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STADSMUSÉET FLYTTAR! 
Torsdagen den 18 februari har vi möjlighet att 
få en förhandsvisning av Stadsmuséets nya utrymmen. 
 
          

            
 
 
 

VÄND > 

Kom med på besök i det grundrenoverade Nationalbiblioteket tisdagen 15.3 kl. 16.30 

        

 

 

Helsingfors-Samfundet Medlemsbrev 
1 /2016 

Vi besöker telefonmuséet onsdagen 24.2.2016 kl 16 och 17 

Helsingfors-Samfundet medlemmar har nu en unik chans att få 
en inblick i muséets nya utrymmen belägna i Alexandersgatans 
och Katarinagatans hörnhus.  
Det NYA MUSÉET slår upp sina dörrar för allmänheten först den 
13.5.2016. Vi blir guidade av museichef Tiina Merisalo som 
sakkunnigt berättar för oss om flyttningen och de nya 
utrymmena. 
Vi träffas torsdagen 18.2.2016 litet före kl. 16.30 utanför 
portgången till Sedersholmska huset. 
Adress Alexandersgtan 16.  

Nationalbiblioteket är Finlands äldsta och största vetenskapliga bibliotek. 
Biblioteket ansvarar för våra samtliga nationella publikationer samt 
uppbevaring av dem. Bibliotekets huvudbyggnad som ritats av den store 
arkitekten Carl Ludvig Engel anses allmänt vara hans vackraste skapelse. 
Biblioteket stod färdigt år 1840 och dess tilläggsbyggnad, Rotundan, 
färdigställdes år 1906. 
På 1950-talet påbörjades stora grävarbeten i närheten av 
biblioteksbyggnaden. Syftet var att bereda plats för bibliotekets värdefulla 
boksamlingar.  Nu är renoveringsarbetet slutfört och vi har möjlighet att 
bekanta oss med den vackra biblioteksbyggnaden under sakkunnig 
ledning av överbibliotekarie Kaj Ekholm.  
Vi samlas litet före kl. 16.30 utanför Nationalbibliotekets huvudingång, 
adress Unionsgatan 36. 

 

Samfundets medlemmar är hjärtligt välkomna att besöka telefonföreningens tidigare 
kontorshus i Tölö, som sedan år 1985 fungerat som telefonmuséum. Muséet, som på 
2000-talet utvidgades har ett omfattande urval föremål som på ett mångsidigt sätt 
beskriver teleteknikens utveckling. 
Muséet är även internationellt sett betydande inom sitt område. Telefonmuséet verkar i 
ett kulturhistoriskt värdefullt hus som planerats av Lars Sonck. 
Helsingfors-Samfundet erbjuder nu sina medlemmar möjlighet att bekanta sig med 
muséet under ledning av en sakkunnig guide onsdagen 24 februari kl. 16 och 17. 
Gruppstorleken får inte överstiga 20 personer och därför kan de som inte ryms med i 
den första gruppen delta i den senare visningen som börjar kl. 17. 
Ingen inträdesavgift. Förhandsanmälan behövs inte! 
Vi träffas vid muséet, adress Runebergsgatan 43. Lättast tar man sig dit med spårvagn 
2, 3 eller 8. 
Stig av vid rest. Elite, som ligger helt bredvid muséet. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Filmklubbens jubileumsföreställning 2.4.2016 kl. 14 

Helsingfors-Samfundet ordnar i samarbete med KAVA (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, 

tidigare Suomen elokuva-arkisto) och biograf Orion en filmeftermiddag under temat “Helsingfors” 

lördagen 2.4 kl. 14. På programmet har vi rariteter. Som exempel kan nämnas den av Helsingfors-

Samfundet år 1939 beställda filmen “Helsinki, Pohjolan valkea kaupunki”. I samband med 

filmförevisningen får vi också höra sakkunnigas kommentarer.  

Filmförevisningen är öppen för alla intresserade. 

GOD FORTSÄTTNING PÅ ÅRET 2016! 

 Martti Helminen          Katja Tikka 
 ordförande                   verksamhetsledare 

Helsingfors-Samfundet, Runebergsgatan 6b B 20, 00100 Helsingfors, toimisto@helsinkiseura.fi 

Händelser i slutet av år 2015 
Under apotekare Bengt Mattilas ledning fick vi under två kvällar bekanta oss med det historiska 
apoteket Svanen, som nu nedlagts. 
Sammanlagt deltog ca 40 intresserade medlemmar i besöken. 
 
Den 12 december hade vi möjlighet att njuta av en utsökt lunch på den anrika 
skatuddsrestaurangen 
Bellevue. Före det besökte vi det Sohlbergska hemmuséet på Köpmansgatan. 
Vid bägge tillfället deltog 30 personer. 

Har du flyttat eller har din e-postadress förändrats? 
 
Vänligen meddela Helsingfors-samfundet dina nya adressuppgifter. På så sätt 
försäkrar du dig om att få våra meddelanden. 


