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Gardeskasernen, Gornyi Dubnjaks minnesmärke och föreläsning
12.4 kl 17.
Major Marko Maaluoto från Huvudstabens personalavdelning berättar inledningsvis för oss om
kasernens intressanta historia. Därefter följer en föreläsning om det militära läget i Helsingfors den
ödesdigra våren 1918. Marko Maaluoto verkade som kommendant vid Helsingfors garnison åren
2008-2013.
Kasernen som uppförts enligt ritningar av C.L. Engel stod färdig på 1820-talet och var i kasernbruk
fram till andra världskriget. I storbombningarna år 1944 förstördes såväl huvudbyggnaden invid
torget som flygelbyggnaden vid Fabiansgatan. Helsingfors-Samfundet bidrog aktivt till att
Gardeskasernens fasader, som vid bombningarna ådragit sig stora skador, iståndsattes. Alltsedan
1950-talet har Försvarsministeriet och Huvudstaben haft sitt säte i byggnaden.

Vi samlas på Kaserntorget invid minnesmärket för Vinterkriget strax före kl 17 den 12 april.
Därefter förflyttar vi oss i samlad grupp till Huvudstaben. Vänligen observera att det efter kl 17 inte
längre är möjligt att ansluta sig till gruppen.
Välkommen med till Gardeskasernen!
Eftersom Huvudstaben kräver en förteckning över samtliga besökare med angivande av såväl namn
som födelsetid är förhandsanmälan obligatorisk.
I händelse av annat medborgarskap än finskt bör även detta meddelas vid anmälan.
Helsingfors-Samfundet samlar uppgifterna och ger dem till Huvudstaben. Alla intresserade ryms med!
Anmälningar sker per epost på adress: toimisto@helsinkiseura.fi
Du kan anmäla dig omgående, dock senast tisdagen den 10.4. Anmälningar per telefon emottages
tisdagen 10.4 kl. 13-15. Kom ihåg att anmäla besökarens namn, födelsedatum samt medborgarskap.

Årsmöte med därpå följande årsmötesföredrag i Riksarkivet
onsdagen 25.4 kl 16.30 ja 17.15
Helsingfors-Samfundets årsmöte hålls detta år i Riksarkivet onsdagen 25.4 kl. 16.30
Efter årsmötet följer årsmötesföredraget som i år hålls av Estlands ambassadör
Margus Laidre. På detta sätt vill Helsingfors-Samfundet fira vårt grannlands
100-årsjubileum.
Evenemanget är öppet för alla och kräver ingen förhandsanmälan.
Föredraget börjar kl. 17.15 och hålls i likhet med mötet i gamla forskarsalen.
Adress Fredsgatan 17.
Välkommen!
VÄND >

Hänt tidigare i år
Foto: Katja Tikka

Måndagen 5.3 besökte vi Riksdagshuset och fick då bekanta oss med den
nyrenoverade byggnaden.
Foto: Arto Aniluoto

Måndagen 12.3 stod det i Brunnsparken belägna Marmorpalatset i tur. Besöket rönte stor
uppskattning bland våra medlemmar.

Skön fortsättning på våren!
Martti Helminen
ordförande

Katja Tikka
verksamhetsledare
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