


Europaåret 
för kulturarv 2018

Detta år har utsetts till det euro-
peiska kulturarvsåret. Syftet med 
temaåret är att öka delaktighe-
ten i kulturarvet på såväl natio-
nell som lokal nivå. Fölisön är en 
plats där traditioner uppskattas, 
värnas och främjas. Fölisön är 
en plats där naturen, kulturen 
och det liv som vi har levt till-
sammans möts. 

Museibyggnaderna som fl yt-
tats till Fölisön vittnar om den 
skickliga timmerbyggnadskon-
sten som funnits i hundratals år. 
Museihusens interiörer ger en 
bild av allmogens behändighet 
och det vackra i det alldagliga 
livet. Folkparkens grusbelagda 
promenadvägar lockar till na-
turen och närheten av vattnet. 
Kulturevenemangen bjuder 
även dig med att skapa vårt 
gemensamma kulturarv i gene-
rationernas kedja.

Fölisön ligger på kort av-
stånd från stadskärnan. Till 
Fölisön tar du dig smidigt 
med stadscykeln eller bussen 
och i sommar öppnas en båt-
linje från Salutorget hela vägen 
till ön.

Välkommen!

Aila Nieminen, generalsekreterare
Fölisöstiftelsen

European Year of 
Cultural Heritage 2018

This year is the European Year of 
Cultural Heritage. The purpose 
of the theme year is to increase 
participation in cultural heritage 
on a national and local level. On 
the island of Seurasaari, tradi-
tions are valued, cherished and 
promoted. Seurasaari is a desti-
nation combining nature, culture 
and shared history. 

The museum buildings relocated 
at Seurasaari are evidence of skilful 
log craftsmanship extending over 
hundreds of years. The interiors of 
the museum buildings depict the 
practical nature of the agrarian 
lifestyle and the beauty of day-to-
day life. The dirt walkways of the 
national park entice city-dwellers 
to spend time in nature and at the 
seaside. Our cultural events invite 
you to join us in creating our joint 
cultural heritage in the continuum 
of generations.

The island of Seurasaari is located 
just a short trip away from the 
Helsinki city centre. Seurasaari is 
easily accessible with a city bike or 
by bus, and the sea route from the 
Market Square all the way to the 
island will be opened this summer.

Welcome!

Aila Nieminen, General Secretary 
Seurasaari Foundation
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Kulttuuriperintövuosi 2018

ämä vuosi on nimetty 
Euroopan kulttuuriperin-

tövuodeksi. Teemavuoden tar-
koituksena on lisätä osallisuutta 
kulttuuriperintöön niin kansal-
lisella kuin paikallisella tasolla. 
Seurasaari on paikka, jossa pe-
rinteitä arvostetaan, vaalitaan 
ja edistetään. Seurasaari on 
paikka, jossa luonto, kulttuuri ja 
yhdessä eletty elämä kohtaavat. 

Seurasaareen siirretyt mu-
seotalot kertovat taitavasta, 
satojen vuosien aikana kehitty-
neestä hirrenkäsittelytaidosta. 
Museotalojen interiöörit ku-
vastavat talonpoikaista käytän-
nöllisyyttä ja arkisen elämän 
kauneutta. Kansanpuiston hiek-
kapintaiset kävelytiet houkutte-
levat luonnon ja veden äärelle. 
Kulttuuritapahtumat kutsuvat 
sinutkin mukaan luomaan yh-
teistä kulttuuriperintöämme 
sukupolvien jatkumossa.

Seurasaari sijaitsee vain ly-
hyen matkan päässä kaupungin 
keskustasta. Seurasaareen voi 
saapua jouhevasti kaupunki-
pyörällä tai bussilla, ja tänä 
kesänä avautuu uusi meritie 
Kauppatorilta saareen asti.

Tervetuloa!

Aila Nieminen, pääsihteeri
Seurasaarisäätiö

Tervetuloa Seurasaareen!
Välkommen till Fölisön! | Welcome to Seurasaari!

