
UUTISKIRJE SEURASAAREN SIDOSRYHMILLE. 
Seurasaaren Sanomat on eri sidosryhmille suunnattu uutiskirje, joka välittää ajankohtaisia asioita Seurasaaresta.

Seurasaarisäätiön uutiskirje 2017

Luonnonkaunis Seurasaari hou-
kuttelee kesäkurssille. Meri ja tai-
vas, saaren vehreä luonto, kallioi-
set rannat ja museotalot tarjoavat 
monipuolisen ympäristön maise-
mamaalaukseen. 

Työskentely tapahtuu viikon kestä-
vällä kurssilla pääosin ulkotiloissa. 
Tukikohtana ja tapaamispaikkana 

toimii Seurasaarisäätiön toimitalon 
yläkerta. Huonon sään sattuessa 
tilaa voi käyttää myös sisämaalauk-
seen. 

Kurssi soveltuu myös aloittelijoille. 
Opettajina toimivat Avoimen taide-
koulun opettajat taidemaalari Matti 
Kurki (ma-la) ja taidemaalari Na-
gashila (la). 

Maa kunnasten ja laaksojen, 
mi on tuo kaunoinen? 

Tuo hohtees kesäpäivien, 
tuo loistees pohjan tulien, 

tää talven, 
suven ihana, 

mi onpi soma maa?

Siel tuhansissa järvissä 
yön tähdet kimmeltää 

ja kanteleitten pauhina 
siel kaikuu ympär kallioi 

ja kultanummen hongat soi: 
se onpi Suomenmaa.

En millonkan mä unohtas 
sun lempeet taivastas, 

en tulta heljän aurinkos, 
en kirkast kuuta kuusistos, 

en kaskiesi sauvua 
päin pilviin nousevaa.

Oil monta näissä laaksoissa 
tok’ aikaa ankaraa, 

kun yöseen halla hyyrteinen 
vei vainiomme viljasen; 

mut toivon aamu, toivon työ 
taas poisti halla-yön.

Viel monta näissä laaksoissa 
on käynyt kauhua, 

kun sota surman, kuolon toi 
ja tanner miesten verta joi; 

mut sankarien kunnian 
sai Suomi loistavan.

Nyt ihanainen, kallis maa 
on meidän ainiaan; 

tuos aaltoileva peltomme, 
tuos viherjäinen niittumme, 

tuos metsiemme jylhä yö 
ja meriemme vyö!

Tuon lehtimetsän kaikunaa 
mi autuus kuultella, 

kun valjetessa aamuisen 
siel pauhaa torvi paimenen, 
tai koska laulain laaksossa 

käy impi iltana!

Mi autuus helmaas nukkua, 
sä uniemme maa, 

sä kehtomme, sä hautamme, 
sä aina uusi toivomme, 

oi Suomenniemi kaunoinen, 
sä ijankaikkinen!

Aleksis Kivi

Aika: 10.–15.7.2017 klo 10–17

Kurssin hinta: 230 !.

Kurssille otetaan opiskelijoita ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. 

Ilmoittautumiset osoitteella: info(at)
avointaidekoulu.net tai gsm 040-
5471 522.

Itämeren ympäröimä kallioinen 
Seurasaari on monipuolinen luon-
to kohde. 

Metsäisestä saaresta löytyy myös 
ruovikkoisia merenpoukamia ja kal-
liokohoumia sekä niitty- ja lehtokas-
villisuutta, lampia ja luonnonsuojelu-
lailla rauhoitettuja kohteita. Saaren 
eläimistö ja linnusto on monipuoli-
nen. Nisäkkäistä kansainvälisesti tun-
netuin on kesy orava.

