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Gott Nytt År 2018! Vi inleder året med tre stycken studiebesök.

Pro Finlandia-utställningen 22.2. kl. 16.30
Helsingfors-Samfundet besöker Riksarkivet där vi bekantar oss med Pro Finlandia-utställningen.
Utställningen är den sista i en serie omfattande 4 delar med vilken Riksarkivet hedrar Finlands 100åriga självständighet. Denna del fokuserar på det självständiga Finlands förhållande till Ryssland,
Polen, Estland, Lettland och Litauen. Vi blir guidade av specialforskare Pertti Hakala.
Samling i Riksarkivets foajé litet före kl. 16.30. Rundturen tar ca 1,5 h.
Guidningen är avgiftsfri och någon förhandsanmälan behövs ej.
Adress Fredsgatan 17.
Välkommen med!

Riksdagshuset måndagen den 5.3 kl. 13.50
Välkommen med på besök till Riksdagshuset måndagen den 5. mars. Den omfattande renoveringen
av den välbekanta byggnaden slutfördes i fjol. Huset som färdigställdes år 1931 var ett resultat av
den arkitekturtävling som utlysts redan år 1924. Då vann ett förslag vid namn Oratoribus tävlingen
och arkitekt J.S. Sirén fick i uppdrag att göra de slutgiltiga ritningarna.
Under vår rundvandring får vi se
restaurerade och renoverade
utrymmen i den värdefulla
byggnaden. Vi får också bekanta oss
med Riksdagshusets förnäma konst.
Endast ett begränsat antal
besökare ryms med på denna
rundvandring och anmälan är
obligatorisk och bindande eftersom
namnlistan på besökarna bör ges till
riksdagen i god tid före besöket

©twiga_swala

Vi blir uppdelade på tre stycken grupper och blir insläppta kl. 14–14.30. Härpå följer en obligatorisk
säkerhetsgranskning.
Ingången är belägen strax norr om paradtrappan och besöket tar ca 1 timme. Efter att vi emottagit
din anmälan får du närmare information om förhållningsregler och själva besöket.
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Marmorpalatset måndagen 12.3 kl. 14 och 15
Den 12 mars har vi en unik möjlighet att besöka Marmorpalatset som är beläget i Brunnsparken.
Byggnaden är ritad av arkitekt Eliel Saarinen och stod färdigt år 1918. Ursprungligen var det ett
privathem men huset har under årens lopp sett många skeenden.
Bl.a har huset ägts av försvarsminister Rudolf Waldén
som köpte byggnaden år 1937.
År 1949 övergick den förnäma byggnaden i statens
ägo och har sedan dess fungerat som säte för bl.a.
Helsingfors Hovrätt och arbetsdomstolen.
Sedan år 2013 har huset stått tomt och väntar nu på
nya köpare.
Vi anordnar två besök till Marmorpalatset. Besöken går av stapeln samma dag, dvs. måndagen den
12 mars, kl. 14 och 15. Vi samlas vid huvudingången någon minut före.
Adressen är Östra Allén 1 och spårvagnen stannar strax intill på Fabriksgatan.
Anmälan till såväl Riksdagshuset som Marmorpalatset sker måndagen 26.2 klo 13–15 antingen
per telefon 040-251 5758 eller per epost: toimisto@helsinkiseura.fi
Obs! Eftersom såväl Riksdagshuset som Marmorpalatset är populära besöksobjekt ber vi dig
vänligen välja endast någondera. På så sätt säkrar vi att så många som möjligt har möjlighet att
delta.

Hänt i slutet av 2017
På initiativ av Helsingfors-Samfundet och för att hedra Finlands 100-åriga
självständighet upplystes flaggstången på Observatorieberget senaste
självständighetsdag och vår finska flagga vajade stolt och väl synlig
över Helsingfors.
I december besökte samfundet konstnärshemmet Kirpilä. Besöket var
populärt bland våra medlemmar och uppslutningen stor.
Efter denna konstrunda avslutades verksamhetsåret nu för
tredje gången med en gemensam måltid på anrika restaurang Bellevue.
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Under hösten anordnade Helsingfors-Samfundet sammanlagt tre besök
till det totalrenoverade konstnärshemmet Lallukka.
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Obs! Kom ihåg att meddela oss om eventuell adressförändring. Antingen du flyttat eller fått ny
epostadress ber vi dig vänligen informera oss om detta. På detta sätt försäkrar du dig om att
medlemsbreven når dig också framöver.
Med vinterhälsningar,
Martti Helminen
ordförande

Katja Tikka
verksamhetsledare
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