Seurasaarisäätiö
Huvila 3, Seurasaari, 
00250 HELSINKI
puh. | tlf. | tel. +358 (0)40 649 3040
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Seurasaaren ulkomuseo 
Fölisö friluftsmuseum | Seurasaari Open-Air Museum

eurasaaren ulkomuseo tarjoaa elämyksiä koko perheelle. 
Jatkuvasti päivittyvä tapahtumakalenteri löytyy verkosta 

www.kansallismuseo.fi 

Kesäkuussa avataan Iisalmen pappilassa täysin uusi museo-
kauppa uusine tuotteineen. Kesän aikana myös uudistettu pap-
pilan puutarha alkaa puhjeta täyteen kukkaan.

Juhannuksen jälkeen alkavat päivittäiset opastetut kierrokset, 
heinäkuussa järjestetään päivittäin klo 12-14 non-stop -työpajoja 
sekä opastettuja kierroksia koko perheelle. 

14.-15.7. järjestetään perinteiset Käsityömarkkinat, jossa perin-
nekäsityö kohtaa nykykäsityön. Mukana vierailevia käsityöläisiä 
turkulaisesta Kultaisen omenan killasta, musiikkia sekä esiintyjiä.

Karunan kirkossa järjestetään jumalanpalveluksia juhannus-
lauantaina 23.6. klo 13 sekä sunnuntaisin 1.-29.7. klo 13.

S

Seurasaaren ulkomuseo
Seurasaari, 00250 HELSINKI
puh. | tlf. | tel. +295 33 6912
seurasaari@kansallismuseo.fi 
www.kansallismuseo.fi 

S E U R AS A A R E N  U L KO M U S E O
F Ö L I S Ö  F R I L U F T S M U S E U M

anhat viljat elävät -päivä järjestetään Leppälän mökin 
palstalla 17.8. Tapahtumassa tutustutaan vanhoihin vil-

joihin Suomessa ja Euroopassa, käsitellään vanhojen viljojen 
ympäristö- ja terveyshyötyjä sekä mahdollisuuksia uudistaa suo-
malaista ruokakulttuuria ja vahvistaa tuotannon omavaraisuutta. 
Lisäksi tapahtumassa kerrotaan työstä, jota Maatiainen ry ja 
eurooppalainen CERERE-hanke tekevät vanhojen viljojen säilyt-
tämiseksi ja kulutukseen saamiseksi. Vapaa pääsy. 
Lisätiedot: www.maatiainen.fi 

V
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Fölisö friluftsmuseum bjuder 
på upplevelser för hela familjen. 
Evenemangskalendern som 
uppdateras fortlöpande fi nns 
på www.kansallismuseo.fi /sv/ 

I juni öppnas en helt ny 
museibod med nya varor på 
Idensalmi prästgård. I som-
mar slår också prästgårdens 
förnyade trädgård ut i full 
blom. 

Efter midsommaren börjar 
de dagliga guidade rund-
vandringarna och i juli 
ordnas non-stop-verkstäder 
varje dag kl. 12–14 samt gui-
dade rundvandringar 
för hela familjen. 

Den 14–15 juli ordnas den 
traditionella Hantverksmark-
naden där det traditionella 
hantverket möter sin moderna 
motsvarighet. I marknaden 
deltar gästande hantverkare 
från Det Gyllene Äpplets Gille 
i Åbo och det utlovas både 
musik och artister.

I Karuna kyrka ordnas en 
gudstjänst på midsommar-
lördagen den 23 juni kl. 13 
samt varje söndag kl. 13 den 
1–29 juli.

Seurasaari Open-Air Museum 
o! ers experiences for the 
whole family! The continuously 
updating event calendar can 
be found online at 
www.kansallismuseo.fi /en/
 
In June, a completely new mu-
seum shop o! ering an exciting 
new range of products will be 
opened in the Iisalmi parson-
age. The redesigned parsonage 
garden is also set to reach full 
bloom over the summer.
 
After Midsummer, the museum 
will commence daily guided 
tours. In July, non-stop work-
shops and guided tours for the 
whole family will be organised 
daily from 12 noon to 2 pm. 

On 14–15 July, the museum will 
host the traditional Handicraft 
Market, where traditional and 
modern handicrafts meet. The 
event will feature guest crafts-
men from the Guild of the Gold-
en Apple in Turku as well as mu-
sic and various performances.

