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Jäsenvierailu Alvar Aallon kotimuseoon ja toimistoon
keskiviikkona 23.9.2015 klo 17 (16.30)
Helsinki-Seuran syksy käynnistyy arkkitehtuurisilla teemoilla.
Tutustumme Munkkiniemessä sijaitseviin kahteen Alvar Aaltokohteeseen keskiviikkona 23.9.
Vuonna 1936 valmistunut kotitalo, ennakoi arkkitehtuuriltaan
Aallon tunnettua Villa Maireaa. Tasakattoinen rakennus on
murrosajan työ sekoittaen funktionalismia ja Aallon ominta
luovuutta. Toinen rakennus on Aallon toimisto. Museota
esittelee meille museonjohtaja Tommi Lindh.
Vierailu kestää kaksi tuntia ja kahden eri kohteen välillä on
reilusti kävelyä.
Vierailu on maksullinen. Seura kustantaa opastuksen ja osan
pääsymaksun hinnasta. Seuran jäsenille hinta on 10 euroa.
Rahastuksen sujuvuuden onnistumiseksi pyydämme
osallistujia olemaan paikalla hyvissä ajoin klo 16.30 alkaen.
Varsinainen vierailu alkaa klo 17, jonka jälkeen ovet suljetaan.
Ohjeet museolle: Museo sijaitsee osoitteessa Riihitie 20. Perille pääsee keskustasta raitiolinjoilla 4 ja 4T.
Myös linja-autot 57 ja 58 tuovat museolle.

Ennakkoilmoittautuminen molemmille vierailuille:
Sähköpostitse osoitteeseen toimisto(at)helsinkiseuta.fi. tai puhelimitse numeroon 040-251 5758
maanantaina 14.9. klo 12–14 välisenä aikana.

Tervetuloa mukaan!

Tutustuminen uudistuneeseen Ehrensvärd-museoon tiistaina 15.9. klo 17
Suomenlinnan Susisaaren Linnanpihalla sijaitseva
perinteinen Ehrensvärd-museo on saanut uuden
ilmeen. Esittelyssä on ruotsalaisen kauden saaren
historiaa. Näemme Viaporin 1700-luvun
interiöörimuseon ohella sotahistoriaa, mm.
saaristolaivojen pienoismalleja.
Oppaana toimii seuran entinen toiminnanjohtaja
Magdalena af Hällström. Kokoonnumme Linnanpihalla
museon edustalla Linnanpihalla ja yleisöltä jo
suljettuun museoon siirrytään yhdessä.
Ilmoittautuminen on pakollinen ja mukaan mahtuu
vain 25 ensin ilmoittautunutta. Seura maksaa
museokäynnin. Saareen pääsee mantereelta lautalla,
joka lähtee Kauppatorilta joko klo 16 tai 16.20.
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ANNA PALAUTETTA SEURAN UUSISTA VERKKOSIVUISTA
Helsinki-Seuran verkkosivut on uudistettu (www.helsinkiseura.fi) ja nyt on tilaisuus
vaikuttaa niiden sisältöön kertomalla mielipiteesi. Ovatko sivut mielestäsi selkeät ja
helppotajuiset? Löytääkö sieltä etsimänsä kätevästi ja toimiiko sivujen logiikka
sujuvasti? Käy sivuillamme ja kerro kommenttisi seuran sähköpostiin toimisto
(at)helsinkiseura.fi.

Kevään jäsenvierailuilla nähtiin ja kuultiin teatteri- sekä
talohistoriaa
Viime keväänä Helsinki-Seura järjesti jäsenistölleen kaksi vierailukohdetta.
Kansallisteatterissa kierreltiin ja kuultiin asiantuntevan opastuksen johdolla talon
historiasta sekä kurkistettiin kulissien puolelle.
Brummerin talo Aleksanterinkadulla, joka on yli 50 vuotta toiminut kaupunginjohtajan
virka-asuntona avasi ovensa Helsinki-Seuran jäsenille kesäkuun alussa. Vierailulla
tutustuttiin talon nykytilaan, Brummer-suvun edustaja piti oman esityksensä ja lopuksi
näimme ylipormestarin asunnon sekä 1600-luvulle juontavat kellaritilat. Molemmilla
tutustumiskäynneillä mukana oli noin viisikymmentä jäsentä.

Syksyn luentosarja käynnistyy lokakuussa
Seuran syyskauden perinteinen luentosarja alkaa keskiviikkona 7.10. klo 17
Kansallisarkiston vanhassa tutkijasalissa. Nouse Helsinki! - Suunnitelmia ja
rakennuspiirustuksia arkistojen kätköistä -luentosarjan aloittaa professori Alpo
Juntunen.
PIRTEÄTÄ ALKUSYKSYÄ!
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