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Jäsenvierailu presidentin linnaan torstaina 31.3. klo 15
Helsinki-Seura järjestää jäsenilleen tutustumiskäynnin entiseen keisarilliseen palatsiin ja nykyiseen
presidentin linnaan. C. L. Engel viimeisteli ulkoasun rakennukseen, jonka alkuperäinen tarkoitus oli
toimia kauppias Heidenstrauchin talona. Kuitenkin jo vuonna 1837 keisari majoittui rakennuksessa
ensimmäistä kertaa. Palatsia laajennettiin ja kunnostettiin autonomian aikana useaan otteeseen.
Tämänkin jälkeen rakennus on seurannut Suomen historiallisia käänteitä, kuten esimerkiksi vuonna
1918, jolloin sinne majoittui ensin saksalaisten ja myöhemmin suomalaisten joukkojen esikunnat.
Presidentin linnana rakennus on toiminut vuodesta 1921. Siellä sijaitsee kanslian työtilat sekä
presidentin edustustilat. Viimeisin peruskorjaus valmistui marraskuussa 2014.
Ennakkoilmoittautuminen on pakollinen. Mukaan vierailulle mahtuu 30 henkeä. Lisäksi presidentin
kanslia tarvitsee jokaisen vierailijan nimen etukäteen. Ilmoittautumisia vastaanotetaan puhelimitse
tiistaina 29.3. klo 14–16 numeroon 040 251 5758 tai sähköpostitse osoitteeseen
toimisto(at)helsinkiseura.fi kyseisestä ajankohdasta alkaen.
Huomio! Koska kaikilla jäsenillä ei ole sähköpostiilmoittautumisen mahdollisuutta, säästetään puhelimitse
ilmoittautuville oma kiintiö tasapuolisuuden nimissä. Näin
ollen odota vahvistusta osallistumisestasi, jotta tiedät
pääseväsi mukaan. Ilmoittautuminen on ehdottoman
sitova, koska jokainen osallistuja ilmoitetaan kansliaan
omalla nimellään, ei viime hetken vaihdoksia voida enää
tehdä. Helsinki-Seura on varannut samanlaisen vierailun
ensi syksylle, jonne pääsevät ne jäsenet, jotka eivät mahdu
kevään vierailulle mukaan. Syksyn vierailun ajankohta on
vielä avoinna ja se sovitaan myöhemmin Presidentin
kanslian kanssa. Tapaamme 31.3. Mariankadun
puoleisen sisäänkäynnin kohdalla noin klo 14:45.
TERVETULOA MUKAAN!

VUOSIKOKOUSKUTSU
Helsinki-Seuran vuosikokous pidetään tiistaina 12. huhtikuuta klo 16.30 näyttelytila
Laiturilla (Vanha linja-autoasema)
Vuosikokouksessa valitaan valtuuskunnan jäsenet erovuoroisten tilalle sekä määrätään
jäsenmaksun suuruus.
Kokouksessa käsitellään myös sääntömuutosehdotus.
Vuosikokouksen jälkeen noin klo 17.15 alkaen kuullaan vuosikokousesitelmä Minun Helsinkini.
Esitelmän pitää Kansallisarkiston pääjohtaja, Helsinki-Seuran valtuuskunnan jäsen
Jussi Nuorteva.

Kokous on avoin kaikille jäsenille – Lämpimästi tervetuloa!
KÄÄNNÄ >

HELSINKI-SEURA 80 VUOTTA - HELSINGIN HYVÄKSI VUODESTA 1934

Helsinki-Seuran Elokuvakerhon juhlanäytös
Helsinki-Seura on käynnistänyt elokuvakerhotoiminnan. Ensimmäinen näytös pidetään lauantaina
2.4. klo 14 elokuvateatteri Orionissa Eerikinkatu 15 juuri ennen seuran 82-vuotissyntymäpäivää.
Katsojille on tarjolla todellisia aarteita! Aluksi näemme viisi Helsinki-aiheista elokuvaa, joihin
lukeutuu yksi Suomen ensimmäisistä värielokuvista. Harvinaisuudet esitetään alkuperäisessä
asussaan muokkaamattomina. Loppuhuipennuksena näemme elokuvan Helsinki, Pohjolan valkea
kaupunki. Lukuisista suurkaupunkeja (Berliini, Pariisi, New York) esittelevistä elokuvista
innoituksensa saanut teos on vuonna 1934 perustetun Helsinki-Seuran ideoima ja tilaama.
Tilaisuuden aluksi Helsinki-Seuran puheenjohtaja, erikoistutkija Martti Helminen avaa elokuvien
taustoja ja esittelee Helsinki-Seuran elokuvatoimintaa. Näytöksen yhteydessä on mahdollisuus liittyä
Helsinki-Seuran jäseneksi sekä hankkia seuran julkaisemaa Helsingin historiaa käsittelevää
kirjallisuutta.
Tilaisuus on avoin myös muillekin kuin jäsenille. Perheenjäsenet ja ystävät mukaan!
Ei ennakkoilmoittautumista. Tilaisuuden kesto noin 1 ½ tuntia. Hinta 5 €.
Lämpimästi tervetuloa!

Ohjelma:
Erikoistutkija Martti Helminen: Helsinki-Seura ja elokuvat
Elokuvat:
Finnland, 1911
Torielämää Helsingissä, väri, 1938
Heikinkadun historiaa, 1936
Kaupunki kasvaa, 1938
Varhaiskevättä Munkkiniemessä, 1937
Helsinki, Pohjolan valkea kaupunki, 1939

Suomalaisen dokumenttielokuvan the
Grand old man Eino Kari 1920–30lukujen taiteessa Ernemannveivikameran takana. kuva: KAVI

UUSI JÄSEN!
Etkö ole vielä saanut liittymislahjaasi Topeliuksen kirjoituksia sisältävää ”Sydän on hyvä” kirjaa? Voit noutaa kirjan sovittuna ajankohtana Seuran toimistolta tai saada sen
jäsentapahtumissa. Tapahtumissa on saatavilla muutamia kappaleita kirjaa, mutta jos haluat
varmistaa oman kappaleesi, niin varaa se etukäteen puhelimitse tai sähköpostitse.
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