Church services will be held at 
Karuna Church on Midsummer 
Saturday 23 June at 1 pm and 
on Sundays between 1 and 29 
July at 1 pm.

6
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Uimala
Badstrand | Bathing beach

imisen ja auringonpalvonnan lisääntyessä kansanpuisto 
sai oman uimahuoneen vuonna 1909. Naturistiranta-

na toimivaan uimalaan rakennettiin naisille ja miehille omat 
lauta-aidatut osastot, jotka ovat käytössä edelleen. Uimala on 
yhteiskäytössä keskiviikkoisin ja sunnuntaisin, jolloin tarvitaan 
uima-asua. Kesällä uimalan ylläpidosta vastaa Helsingin kaupunki 
ja talviaikaan Seurasaaren uimarit, ja silloin uidaan avannossa. 
Uimalan vierestä löytyy myös pieni kallioinen hiekkaranta, jolta 
voi kesäisin pulahtaa mereen.

År 1909 byggdes för stads-
vånarna en badinrättning för 
solbad på västra stranden av 
Fölisön. Där fanns från första 
början separata inhägnade av-
delningar för män och kvinnor, 
vilket var typiskt för den tiden. 
Också den bergiga sandstran-
den på västra sidan av ön är en 
populär badplats.

1909 bathing beach was built 
for the citizens in the Westside 
of Seurasaari. It still has its 
old look from the years back. 
Women and men have di! erent 
sections. Nearby based sand is 
also a common place to enjoy 
the sun.

U
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Kyykkä
Karelskt lagspel | Karelian Skittles game

”Kyykkä” är ett gammalt lag-
spel. Lagspelklubben ”Karjalan 
Sivistysseuran kyykkäkerho” 
erbjuder alla intresserade en 
chans att spela karelskt lagspel 
på Fölisön.

Karelian Skittles game ”Kyykkä” 
is an old traditional village 
game. The club called ”Kyykkä-
kerho” (Karjalan Sivistysseura) 
o! ers a chance to try it out in 
Seurasaari. 

ähtisitkö kokeilemaan kyykkää Seurasaareen? Vanhan kar-
jalaisen kyläpelin saloihin sinut tutustuttaa Karjalan Sivis-

tysseuran kyykkäkerho. 

Tiedustelut | Förfrågningar | Enquiries: 
toimisto@karjalansivistysseura.fi  
puh. | tlf. | tel. +358 (0)50 505 5531

K

Kalevalakehto-installaatio
Installation Kalevalakehto | The Kalevalakehto Installation

alevalakehdossa voit viettää nimipäivät, syntymäpäivät, 
meditaatiohetken, piknikretken tai minkä tahansa pienen 

tilaisuuden. Kalevalan innoittamana ja amerikkalais-suomalaisen 
arkkitehtiopiskelijaryhmän toimesta syntyi Kalevalakehto-instal-
laatio, jota voi varata omaan käyttöön. 

En amerikansk-fi nsk grupp av 
arkitektstuderande planerade 
och uppförde, inspirerad av Ka-
levala, en temporär byggnad i 
södra spetsen av Fölisön. Instal-
lationen kallas Kalevalakehto. 

A group of American and Finn-
ish students of architecture 
designed and constructed this 
temporary building inspired by 
the Kalevala on the southern tip 
of Seurasaari. 

Tiedustelut ja varaukset | Mera information och bokningar
For further information and reservations: 
info@seurasaarisaatio.fi 
puh. | tlf. | tel. +358 (0)40 649 3040 
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aaren kävijöitä palvelee kansanpuistonaikainen Ravintola 
Seurasaari kahviloineen. 

Tiedustelut ja pöytävaraukset | Förfrågningar | Enquiries:
puh. | tlf. | tel +358 (0)50 599 4183
www.ravintolaseurasaari.fi 

S

Ravintola Seurasaari
Fölisöns restaurang | Restaurant Seurasaari 

Kahvihuone Mieritz
Café Mieritz

ahvia ja herkullisia leivonnaisia voit nauttia Kahvihuone 
Mieritzissä Seurasaaren valkoisen puusillan kupeessa ja 

sieltä voit noutaa myös Seurasaari-esitteitä. Aikoinaan tämä vuon-
na 1890 valmistunut Metsänvartijan talo toimi saaren vartijan 
asuntona. Kahvihuonetta vuokrataan myös yksityistilaisuuksiin. 