Millaisena Sinä näet Seurasaaren 
luonnon? Kuvaa Seurasaarta ja lähe-
tä ikimuistoinen, aamuauringon sä-
teiden tai iltahämärän aikaan ottama 
kuvasi luontovalokuvakilpailuumme. 
Voit toimittaa kilpailuun valokuvia, 
jotka on otettu kilpailuaikana ja jotka 
ovat aiemmin julkaisemattomia. Ku-
kin kuvaaja voi osallistua kilpailuun 
kolmella (3) valokuvalla. 

Muistathan kunnioittaa luontoa ja 
jättää pesivät eläimet rauhaan kuva-
tessasi!

Lähetä kuva/kuvat Instagramiin ai-
hetunnuksella #seurasaarenluontoa.

Pääpalkintona on Telefoton spon-
soroima 300 !:n hintainen Nikon 
Monarch 5 8x42 WP ED -kiikari. 

Jaamme lisäksi kolme Museokorttia 
kuukauden tykätyimmän valokuvan 
ottajalle. 

Kilpailuaika on 15.5.–15.9.2017.

© Kuvaaja ja kilpailun järjestäjä.

Kilpailun järjestävät Seurasaaren ys-
tävät ry ja Seurasaarisäätiö.

Seurasaari-luontovalokuvakilpailu

Tervetuloa maisemamaalauskurssille!

Suomenmaa
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Juhannuksenviettoon liitetyt mieli-
kuvat kuljettavat monen ajatukset 
usein maaseudulle kokkotulien ää-
relle, saunan terassille tai lavatans-
sin pyörteisiin. Helsingissä maaseu-
dun romantiikkaa tapaa erityisesti 
Seurasaaressa, jossa aattoiltaa vie-
tetään elävän kulttuuriperinnön ja 
keskikesän nostalgian siivittämänä 
ja jossa tunnelma syntyy tanssin ja 
laulun sekä musiikin ja leikin myö-
tä juhannussalkojen ja -kokkojen 
äärellä. 

Seurasaaressa lauttakokko savuaa sil-
lan kupeessa jo alkuillasta ja yleisön 

Seurasaaren juhannusvalkeat – nostalginen kaupunkijuhannus Helsingissä

Juhlavuoden juhannushääpari kertoo

Keitä olette?

Irina Lönnqvist 31 vuotta. 
Mikko Olkkonen 33 vuotta.

Koska olette tavanneet?

Olemme tavanneet jo kauan ai-
kaa sitten, koska perheemme 
tuntevat toisensa, mutta tarina 
ei alkanut siitä vaan vasta viitisen 
vuotta sitten yhteisten ystävien 
pelastuslautta-bileissä. Mikolle jäi 
mieleen illasta, että harrastan me-
lontaa ja hän halusi lähteä melo-
maan, joten lupasin viedä hänet 

merelle, Irina muistelee. ”Meloimme 
Käärmeluodoille, jossa Mikko tarjosi 
tekemäänsä mustikkapiirakkaa. Siinä 
toisen vieressä tuli hyvä ja turvallinen 
olo” Irina jatkaa. 

Kihlaus/häät.

Menimme kihloihin 2016 karkauspäi-
vänä. Kevään aikana pyörittelimme 
päivämääriä sopivista hääpäivistä ja 
ajatus Juhannushäistä tuntui mie-
luisalta. Irina on viettänyt lähes aina 
juhannukset Helsingissä, Seurasaa-
ren kokkoa ihastellen. Koska olemme 
tavanneet Seurasaaren lähivesillä, 

tuntui Seurasaaren Juhannusjuhla 
ja häiden vietto siellä hyvältä aja-
tukselta. Aluksi piti selvittää, miten 
hääpariksi pääsee, mutta tieto löy-
tyi automatkalla mökille netistä, 
jolloin idea myös syntyi.  

Yhteinen arki?

