittujen yhdistysten kanssa. Esitelmäsarjassa esitellään kuusi 
näkökulmaa Meidän Helsinkiimme.  
Luennot ovat kaikille avoimia. Tervetuloa! 
 
Tammikuun tapahtuma torstaina 30.1. klo 17  
Kinaporin palvelukeskuksessa Sörnäisissä, osoitteessa Kinaporinkatu 7-9. 
Puhujina: 
Kallion Kulttuuriverkosto: tietokirjailija Raija Tervomaa: Minun Helsinkini 
Helsinki-Seura: erikoistutkija Martti Helminen: Minun Kallioni 
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Kallion kulttuuriverkoston kanssa.  
Paikalle pääsee lukuisilla Sörnäisissä pysähtyvillä raitiovaunuilla sekä linja-autoilla.  
Sörnäisten metroasema on myös palvelukeskuksen läheisyydessä. 
 
Helmikuun tapahtuma tiistaina 11.2. klo 17 
Kulttuurikeskus Caisan Juhlasalissa Kaisaniemessä, osoitteessa Mikonkatu 17 C ja Vuorikatu 14. 
Puhujina:  
Hakunilan kansainvälinen yhdistys: toiminnanjohtaja Burhan Hamdon: Minun Helsinkini 
Helsinki-Seura: Euroopan historian professori Laura Kolbe: Minun kansainvälinen Helsinkini 
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Hakunilan kansainvälisen yhdistyksen kanssa.  
Luentojen jälkeen nautimme kansainvälisestä musiikkiesityksestä.  
Kulttuurikeskus Caisaan pääsee helpoimmin lukuisilla raitiovaunuilla tai metrolla.  
 
Maaliskuun tapahtuma tiistaina 25.3. klo 17 
Oulunkylän Seurahuoneella Oulunkylässä, osoitteessa Larin Kyöstin tie 7. 

Puhujina:  
Oulunkylä-Seura: emerituskirkkoherra, rovasti Heikki K. Järvinen: Minun Helsinkini 
Helsinki-Seura: FT, historioitsija Samu Nyström: Minun Oulunkyläni 
Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Oulunkylä-Seuran kanssa.  
Oulunkylään pääsee parhaiten K ja I-junilla sekä linja-autoilla 52 ja 64. 
Esitelmät kestävät yhteensä noin tunnin, jonka jälkeen on mahdollisuus kysymyksille ja keskustelulle.  
 
Tilaisuuksissa Helsinki-Seuralla on julkaisemiensa kirjojen myyntipiste, jossa on myös erikoistarjouksia. 
Varaathan kirjaostoksia varten käteistä rahaa mukaan. 
 



 

 
Kuva:www.mannerheim-museo.fi 

 
 
 

Viime vuoden lopulla tehtyä: 

Helsinki-Seuran ja Helsingin seudun 

kesäyliopiston kanssa yhteistyössä toteutettu 

luentosarja Helsingin kasvu rannoilta metsiin ja 

pelloille keräsi syksyllä väkeä seitsemänä 

tiistaina.  

Kuvassa alhaalla apulaiskaupunginjohtaja 

Hannu Penttilä luennoimassa Helsingin kasvun 

tulevaisuuden näkymistä. 

 
kuva: Katja Tikka 

 

kuva: Katja Tikka 

Vuoden viimeinen tapahtuma oli 

tutustumiskäynti Uspenskin katedraaliin 

28.11. Runsas joukko seuran jäseniä kokoontui 

kuuntelemaan Isä Veikon asiantuntevaa 

esitelmöintiä. Tutustuimme mm. kirkkosaliin, 

jossa kuulimme tarinoita ikoneista ja kirkon 

historiasta. Vierailu sananmukaisesti huipentui 

katedraalin kellotorniin, jonne ketterimmät 

paikalla olijat kiipesivät.  

Kuvassa ylhäällä isä Veikko ja jäsenistöä 

kirkkosalissa. 

 

Helsinki-Seura järjestää jäsenistölleen vuoden 

ensimmäisen vierailun Mannerheim-museoon 

tiistaina 4.2. klo 17. Museovierailu tutustuttaa 

Suomen marsalkka Mannerheimin Kaivopuiston 

kotiin. Vierailemme museon perusnäyttelyssä sekä 

uudessa vaihtuvassa näyttelyssä. Meidät 

vastaanottaa museonjohtaja, kuraattori ja Helsinki-

Seuran aktiivijäsen Kristina Ranki, joka toimii myös 

yhtenä oppaistamme.  

Vierailu kestää noin tunnin. Museovierailu on 

jäsenistöllemme maksuton ja ilmoittautuminen on 

pakollinen.  

Osoite: Kalliolinnantie 14. 

ILMOITTAUTUMINEN:  
Vierailulle ilmoittautumisen voi tehdä joko sähköpostitse osoitteessa toimisto@helsinkiseura.fi, tekstiviestitse 
tai soittamalla numeroon 040-251 5758 maanantaina 27.1. klo 12–14 välisenä aikana. 
Kaikki halukkaat mahtuvat mukaan, mutta museo tarvitsee tiedon osallistujamäärästä, jotta oppaita osataan 
varata sopiva määrä. 

HYVÄÄ ALKANUTTA JUHLAVUOTTA! 

 Martti Helminen  Katja Tikka 

 puheenjohtaja  toiminnanjohtaja 

Tervetuloa jäsenvierailulle Mannerheim-museoon tiistaina 4.2. klo 17! 

Helsinki-Seura, Runeberginkatu 6b B 20, 00100 Helsinki, puh. 040-251 5758 toimisto@helsinkiseura.fi 