I Fölisöns folkpark uppfördes 
Skogsvaktarens hus sommaren 
1890. I dag inrymmer denna 
byggnad café, butik och en in-
formationsdisk, som drivs av Fö-
lisöstiftelsen. Välkommen till na-
tursköna och trivsamma Fölisön! 
Café Mieritz kan även reserveras 
för privata tillställningar. 

In the summer of 1890 Frithiof
Mieritz's “Metsänvartijan 
talo” was built in folk park of 
Seurasaari. Now in this build-
ing is a café, shop and infor-
mation desk made possible 
by Seurasaari Foundation. 
Welcome! Café Mieritz can be 
rented also for private events.

Tiedustelut | Förfrågningar | Enquiries: 
info@seurasaarisaatio.fi  
puh. | tlf. | tel. +358 (0)40 649 3040 
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Juhlakentän kioski 
ja grillauspaikka
Kiosk på Festplanen och grillplats | Kiosk in the Festival Grounds 
and barbeque

På Festplanen fi nns grill till be-
sökarnas förfogande samt en 
kiosk som håller öppet året runt 
lö-sö och helgdagar. Välkom-
men! 

In the Festival Grounds you can 
grill your own provisions or buy 
goods at kiosk, which is open 
all year round on Sat-Sun and 
public holidays. Welcome! 

eltainen kioski, huvimaja ja uudistunut grillipaikka odot-
tavat ulkoilijoita Juhlakentällä. Kioski palvelee asiakkaita 

viikonloppuisin ja arkipyhisin. Kaupunki toimittaa grillipaikalle 
säännöllisesti polttopuita, ja se on vapaasti kaikkien käytettävis-
sä. Mukaan tarvitset vain omat eväät ja tulitikut. Tervetuloa!

K
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Lasten Seurasaari
Barnens Fölisön | Children's Seurasaari

Nukketeatteri
Dockteater | Puppet show

läimet ennen ja nyt
Lasten Seurasaari -päivänä mukavaa tekemistä perheen pie-

nimmille! Luvassa Antin aukiolla vanhanajan leikkejä, lasten kansan-
tanssiesityksiä, hevosajelua, poniratsastusta ja Kaverikoiria kaikkien 
silitettävinä. Kahiluodon kartanon pihassa järjestetään keppihevoskil-
pailut, Suomenhevos-keppihevosnäyttely ja tee oma keppihevonen 
-työpaja. Lisäksi museotaloissa eläinteemaisia opastettuja kierroksia. 

Djur förr och nu
Roliga aktiviteter för familjens 
minsta på Barnens Fölisön-da-
gen! Det utlovas gammeldags 
lekar på Anttis plats, folkdans-
uppvisningar av barn, skjuts 
med häst och vagn, ponnyrid-
ning och Kompishundar som 
alla får klappa. På gårdsområdet 
vid Kahiluoto gård ordnas en 
ridtävling med käpphästar, en 
utställning med fi nnhäst-käpp-
hästar och en käpphästverkstad. 
I museihusen ges dessutom gui-
dade visningar med djurtema. 

Animals then and now
Children’s Seurasaari Day will pro-
vide lovely activities for the little 
ones. Antti Event Grounds will be 
fi lled with traditional games, chil-
dren’s folk dance performances, 
horse cart rides, pony rides and 
friendly dogs that can be pat-
ted. A hobby horse competition, 
Finnhorse hobby horse exhibition 
and make your own hobby horse 
workshop will be organised in the 
yard of the Kahiluoto Manor. The 
museum buildings will also feature 
guided tours with animal themes. 

N

A puppet theatre show and folk 
music concert suited for the 
entire family will be held at the 
yard of Antti House!
The evening is all about pulling 
together. Moustaches escape, 
shy people become brave and 
the best role of all is to play 
a tree. A polka for the whole 
world plays, and bundle turns 
to joy. The performance is suit-
able for folks of all ages. Entry 
with museum ticket.