”Yhteistä aikaa vietetään melon-
nan merkeissä, koska koskimelon-
ta on yhteinen harrastuksemme”, 
Mikko kertoo. Lisäksi käymme pyö-
räilemässä ja lenkkeilemme koi-
ramme kanssa. Oma uusi yhteinen 
koti ja sen sisustaminen sekä pihan 
laittaminen ovat uusia asioita ke-
vään ja kesän aikana. Arki on aika 
tavallista, mutta yhdessä teemme 
siitä mukavaa. 

toivottavat tervetulleeksi myös 
Perinnearkun pelimannit. Tienvarrelle 
saapuu käsityöläisiä (fransupitsin 
taitaja, nauhankutojia, seppiä, rukki-
kuiskaaja ja kimpiastioiden tekijä) eri 
puolilta Suomea. Yleisötanssituksesta 
ja juhannussalon nostosta vastaavat 
Tanhu-visan kansantanssijat.

Lasten ohjelmassa on Tarinoiden 
kerrontaa (Petri Pietiläisen ja Minna 
Raskisen esitykset: Kuin kissat ja Koi-
rat & Satavuotiaalle Suomelle – kissa-
maisesti mau, koiramaisesti hau ja lin-
tumaisesti tsirp & Rokokoorouva, kissa 
ja koira), Lempäälän Helkanuorten 

piirileikkipaja, omatoimista taikojen 
tekoa, ”kakarasalon” koristelua, perin-
nekeinuja ja kärryajelua. Lasten kok-
ko syttyy kokkorannassa alkuillasta 
heti lastenpoloneesin jälkeen. 

Aattoiltana Karunan museokirkos-
sa soivat Lempäälän Helkanuorten 
kanteleet ja Laulu Suomelle -konsertti 
kehottaa sinuakin laulamaan. Taika-
kierroksilla voit tehdä omia taikoja 
oppaan opastamana. Myös Antin 
museotalo puetaan juhannusasuun.

Juhlakentällä nähdään haikeita län-
sisuomalaisia ja vauhdikkaita karja-
laisia kansantansseja sekä kuvaelma 
Saunavihdat Seurasaaren kansan-
tanssijoiden esittämänä. Anne-Mari 
Kivimäki & Palomylly tuo saareen 
maan huippumuusikot.  Juhlakentäl-
lä häävalssiaan tanssivat Karunan kir-
kossa vihittävä hääpari, joka sytyttää 
suuren kokon illan tummentuessa.

Kokkorannassa palavat lukuisat kok-
kotulet yhteislaulun kajahtaessa ja 
Lempi-trion soittaessa. Juhannus-
poloneesia ja Robinin säveltämää 
Hula, hulaata tanssitaan yöllä kaikki 
yhdessä, vuoden teeman mukaises-
ti. Juhannustansseja tanssitaan Juh-
lakentällä Ketaleen soittaessa yöhön 
asti. 

Juhannusaattona Seurasaaressa 
myös syödään yhdessä! Juhlaan 
rakennetaan Keskikesän pitopöytä, 
josta löydät ripauksen ikiaikaisia 
makuja ja tämän päivän ruokakult-
tuuria.
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Juhannusviikon 
oheisohjelmaa 
Ma 19.6.2017 klo 17-19
Espafolk eli kutsu juhannus-
tanssiin Keskuskadulle
Ti-To 20.-22.6.2017 klo 12-16
Juhannussalkojen koristelu-
talkoot Antin aukiolla
La 24.6.2017 klo 13
Perinnejumalanpalvelus 
Karunan museokirkossa 
La 24.6.2017 klo 14.30
Iloiset laulut ja leikit Antin 
aukiolla 
Juhannusviikon oheis-
ohjelmaan on vapaa pääsy!

Seurasaaren Kansantanssijat ry on vuonna 1970 perustettu helsinkiläi-
nen tanssiseura, jonka tavoitteena on ollut alusta asti luoda katsojille 
nautittavaa ja eloisaa tanssia perinteitä unohtamatta. Ryhmä etsii sa-
malla tuoreita ja rohkeita näkökulmia suomalaiseen kansantanssiin. 
Näin vanhasta syntyy jatkuvasti uutta, jotain iloista ja ilmeikästä.

