
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro-Finlandia näyttely 22.2. klo 16.30 

Tervetuloa Helsinki-Seuran järjestämään opastuskierrokselle torstaina 22.2. Kansallisarkistoon. 

Pro-Finlandia-näyttely on viimeinen neljän näyttelyn sarjasta, jolla Kansallisarkisto osallistuu 

Suomen sata vuotisen itsenäisyyden juhlallisuuksiin. Näyttelyn näkökulmana on itsenäisen Suomen 

suhde Venäjään, Puolaan, Viroon, Latviaan ja Liettuaan. Oppaanamme toimii tutkija Pertti Hakala. 

Tapaamme Kansallisarkiston aulassa hieman ennen klo 16.30. Kierros kestää noin puolitoista tuntia. 

Ennakkoilmoittautumista maksuttomalle vierailulle ei ole. 

Osoite: Rauhankatu 17 

Tervetuloa! 

 

 
Eduskuntatalo maanantaina 5.3. klo 14  

Helsinki-Seuran jäsenet ovat tervatulleita Eduskuntataloon maanantaina 5.3. Kaikkien tunteman, 

vuonna 1931 valmistuneen rakennuksen kunnostustyöt saatiin päätökseen viime vuonna. Jo vuonna 

1924 järjestetyn arkkitehtikilpailun voitti Oratoribus-niminen työ ja arkkitehti J. S. Sirén sai 

lopullisen suunnittelutyön tehtäväkseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryhmiä on yhteensä kolme ja sisään otetaan klo 14–14.30 välisenä aikana.  

Paikalle on saavuttava klo 13.50.  

Aluksi on turvatarkastus. Sisään kulku on pääportaiden pohjoispuolella. Vierailu kestää noin tunnin. 

Ilmoittautumisen jälkeen saat tarkemmat toimintaohjeet saapumista ja itse vierailua koskien. 

Vierailu kestää noin tunnin. 

Tervetuloa mukaan! 

 

Hyvää Uutta vuotta 2018. Aloitamme vuoden kolmella tutustumiskohteella. 
 

Näemme entisöityjä ja 

ehostettuja tiloja sekä 

Eduskunnan taideteoksia. 

 

Mukaan mahtuu rajoitettu 

määrä ja ilmoittautuminen on 

ehdottoman sitova, koska 

joudumme antamaan hyvissä 

ajoin osallistujien nimet 

eduskuntaan. 

KÄÄNNÄ > 

©twiga_swala 
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Ilmoittautuminen Eduskuntataloon ja Marmoripalatsiin on yhdistetty.  
Ilmoittaudu maanantaina 26.2. klo 13–15 välillä puhelimitse numeroon 040-251 5758. 
Sähköpostitse osoite: toimisto(at)helsinkiseura.fi.  

HUOM! Koska molemmat kohteet ovat suosittuja, voit tasapuolisuuden mukaisesti osallistua 

ensisijaisesti vain toiseen kohteeseen. Kerro siis ilmoittautuessa kumpaan kohteeseen 

ensisijaisesti haluat tutustua. 

 
Tapahtui viime vuoden lopulla 

Suomen satavuotis-itsenäisyyspäivänä valaistiin Tähtitorninmäen  

lipputangossa liehuva valtaisa Suomenlippu Helsinki-Seuran aloitteesta. 

 

Vierailulle Taidekoti Kirpilään osallistui joulukuussa runsaasti jäsenistöä.  

Taidenautinnon jälkeen kolmisen kymmentä seuran jäsentä kokoontui  

yhteisen ruokailun pariin Bellevue-ravintolaan joka juuri  

täytti 100 vuotta. Tämä toimintavuoden päätösruokailu toteutettiin  

nyt kolmannen kerran. 

Lallukan taiteilijakodin entisöityyn rakennukseen Helsinki-Seura  

järjesti syksyn aikana kaikkiaan kolme opastettua 

tutustumiskäyntiä. 

 

kuva: Timo Määttänen 

Keskitalven terveisin, 

Martti Helminen  Katja Tikka 

puheenjohtaja  toiminnanjohtaja 

Muista ilmoittaa uudet yhteystietosi! 

Vuodenvaihde on usein muutoksen aikaa. Oletpa muuttamassa tai vaihtamassa sähköpostiosoitettasi, 

niin muistathan ilmoittaa siitä seuran osoitteeseen toimisto(at)helsinkiseura.fi. Jäsenten osoitetiedot 

eivät päivity jäsenrekisteriimme automaattisesti. Muistahan siis ilmoittaa meille mahdolliset muutokset! 

 

Marmoripalatsi maanantaina 12.3. klo 14 ja 15 

Seura järjestää harvinaisen jäsenvierailun maanantaina 12.3. Kaivopuistossa sijaitsevaan 

Marmoripalatsiin. Eliel Saarisen piirtämä rakennus valmistui vuonna 1918 alun perin 

yksityiskodiksi. Marmoripalatsi on historiansa aikana kokenut monta erilaista vaihetta.  

 

 

 

 

 

 

Marmoripalatsiin järjestetään kaksi peräkkäistä vierailua samana päivänä, klo 14 ja 15. Tapaamme 

rakennuksen pääovella. Ilmoittautuminen on pakollinen. 

Marmoripalatsi sijaitsee osoitteessa Itäinen Puistotie 1. Raitiovaunupysäkki on lähellä 

Tehtaankadulla. 

Yhtyneiden paperitehtaiden omistaja ja 

puolustusministeri Rudolf Walden osti rakennuksen 

vuonna 1937.   

Valtion omistukseen arvorakennus siirtyi 1949. Siellä 

toimi muun muassa Helsingin hovioikeus ja viimeksi 

työtuomioistuin. 

Vuodesta 2013 rakennus on ollut tyhjillään ja 

myynnissä. 

 

kuva: Jukka Kosonen 