Mytty-iltamat
Koko perheen nukketeatteri- ja kansanmusiikkikonsertti Antin 
talon pihassa!

äissä iltamissa puhalletaan yhteen hiileen, viikset karkaa-
vat, ujokin uskaltaa ja unelmaroolina on olla puu. Koko 

maailman polska soi ja mytty muuttuu iloksi. Esitys sopii hyvin 
kaikelle kansalle niin pienille kuin isoillekin.

Sisäänpääsy museolipun hinnalla. Kesto noin 35 min. Ei väliaikaa.

Emilia Lajunen (viisikielinen viulu, avainviulu ja laulu)
Roosa Halme (nuket ja harmonikka)
Musiikki Emilia Lajunen
Ohjaus Elina Lajunen
Nuket ja visualisointi Heini Maaranen
Käsikirjoitus Työryhmä
Tuotanto Nukkehallitus/Elina Lajunen

Dockteater- och folkmusikkon-
sert för hela familjen utanför 
Anttis hus!
På den här festen håller alla 
ihop, mustaschen smiter iväg, 
även den blyge törs och 
drömrollen är att vara ett träd. 
Hela världens polska spelas 
och byltet omvandlas till 
glädje. Föreställningen passar 
bra till folk av alla sorter, stora 
som små. Inträde med musei-
biljetten. 

20.5.  11.00-16.00

Museon pääsymaksu/Museibiljett/Museum ticket:
3/6/9 !

Esitykset/Uppvisningar/Performances:
Ensi-ilta Seurasaaren juhannusvalkeilla pe 22.6.
Premiär på Midsommareldar fre 22.6.
Premiere on the Seurasaari Midsummer Bonfi res on Fri 22.6.
(Huom! Juhannusvalkeiden pääsymaksu)

su/sö/Sun 24.6. 14.00 & 15.30
ke/ons/Wed 27.6. 14.00
to/tor/Thu 28.6. 14.00
la/lö/Sat 7.7. 14.00 & 15.30

su/sö/Sun 8.7. 14.00 & 15.30
to/tor/Thu 19.7. 14.00
la/lö/Sat 21.7. 14.00 & 15.30
su/sö/Sun 22.7. 14.00 & 15.30
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H aluatko nähdä värikkäitä kansallispukuja ja riemullista 
kansantanssia, kuunnella kauniita pelimannisävelmiä tai 

osallistua itse tanssin pyörteisiin? Tämä kaikki onnistuu Antin 
aukiolla vehreän luonnon keskellä. 

Helsinki-päivänä 12.6. klo 18.00 Pääkaupungin kansantanssiryh-
mät ja pelimannit esiintyvät ja tanssittavat yleisöä. Tantsut ovat 
osa Helsinki-päivän ohjelmistoa

Folkdans och -musik 12.6. kl. 
18.00. Publiken har möjlighet att 
dansa. Folkdans på Fölisön är 
ett programnummer under 
Helsingforsdagen 

Finnish folk dance and folk 
music on 12.6. at 6 pm. The 
audience is invited to join in 
the dancing. The dances at 
Seurasaari are part of the 
Helsinki Day program

Kansantanssiesityksiä
Antin aukiolla
Folkdans på Antti gårdsplanen | Folk dancing at Antti Event Grounds

Iloinen ja energinen kansantanssiryhmä Tanhu-Visa esiintyy 
10.6. ja 26.8. klo 16.00.

Folkdans grupp Tanhu-Visa uppträder 10.6. och 26.8 kl. 16.00.
Folk dance group Tanhu-Visa performs on 10.6. and 26.8. at 4 pm.

Vapaa pääsy/Fritt inträde/Free entry
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Kaupunkitanssit
Pardansundervisning | Dancing lessons

3.-31.7. 19.00

ule opettelemaan paritansseja kaupunkitanssimetodilla. 
Paikalle voit tulla joko yksin tai parin kanssa. Foksia tanssi-

taan 3.7., fuskua 10.7., valssia 17.7., jenkkaa 24.7. ja polkkaa 31.7.
T

Tervetuloa mukaan! | Välkommen! | Welcome!