Seura esiintyy aktiivisesti ja luo koko ajan uutta ohjelmistoa. Viime vuosi-
na seura on tuottanut erityisesti helsinkiläiseen kulttuurihistoriaan liittyviä 
esityksiä. Juhannusaattona nähtävä Saunavihdat on matkailijoille suun-
nattua tanssiteatteria, jossa saunakulttuuria välitetään tanssillisin keinoin. 
Ryhmää ohjaa sen perustajajäseniin kuuluva Varpu Heinonen.

Juhannusaattona kuljetaan muu-
sikko ja säveltäjä Anne-Mari Kivi-
mäen matkassa kohti 1900-luvun 
alun kuvitteellisia illatsuja. 

Esityksessä kuullaan haitari-trancea, 
sota-ajan suosikkisävelmiä ja karja-
lankielistä arkistomateriaalia. Valituis-
sa sävelmissä Kivimäki pohtii evakon 
arkea, sota-aikaa, kodin jättämistä ja 
nykytodellisuutta pienessä kylässä. 

Esitykset ovat katkelmia Kivimäen 
taiteellisesta tohtorintutkinnosta 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemias-
sa. Niiden alkulähteenä on suista-
molaisen haitarinsoittaja ja tarinan-
kertojan Ilja Kotikallion arkistoäänit-
teet. Tutkimusmatkat Suistamolle, 
arkistojen löydöt ja suistamolaisten 

kohtaamiset ovat tuottaneet myös 
uutta aineistoa, joita Kivimäki tulkit-
see yhdessä Silja Palomäen, Pekko 
Käpin ja Eero Gundströmin kanssa 
soittiminaan kantele, jouhikko, rum-
pu, huuliharppu ja harmooni.

Kumouksellista kansantanssia?

Ilja Kotikallion sävelmiä

SEURASAAREN JUHANNUSVALKEAT 
23.6.2017 klo 16–01 

Pääsyliput juhlaan: Aikuiset 23 !, alle 12-vuotiaat maksutta. 
Liput etukäteen Seurasaarisäätiön toimistosta tai osoitteesta: 
www.lippu.fi . 

Kulkuyhteydet: Perille pääsee parhaiten HSL:n bussilla 24. Mei-
lahdessa alkaa yksisuuntainen liikenne noin klo 14. Bussi 24 kulkee 
tihennetyin vuoroin keskustasta kohti Seurasaarta. Viimeinen bussi 
Seurasaaresta keskustaan lähtee noin klo 1.30. 

Aavalinesin vesiliikenneyhteys Kaivopuistosta Seurasaareen (ja 
takaisin) juhannusaattona klo 15-23 välisenä aikana. Seurasaaressa 
laiva saapuu ja lähtee Ravintolan edustan laiturista. Kaivopuistossa 
laiva saapuu ja lähtee tasatunnein.

Lisätietoja: Seurasaarisäätiön toimistosta gsm 040-649 3040 tai 
www.seurasaarenjuhannusvalkeat.fi  
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Keskikesän pitopöytä juhannusaattona
Vihersalaattia, paahdettua mantelia & nokkosdressing

Raparperi-juustosalaatti, vadelmakreemiä
Romainesalaattia, marinoitua kananmunaa & kuivattua tomaattia

Grillattua zuccinia, sitruuna-perunasalaattia
Hiillostettua lohta, tillisilliä & marinoitua sipulia

Maalaispatee & omena-karviaishilloketta
Grillattua porsasta, savukylkimakkaraa & savumajoneesia

Leipä & persiljalevite

Tule ja istu pöytään. Syödään yhdessä!

