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Vi besöker Presidentens slott torsdagen 31.3. kl. 15
Samfundet ordnar ett besök i det gamla kejserliga palatset som vi i dag känner som presidentens slott.
Arkitekt C. L. Engel omvandlade köpman Heidenstrauchs förnäma residens till ett kejserligt palats och år
1837 övernattade den ryska kejsaren i palatset för första gången. Under den autonoma tiden
genomfördes i palatset flera omfattande restaurerings- och tillbyggnadsarbeten.
Också senare har den förnäma byggnaden följt vårt lands olika historiska skeden. Som exempel kan
nämnas år 1918, då palatset fungerade som högkvarter för de tyska styrkorna för att sedan bli
högkvarter för våra egna styrkor.
Som presidentens slott har byggnaden verkat sedan 1921. I huset finns såväl presidentens kansli som
representationsutrymmen. Den senaste omfattande renoveringen slutfördes i nov. 2014.
Förhandanmälan är obligatorisk och bindande. I gruppen ryms 30 personer. Presidentens kansli vill
också i förväg ha alla deltagares namn för att kunna skriva ut namnlappar för varje besökare.
Anmälningar emottages tisdagen 29.3. Anmäl dig antingen per telefon 040 251 5758 tisdag kl. 1416 eller per epost: toimisto@helsinkiseura.fi
Obs! Eftersom alla våra medlemmar inte har
möjlighet att anmäla sig per epost kommer vi att för
dessa medlemmar spara en kvot för anmälan per
telefon.
Vi meddelar alla som rymts med i denna första
omgång. För dem som inte nu ryms med i gruppen
har vi inkommande höst reserverat ytterligare ett
besök i slottet. Närmare tidpunkt överenskommes
senare med Presidentens kansli.
Vi träffas den 31.3 vid Mariegatans ingång ca 14:45.
Obs! Vi ber alla besöksdeltagare komma i tid.
Välkommen med!

Årsmöteskallelse
Helsingfors-Samfundets årsmöte hålls tisdagen den 12 april kl. 16:30 i utställningslokalen Laituri
(gamla busstationen).
Årsmötet väljer nya delegationsmedlemmar för dem som står i tur att avgå samt fastställer
medlemsavgiften. Årsmötet behandlar också förslaget till ändring av stadgarna.
Efter årsmötet ca kl 17:15 får vi höra Nationalarkivets överdirektör, Helsingfors-Samfundets
delegationsmedlem Jussi Nuorteva tala under rubriken “Minun Helsinkini”.
Mötet är öppet för alla medlemmar – Välkommen med!

VÄND >

HELSINGFORS-SAMFUNDET 80 ÅR – FÖR HELSINGFORS SEDAN 1934

I vår startar Helsingfors-Samfundets filmklubbverksamhet
Den första filmföreställningen ges lördagen den 2.4. kl. 14 i biograf Orion, adress Eriksgatan 15. Vi
har nu möjlighet att se verkliga kuriositeter och inleder med fem stycken filmer som alla har
Helsingfors som tema. Bland dessa filmskatter har vi en film som hör till de allra första färgfilmerna i
vårt land. Filmerna förevisas i originalversion.
Den första filmsessionen avslutas med en riktig pärla, “Helsinki, Pohjolan valkea kaupunki”. Initiativet
till denna film togs av Helsingfors-Samfundet som grundats år 1934 och som inspirationskälla verkade
det stora utbudet filmer om storstäder som Berlin, Paris och New York som på den tiden visades på
våra biografer.
Filmförevisningen föregås av en presentation av filmerna och samfundets filmklubbverksamhet.
Presentationen hålls av ordföranden för Helsingfors-Samfundet, specialforskare Martti Helminen.
I samband med filmförevisningen kan du man också bli medlem i Helsingfors-Samfundet samt köpa
böcker utgivna av föreningen. Filmföreställningen är öppen för allmänheten.
Ta alltså med dig vänner och familjemedlemmar!
Ingen förhandsanmälan. Föreställningen tar ca 1,5 h.
Pris 5 euro.
Välkommen med!

Program:
Specialforskare Martti Helminen: Helsinki-Seura ja elokuvat
Filmerna:

Finnland, 1911
Torielämää Helsingissä, väri, 1938
Heikinkadun historiaa, 1936
Kaupunki kasvaa, 1938
Varhaiskevättä Munkkiniemessä, 1937
Helsinki, Pohjolan valkea kaupunki, 1939

Eino Kari, the Grand old man inom
finländsk dokumentärfilm bakom
Ernemann-vevkameran.
Bilden tagen vid decennium skiftet 192030. foto: KAVI.

Du som är ny medlem i föreningen
Om du ännu inte har fått din medlemsgåva, Topelius bok “Sydän on hyvä”, kan boken avhämtas vid
överenskommen tidpunkt från vårt kansli, adress Runebergsgatan 6 b B eller alternativt erhållas vid
något av våra tillfällen. För att försäkra dig om att få boken vänligen kontakta oss på telefon 040
251 5758 eller epost toimisto@helsinkiseura.
VI ÖNSKAR EN RIKTIGT TREVLIG VÅR
Martti Helminen
ordförande

Katja Tikka
verksamhetsledare
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