Vapaa pääsy | Fritt inträde | Free entry

Vapaa pääsy | Fritt inträde | Free entry
FolkJam är ett fi nskt dansfi tness-
koncept, genom vilket du får 
uppleva dansgemenskap och 
-glädje. Klasserna passar för alla 
oberoende ålder eller danserfa-
renhet. Kom med!

FolkJam is a Finnish form of 
dance-inspired exercise, where 
you can experience social in-
teraction and the joy of moving. 
It is aimed at all ages and skill 
levels. Come along!

FolkJam® 7.-28.8.  18.00
Tiistaisin Antin aukiolla klo 18.00
På tisdagar på Antti gårdsplanen kl. 18.00
On Tuesdays at Antti Event Grounds at 6 pm

Tiistaisin Antin aukiolla klo 19.00
På tisdagar på Antti gårdsplanen kl. 19.00
On Tuesdays at Antti Event Grounds at 7 pm

®

iikuntaa tanssin tahtiin kaiken ikäisille ja kuntoisille! Tämän 
tanssiliikuntamuodon parissa voit kokea tanssin iloa!L

16



uhannusvalkeat on elävää, suomalaista kulttuuriperintöä ja 
nostalgiaa tihkuva kaupunkijuhla Helsingissä. Museomil-

jöössä järjestettävä juhla sisältää ikiaikaisia ja tuoreita näkökulmia 
keskikesän viettoon. Jo vuodesta 1954! 

Tänä vuonna juhannusta juhlitaan Folk-järjestöjen teeman mukai-
sesti ”Kaikilla mausteilla”.

Juhannustunnelmaan pääset virittäytymään jo Seurasaaren sillal-
la, kun lauttakokko roihuaa iloisesti vedessä ja tukkilaiset taituroi-
vat tukeillaan. Juhlassa sytytetään monia eri kokkoja, kuten lasten 
oma kokko. Lisäksi eri maakuntien kokot ilahduttavat juhannus-
vieraita ennen huikean pääkokon syttymistä. 

Kahvihuone Mieritzin edustalla voit tutustua erilaisiin kansallis-
pukuihin ja kylpemistä kaipaaville tarjoutuu mahdollisuus sauno-
miseen. Tienvarrella taitavat käsityöläiset pitävät työnäytöksiään 
ja Antin aukiolla ilta alkaa juhannussalon nostolla ja jatkuu tutus-
tumalla kansantansseihin. Nukketeatteriesitys Myttyiltamat sopii 
kaikenikäisille katselijoille, juhannusyön maagisuus on aistittavissa 
taikapolulla ja Karunan museokirkossa voi nauttia kanteleen tai 
paimensoittimen soinnista. 

Työpajoissa tehdään ruokopillejä ja seppeleitä ja suomen-
hevonen ajureineen vie kävijöitä hevosajelulle. Juhlakentällä 
tanssitaan lasten poloneesia, katsellaan hollolalaisten kansan-
tanssijoiden esitystä ja illan päätteeksi on kaikille sopivat pe-
limannitanssit. Keskikesän pitopöytä tarjoaa juhannusvieraille 
herkullista juhannusruokaa. 

Tule ja “huumaannu” sinäkin suomalaisesta kesäyön ihanuudesta!

Liput: 23 !, alle 12-vuotiaat maksutta aikuisen seurassa. Lipun-
myynti Seurasaaren sillalla aattona tai ennakkoon www.lippu.fi  
Pysäköintitilaa rajoitetusti. Bussi 24 tihennetyin vuoroin. 
Lautta Kauppatorilta klo 15-23. 
Lauttamaksu (yhdensuuntainen) 12 !/6 !
Keskikesän pitopöytä 17 !
www.seurasaarenjuhannusvalkeat.fi  

19

Seurasaaren juhannusvalkeat 
22.6.  16.00-01.00
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Midsommareldar på Fölisön

F ölisöns midsommareldar är en stadsfest i Helsingfors full av 
levande fi nländsk kulturtradition och nostalgi. I friluftsmuse-

ets miljö har festen både urgamla och nyt perspektiv på fi ra hög-
sommaren. Alltsedan år 1954!