Seurasaaren Sanomat
Toimitus: 
Aila Nieminen
aila.nieminen@seurasaarisaatio.fi 
Riikka Vilén
riikka.vilen@seurasaarisaatio.fi  
Yhteystiedot:

Seurasaarisäätiö
Huvila 3, Seurasaari, 
00250 Helsinki
www.seurasaarisaatio.fi 
+358 (0)40 649 3040
Ulkoasu ja taitto: Ville Korkiakangas
Paino: Silverprint Oy 2017



SEURASAAREN ULKOMUSEON PÄÄSYMAKSUT

1.6.–31.8. ma–su 11–17  9 !
15.5.–31.5. ma–pe 9-15, la–su 11–17  6 !
1.9.–15.9. ma–pe 9–15, la–su 11–17 6 !
Alennuslippu 6 !, lapset 7–17-v.  3 !
Perhelippu (2 aikuista ja 1-4 lasta) 20 !
Talokohtainen lippu  4 !

LISÄTIETOA: www.kansallismuseo.fi /seurasaari 

SEURASAAREN ULKOMUSEO

Puisto meren syleilyssä
SEURASAARI

Emmi Kuittinen & Ikuisen ikävän orkesteri: Kuolinriitti 

Perjantai 18.8.2017 klo 15.00 Pertinot!a ja sen ympäristö
Lauantai 19.8. 2017 klo 16.00 Pertinot!a ja sen ympäristö
Sunnuntai 20.8.2017 klo 11.15 Pertinot!a ja sen ympäristö
Kuolinriitti on kolmipäiväinen esitys, joka käsittelee vanhoja karjalaisia kuo-
linrituaaleja. Esityksessä eletään hetket kuolemasta haudanlaskuun, joissa it-
kuvirret saattelevat vainajan matkalle Tuonelaan. Emmi Kuittinen on karjalai-
seen kansanmusiikkiin perehtynyt laulaja ja muusikko, jonka erityisalaa ovat 
itkuvirret. Ikuisen ikävän orkesterin muodostavat monessa liemessä keitetyt 
kansanmusiikin ja hullujen projektien ammattilaiset Heidi Haapoja, Amanda 
Kauranne, Juulia Salonen, Minsku Tammela, Mira Törmälä ja Kirsi Vinkki. 

Tuultenpesä – Vindarnas möte: Tuulten ja metsien musiikkia

Lauantai 19.8. 2017 klo 14.00 Halla
Pohjoisen luonnon puulajeista tehdyt pillit ja huilut soivat pehmeänkar-
heasti, metsäisesti. Yhteissoitto on meditatiivisen kelluvaa, keinuvaa ja 
hengittävää sekä välillä transsin omaisesti sykkivää ja pyörteilevää. Tuulten-
pesä – Vindarnas möte on tuore, pelkästään puhallinsoittajista koostuva 
kokoonpano, joka on syntynyt suomalaisen Wind on Windin ja ruotsalaisen 
Zephyrin yhteistyönä. Esitys pohjautuu niin pohjoismaiseen polskien, polo-
neesien ja hallingien traditioon kuin suomalais-ugrilaisiin runosävelmiin ja 
paimensoitteisiin. Esityksessä on myös muita tärkeitä inspiraation lähteitä.

Ilona Korhonen & Maari Kallberg: Alkukalevala

Sunnuntai 20.8.2017 klo 15.00 Kahiluodon kartano
Alkukalevala- konsertti tutkii perinteisen runolaulun ja Kalevalan tarinoi-
den välistä suhdetta. Maari Kallberg ja Ilona Korhonen ovat perehtyneet 
runolauluun niin taiteena kuin tieteellisestikin jo kymmenien vuosien ajan. 
Esitys sukeltaa intensiivisesti runolaulun ytimeen ja yhdistää siihen näyttä-
möllisiä ja tarinankerronnallisia piirteitä.

