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Taiteilijakoti Lallukka peräkkäisinä torstaina 28.9. ja 
5.10. klo 17

          

            
 
 
  

KÄÄNNÄ > 

Helsinki-Seura 

Ruotsin suurlähetystöön vierailu maanantaina 9.10 klo 16.30 

       

 

1921 ja muutosten myötä rakennuksesta kuoriutui venäläisajan koristeellisuuden karistanut hillitty 

suurlähetystö. Tuolloin esikuvana oli Tukholman kuninkaanlinna. Vierailuamme isännöi suurlähetts 

Anders Ahnlid.  

Mukaan mahtuu 50 jäsentä. Ilmoittautuminen on pakollista koska suurlähetystö tarvitsee nimilistan 

vierailijoista. 

 

1921 ja muutosten myötä rakennuksesta kuoriutui venäläisajan koristeellisuuden karistanut hillitty 

suurlähetystö. Tuolloin esikuvana oli Tukholman kuninkaanlinna.  

Vierailuamme isännöi suurlähettiläs Anders Ahnlid.  

Mukaan mahtuu 50 jäsentä. Ilmoittautuminen on pakollista koska suurlähetystö tarvitsee nimilistan 

vierailijoista. Tapaamme suurlähetystön edustalla osoitteessa Pohjoisesplanadi 7 A hieman etukäteen.  

 

 

 

Jäsenkirje 

4 /2017 

Hyvää alkavaa syyskautta jäsenille! 

Syyskuussa kahtena peräkkäisenä torstaina vierailemme 

Lallukan hiljattain kunnostetussa taiteilijakodissa Etu-

Töölössä. Talo tarjoaa koteja kuva-, näyttämö- ja 

säveltaiteilijoille.  Vauraan viipurilaiskauppiaan Juho ja 

puolisonsa Maria Lallukan nimissä oleva säätiö perustettiin 

testamenttirahoilla. Kesäkuussa 1933 avattu Gösta Juslénin 

piirtämä rakennus on Suomen ensimmäinen taiteilijoille 

tarkoitettu taiteilijakoti. Koska vierailulle mahtuu vain 20 

jäsentä, järjestämme kaksi erillistä vierailua. 

Ilmoittautuminen on pakollinen. 

Tapaamme Apollonkatu 13:ssa hieman ennen kierroksen 

alkua. 

 

 

Ennakkoilmoittautuminen kaikille vierailuille: 
Ilmoittautuminen ennakkoon näille on välttämätöntä ja tapahtuu puhelimitse maanantaina 25.9. 
klo 13–15 välisenä aikana numeroon 040-251 5758. Sähköpostitse ilmoittautuminen tehdään 
tuttuun tapaan osoitteeseen toimisto(at)helsinkiseura.fi. 

                         Tervetuloa mukaan! 

Helsinki-Seuran jäsenillä on mahdollisuus vierailla 

Ruotsin suurlähetystössä, jossa pääsemme 

tutustumaan monia vaiheita kokeneen rakennuksen 

historiaan. Alun perin vuonna 1843 valmistuneessa 

yksityisrakennuksessa asui kauppaneuvos J. H. 

Heidenstrauch. Viehättävä talo Kauppatorin laidalla 

herätti ihastusta klassisine muotoineen. 

Venäläissyntyinen kauppias osti myöhemmin 

rakennuksen ja muutti täydellisesti sen ulkoasun. 

Ruotsin valtio puolestaan osti kiinteistön vuonna  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syksyn luentosarja keskiviikkoisin 11.10. – 22.11. 2017  
klo 17 Kansallisarkistossa 
Perinteinen kaikille avoin luentosarja yhteistyössä Kansallisarkiston kanssa järjestetään jälleen 
loka-marraskuussa hämärtyvinä keskiviikko-iltoina. Esitykset alkavat 11.10. keskiviikkona kello 
17 ja jatkuvat aina 22.11. saakka. Aiheet sivuavat tänä vuonna itsenäistä, sata vuotiasta Suomea ja 
sen pääkaupungin historiaa.  
11.10. luentosarjan aloittaa Helsinki-Seuran kunniajäsen, professori Matti Klinge luennollaan 
”Suomi 100 – merkkivuosi ?” 

18.10. Eduskuntatalot, Liisa Lindgren, Eduskunnan intendentti 

25.10. Svinhufvud ja muut senaattorit maan alla Helsingissä 1918, professori Martti Häikiö 

1.11. 1930-luvulta 2000-luvulle - vuosikymmeneni Helsingissä, varatuomari, Helsinki-Seuran 
kunniajäsen Kauno G. Honkanen 

8.11. Pääkaupungin kohtalonhetkiä 1942-1944, erikoistutkija Martti Helminen 

15.11. Snellman ja Suomen itsenäisyys, FT Eero Ojanen 

22.11. Venäläisjoukot Helsingissä I maailmansodan aikana, majuri Marko Maaluoto, Pääesikunta 

Luentojen yhteydessä voit myös ostaa käteisellä seuran julkaisemia Helsinki-kirjoja tai lunastaa 
oman jäsenlahjakirjasi.  
Luennot pidetään Kansallisarkiston vanhassa tutkijasalissa, Rauhankatu 17, Kruununhaassa. 
                                          
Tervetuloa! 

Tapahtui keväällä 
Toukokuussa vierailimme Linnunlaulun Sinisessä huvilassa, jossa taiteilija Jorma Helenius kertoi 

rakennuksen mielenkiintoisista vaiheista. 
Pro Helsingfors-säätiön 100-vuotis juhlakirjan julkistaminen ja paneelikeskustelu järjestettiin 

Kansallisarkistossa 31.5. 
Helsingin kaupungin historiateoksia jaettiin kaupunkilaisille Laiturilla toukokuussa sekä Helsinki-

päivänä 12.6 Kaupunginmuseossa. 

 

 

 

 

PIRTEÄÄ ALKUSYKSYÄ! 

 Martti Helminen          Katja Tikka 

 puheenjohtaja          toiminnanjohtaja 

Helsinki-Seura, Runeberginkatu 6b B 20, 00100 Helsinki, puh. 040-251 5758 toimisto@helsinkiseura.fi 

 

 


