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Höstens populära föreläsningsserie startar onsdagen 12.10
kl 17
I höst kommer föreläsningsserien att behandla det ryska inslaget i Helsingfors sett ur olika historiska
perspektiv. Nästa år firar Finland 100-årsjubileum som självständig stat . Hur framgår den ryska tiden ännu i
dag i vår huvudstad inför det stora jubileumsåret?
Helsingfors-Samfundets traditionella föreläsningsserie hålls som under senare år i Nationalarkivets gamla
forskarsal, Fredsgatan 17. Vi samlas onsdagar kl 17 i Nationalarkivet (med undantag för 26.10 då vi samlas i
Empiresalen/gamla rådhuset, Aleksandersgartan 20).
12.10. Autonominen Suomen suuriruhtinaskunta ja Venäjän keisarikunta, prof. Matti Klinge
19.10. Keisarilliset lahjoituskokoelmat Kansalliskirjastossa, FM Sirkka Havu
26.10. OBS! FÖRELÄSNINGEN HÅLLS I EMPIRE-SALEN!
Kenraalikuvernöörit ja Helsinki, Specialforskare Martti Helminen
2.11. Helsingin venäläiset hautausmaat, FM Marja Pehkonen
9.11. Venäläiset sotilasrakennukset, major Marko Maasalo
16.11. Annasta Speranskiin, Helsingin venäläinen nimistö, FM Riitta Pakarinen

Vi besöker FPAs huvudkontor måndagen den 24.10.2016 kl 14
Vi besöker den av Alvar Aalto ritade byggnaden som färdigställdes för 60 år sedan. Vid sin tillkomst år
1956 utgjorde det fina kontorshuset ett ställningstagande för modernt tänkande inom arkitektur.
Byggnaden var ett lysande exempel på hur ett ämbetshus kan formas så att det är både funktionellt och
intressant. Tillika vackert och tidlöst. Huset i rödtegel är helt unikt och utnyttjar den trekantiga tomten på
ett fint sätt. FPA har lovat guida våra medlemmar på en entimmes rundtur i huset. Under vårt besök får vi
höra om arkitekturen mm.
Anmälan till turen sker antingen per epost toimisto@helsinkiseura.fi eller per telefon 040-251
57587 den 17.10 kl 13-15. Samma dag bekräftas också deltagandet för dem som anmält sig per epost.
OBS! Anmälan bör alltså ske antingen per epost eller per telefon.
Vi träffas utanför FPAs ingång, adress Nordenskiöldsgatan 12 litet före kl 14.
Lättast nås adressen med spårvagn 2,4,7 och 10 samt med samtliga bussar som kör längs
Mannerheimvägen.
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Filmklubbens höstsäsong startar
Filmklubben samlas tre lördagar under hösten, när vi bekantar oss med intressanta Helsingforsdokumentärer som föregås av sakkunnig introduktion. Vår samarbetspartner är Kansallinen
audiovisuaalinen instituutti (KAVI). Anteckna dessa lördagar i kalendern!
Höstens filmer är följande:
LÖRDAG 1.10. klo 14-15.30
Hakasalmenkadun avaaminen liikenteelle (1921)
Hotel Kämp (1925)
Suomalainen suurlehti – Helsingin Sanomat (1943)
Rauhanpäivä Rautatientorilla (1945)
Helvar – matkaradio, mainos (1953)
Kino-Palatsi 1911–1965 (1968)
Helsinki – teollisuuden ja kaupan kaupunki (1959)
***
LÖRDAG 15.10. klo 14-15.30
Pariisia Helsingissä (1948)
Vanhaa ja uutta Helsinkiä (1954)
Heinäkuista Helsinkiä (1939)
Rautahepo (1939)
Pikakäynnillä Helsingissä (1947)
Laulu meren kaupungista (1950)
***
LÖRDAG 12.11.
Sota-Helsingin kasvot (1939)
”Ei täällä vois ellää” (1957)
Kauhea junaonnettomuus Helsingin asemalla (1926)
Järkyttävä junaonnettomuus Helsingin lähellä (1936)
Sinisilmäinen Helsinki (1963)
Kaupungin vapaus (1967)
Filmklubben är öppen för alla intresserade. Biljetter 5 euro/ för alla tre filmföreställningar är priset
10 euro.
Obs! Endast kontantbetalnin
Under våren besökte vi såväl Presidentens slott som Estlands ambassad. Båda besöken väckte livligt
intresse bland våra medlemmar och alla rymdes tyvärr inte med. I höst har de medlemmar som inte
rymdes med på våren möjlighet att delta i en rundtur 26.10. Vi återkommer betr. besök i Estlands
ambassad när besöksdatumet slagits fast.
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