Seurasaari soi 

Taito Ho" rén: Gilgame!-eepos

Perjantai 18.8.2017 klo 18.00 Kalevalakehto
Gilgame"-eepos on mesopotamialainen runoelma kuningas Gilgame"istä. 
Muusikko ja säveltäjä Taito Ho# rén tulkitsee Gilgame"in tarinan runolaulun kei-
noin vietnamilaisen bahnar-kansan h’mon-runolaulajien tapaan makuultaan. 

Seurasaaren kansanpuisto ja Ulko-
museo muodostavat kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaan ja kansain-
välisesti kiinnostavan kokonaisuu-
den, jossa yhdistyvät suomalainen 
kulttuuriperintö rakennuksineen, 
esineistöineen ja tapahtumineen. 
Seurasaari. Puisto meren syleilyssä 
on ensimmäinen teos, jossa saarta 
esitellään kokonaisuutena. 
Kirjassa on runsaan kuvituksen lisäksi 
neljä artikkelia sekä muutamia tieto-
laatikkotekstejä. Kirja kertoo miten 
työväestön suosimasta retkeilysaa-
resta tuli museosaari, lapsiperhei-
den käyntikohde, lenkkeilymaasto 
ja muistamisen paikka, jossa omien 
juurien tunnistaminen koetaan mer-
kitykselliseksi. Arkistoista kerättyjä 
kuvia, rakennuspiirustuksia ja kartto-
ja täydentävät ”mustavalkoisen ku-
van runoilijaksi” kutsutun valokuvaa-
ja Taneli Eskolan tuoreet valokuvat.

Julkaisun myynti: 
info@seurasaarisaatio.fi  tai 
maahenki@msl.fi  

Seurasaari. Puisto meren syleilyssä. 
Seurasaarisäätiön toimitteita 10. 
Maahenki Oy, Helsinki.
2016, 185 s., nid., 
ISBN 978-952-301-088-8, 36 ! (sis. alv)

Puisto meren syleilyssä Höyrylaivamatkustajien odotussali
Helsingin anniskeluyhtiön (vv. 1889–1919) rakennuttamassa Seura-
saaren kansanpuistossa sijaitsee jyhkeä kaksikerroksinen Isännän-
talo, jonka toisessa kerroksessa sijaitsee entinen höyrylaivamatkus-
tajien odotussali sekä ns. biologinen museohuone. 
Kevään 2017 aikana kunnostetaan höyrylaivamatkustajien odotussalia Met-
ropolian Ammattikorkeakoulun harjoitustyönä. Seurasaarisäätiö haluaa edis-
tää toiminnallaan tilan kunnostusta, jotta Seurasaaren hoito- ja kehittämis-
suunnitelman (2006) mukaiset sitoumukset kansanpuistonaikaisen ilmeen 
palauttamiseksi toteutuisivat myös säätiön osalta. Vuonna 2014 saatiin kun-
nostettua museohuoneessa sijaitseva maalausliike Salomo Wuorion vuonna 
1896 maalaama kangastapetti. Odotussalin kunnostusta ohjaa Helsingin 
kaupungin, museoviraston ja Ammattikorkeakoulun edustajista muodos-
tettu ohjausryhmä ja hankevetäjänä toimii Seurasaarisäätiö. Tavoitteena on 
saattaa odotussali takaisin yleisökäyttöön.

Sisäänkäyntiaukion kukkasommitelma
Seurasaaren sisäänkäyntiaukiota kunnostetaan kevään aikana mo-
nin tavoin. 
Lipunmyynnin yhteyteen istutetaan muun muassa kukkaryhmä, joka pe-
rustuu kaupungin arkistosta löytyneeseen vanhaan malliin (PUO 1053). 
Malli on saanut innoituksensa Ulkomuseoon kuuluvan professori Florinin 
huvimajan koristeaiheesta. Kukkaryhmään valitaan 1900-luvun alussa 
käytössä olleita lajeja, ja sitä hoidetaan osana kaupungin puisto-osaston 
työtä. Istutusryhmän suunnittelija on Kirsti Oksanen Staralta.
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