Midsommarstämningen börjar krypa fram redan på bron till Fölisön, 
när midsommarelden på fl otten brinner glatt på vattnet och flottar-
na visar upp sina konster. På festen tänds fl era brasor, till exempel 
en egen brasa för barnen. Också de olika landskapens midsomma-
reldar gläder gästerna innan den fantastiska huvudbrasan tänds. 

Framför ka! estugan Mieritz kan du bekanta dig med olika slags folk-
dräkter och den som är sugen på ett bad har möjlighet att basta. 
Längs med vägen håller skickliga hantverkare arbetsdemonstrationer 
och på Anttis plats startar kvällen med resning av midsommarstång-
en och längre fram bekantar vi oss med folkdanser. Dockteaterföre-
ställningen passar åskådare i alla åldrar, midsommarnattens magi kan 
förnimmas på trolldomsstigen och i Karuna museikyrka kan besöka-
ren njuta av kantelespel eller musik med vallinstrument. 

På festplatsen dansar vi barnens polonäs, tittar på folkdans, lyssnar 
på folkmusik och kvällen avslutas med en spelemannadans där alla 
får delta. Midsommarens festbord bjuder midsommargästerna på 
smaklig midsommarmat. På programmet fi nns också en herdefl öjts-
verkstad, kransverkstad och skjuts med häst och vagn. Kom och låt 
dig “berusas” av den underbara fi nländska sommarnatten!

Biljetter: 23 !, barn under 12 år gratis. Biljetter säljs på Fölisön's bro i 
Midsommarafton. Biljetter på förhand www.lippu.fi 
Bus 24 från centrum till Fölisön. Färjan från Salutorget kl. 15-23. 
Likriktad biljetter 12 !/6 !
www.seurasaarenjuhannusvalkeat.fi  

22.6.  16.00-01.00

Seurasaari Midsummer Bonfi res

T his urban celebration is a living part of Finland's national cultural 
heritage that brings nostalgia to the fore. Organised in a mu-

seum setting, the festival has accommodated fresh and traditional per-
spectives on the Finnish Midsummer holiday since as far back as 1954!

Get into the spirit of Midsummer at the Seurasaari Bridge, where you can 
watch the raft bonfi re blazing on the water and log fl oaters demonstrat-
ing their skills. Several bonfi res are set alight during the celebration, in-
cluding one for the children. In addition, bonfi res representing di" erent 
regions will delight guests before the spectacular main bonfi re is lit. 

Various traditional regional costumes will be exhibited in front of Café 
Mieritz and there will also be the opportunity to enjoy sauna. Skilful 
craftsmen will demonstrate their skills along the road, and at the Antti 
Event Grounds, the evening will be kicked o!  by raising the Midsum-
mer pole and learning folk dancing. Audiences of all ages will enjoy the 
puppet theatre show, the magic of the Midsummer night will be tangible 
along the enchanted path and the tones of kantele or shepherd’s horn 
will ring out in the Karuna Church. 

Children’s polonaise, folk dancing and folk music will be performed at 
the Festival Grounds and, at the end of the evening, everyone will be 
welcome to join the traditional Midsummer dancing. The Midsummer 
bu" et feast will o! er guests delicious summer treats. The programme also 
features reed pipe and garland workshops and horse cart rides. Join us 
in Seurasaari and let the magic of Finnish Midsummer Eve lure you away!

Tickets: 23 !, children under 12 free. Tickets are sold at the Seurasaari 
bridge on Midsummer Eve. Tickets in advance www.lippu.fi  
Bus 24 from the city centre to Seurasaari. A Ferry from Market Square to 
Seurasaari from 3 pm to 11 pm. One way tickets 12 !/6 ! 
www.seurasaarenjuhannusvalkeat.fi  

June 22 at 4 pm-1 am
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uhannuspäivän tanssit! Tule tanssimaan juhannuspäivänä 
Antin aukiolle klo 14.00-16.00. Vapaa pääsy.

Juhannuspäivä 23.6.

