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Vi besöker konstnärshemmet Lallukka torsdagarna
28.9. och 5.10. kl 17
Så har sommaren gått och höstsäsongen startar.
Vi inleder hösten med att besöka det i Främre Tölö belägna
konstnärshemmet Lallukka. Konstnärshemmet har nyligen
genomgått en grundlig renovering och visar nu upp sitt nya
fräscha
ansikte. Huset som grundats med testamentsmedel efter
den rike affärsmannen och mecenaten Juho Lallukka och
hans hustru Maria erbjuder bostäder för bild-, scen- och
tonkonstnärer.
Huset är ritat av arkitekt Gösta Juslén och stod färdigt år
1933 är det första i sitt slag.
Eftersom konstnärshuset kan ta emot endast 20 besökare
per gång har vi reserverat två torsdagar å rad för besök i
huset. Vi ses på adress Apollogatan 13 ca 10 min före
besöket startar.

Anmälningar
Förhandsanmälan är obligatorisk på alla och sker antingen per telefon måndagen 25.9. kl 13-15
på tel.nr. 040-251 5758.
Anmälningar per epost sker enligt bekant mönster på adress toimisto@helsinkiseura.fi.

Sveriges ambassad måndagen 9.10. kl 16.30
Våra medlemmar har nu möjlighet att besöka
Svenska ambassaden där vi har möjlighet att
bekanta oss med husets mångskiftande historia. Det
fina huset stod färdigt år 1843 och var från början
1921 ja muutosten myötä rakennuksesta kuoriutui venäläisajan koristeellisuuden karistanut hillitty
kommerserådet J.H. Heidenstrauchs privata hem.
suurlähetystö. Tuolloin esikuvana oli Tukholman kuninkaanlinna. Vierailuamme isännöi suurlähetts
Huset vid Salutorget väckte beundran med sitt
Anders Ahnlid.
klassisistiska formspråk. Byggnaden köptes senare
Mukaan mahtuu 50 jäsentä. Ilmoittautuminen on pakollista koska suurlähetystö tarvitsee nimilistan
av en rysk handelsman och under dennes tid
vierailijoista.
förändrades husets yttre radikalt. År 1921 köptes
fastigheten av Svenska staten och återigen
genomfördes här förändringar. I dag är fastigheten en distingerad ambassad där man strävat till att
efterlikna den Kungliga Slottet i Stockholm. Som värd för vårt besök står ambassadör Anders Ahnlid.
50 medlemmar ryms med och anmälan är obligatorisk på grund av att ambassaden behöver en
namnförteckning på besökarna.
Vi träffas utanför ambassaden, adress Norra esplanaden 7 B några minuter före kl 16.30.
VÄND >

HELSINGFORS-SAMFUNDET 80 ÅR – FÖR HELSINGFORS SEDAN 1934

Höstens föredragsserie onsdagar 11.10.–22.11.2017 kl 17

Per Den traditionella föreläsningsserien i samverkan med Nationalarkivet startar igen.
Föreläsningarna börjar onsdagen den 11.10 och fortsätter fram till den 22.11. I år har vi som
tema det självständiga 100-åriga Finland med tyngdpunkt på dess huvudstad Helsingfors.
Föreläsningarna hålls på finska.
Rubrikerna är följande:

11.10. föreläsningsserien startar med ett föredrag av Helsingfors-Samfundets hedersmedm Prof.
Matti Klinge som talar under rubrik “Suomi 100 – merkkivuosi ?”
18.10. Eduskuntatalot, Liisa Lindgren, Riksdagshusets intendent
25.10. Svinhufvud ja muut senaattorit maan alla Helsingissä 1918, prof. Martti Häikiö
1.11. 1930-luvulta 2000-luvulle - vuosikymmeneni Helsingissä, vicehäradshövding, HelsingforsSamfundets hedersmedm Kauno G. Honkanen
8.11. Pääkaupungin kohtalonhetkiä 1942–1944, specialforskare Martti Helminen
15.11. Snellman ja Suomen itsenäisyys, FD Eero Ojanen
22.11. Venäläisjoukot Helsingissä I maailmansodan aikana, major Marko Maaluoto, Pääesikunta
I samband med föreläsningarna möjlighet till anskaffning av böcker som publicerats av
Samfundet.bs. Endast kontantbetalning. Föreläsningarna hålls traditionsenligt i Nationalarkivets
gamla forskarsal. Adress: Fredsgatan 17.
Välkomna!

Hänt under våren
I maj besökte vi Blå villan i Fågelsången där konstnär Jorma Helenius berättade för oss om det
gamla husets intressanta historia.
Den 31.5 publicerades Stiftelsen Pro Helsingfors 100-års festskrift med därpå följande
paneldiskussion. Evenemanget gick av stapeln i Riksarkivet.
En utdelning av Helsingfors stad publicerade historieböcker skedde vid två tillfällen: på
Plattformen i maj och på Helsingfors-dagen den 12.6 i Stadsmuseet.
MED HÖSTLIGA HÄLSNINGAR!
Martti Helminen
ordförande

Katja Tikka
verksamhetsledare

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