Midsommardagens dans på 
Antti gårdsplanen kl. 14.00-
16.00. Fritt inträde.

Midsummer Day dancing at Antti 
Event grounds at 2 pm-4 pm. 
Free entry.

Midsommardag | Midsummer Day

ntin aukiolla juhannussalon koristelutalkoissa mukavaa 
yhdessä tekemistä, juhannustunnelmiin virittäytymistä ja 

pientä purtavaa talkooväelle.

A

ule ja aloita juhannusviikon vietto mukavissa tunnelmissa. 
Espafolkissa tämä käy, kun Keskuskadun valtaavat pää-

kaupunkiseudun kansantanssijat ja pelimannit! 
Vapaa pääsy.

Juhannusviikon tapahtumia
Evenemang under midsommarveckan | Events in Midsummer Week

Espafolk 18.6.  17.00

Koristelutalkoot 19.-21.6.  12.00-16.00

Espafolk på Centralgatan. Folk-
dans och -musik. Fritt inträde.

Kom och låt dig dras med i 
feststämningen vid den gemen-
samma majstångsklädningen på 
Anttigården. Talkofolket bjuds 
på glad samvaro och smått 
tilltugg. 

Espafolk at Keskuskatu. Folk 
dancing and folk music. Free entry.

Come and get into the spirit of 
Midsummer by helping to deco-
rate the Midsummer pole at the 
Antti Event Grounds. The voluntary 
helpers will benefi t from the joy of 
working together and get a snack. 

Majstångsklädningen | Midsummer pole decorating

Ilmoittautumiset | Anmälning | Registration: 
info@seurasaarisaatio.fi 
puh. | tlf. | tel. +358 (0)40 649 3040

uhannuspäivän jumalanpalvelus Karunan kirkossa klo 13.00.

Midsommardagens gudstjänst i Karuna kyrka kl. 13.00 (på fi nska).
Midsummer's service in Karuna Church at 1 pm (in Finnish).

T
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eurasaarisäätiö ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS) 
järjestävät yhdessä muistitiedonkeruun tämän päivän 

kokkojen rakentamis- ja polttotavoista. Etsimme vastauksia muun 
muassa seuraaviin kysymyksiin.

Millaiselle paikalle kokkoja rakennetaan, mistä rakentamistarpeet 
hankitaan ja liittyykö kokon sytyttämiseen erityisiä tapoja? Ovat-
ko lintujen pesintäalueiden vaihtuminen tai ilmastonmuutos vai-
kuttaneet kokkopaikan valintaan? Kuinka merkityksellistä kokon 
polttaminen on osana juhannusaaton tunnelmaa? Miksi kokon 
polttaminen on edelleen tärkeää? Jos kokkoja ei enää rakenneta, 
niin miksi ei? Myös mieleen painuneesta kokkotapahtumasta voi 
kertoa.

Kokoilla – muistitiedonkeruu
kokkojen rakentamisesta
 

Keruuseen voi osallistua 18.6. avautuvalla lomakkeella (fi nlit.fi /
kra) tai lähettämällä kirjoituksen osoitteeseen SKS:n arkisto, PL 
259, 00171 Helsinki. Sivustolta löytyvät myös muut ohjeet osal-
listumiseen. Vastaajien kesken arvotaan kirjapalkintoja ja pää-
sylippuja Seurasaaren juhannusvalkeille 2019. Lisätiedot: SKS:n 
arkisto, p. 0201 131 240, keruu@fi nlit.fi 

S
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eurasaarisäätiö ja Avoin taidekoulu järjestävät kaikille 
avoimen maisemamaalauskurssin Seurasaaren kuvankau-

niissa ympäristössä."

Kaikille soveltuva maisemamaaluskurssi keskittyy maalaustaiteen 
perusteisiin valon, varjon ja värin, veden, puiden ja perinteisen 
rakennetun ympäristön puitteissa."

Kurssin teema, "Maalausmatka menneeseen" nivoutuu kiehto-
vasti yhteen Seurasaaren historiallisen miljöön kanssa: metsän 
ja Suomen juuret museorakennuksissa sekä tietysti meri luovat 
ainutlaatuisen ympäristön maalauskurssille."

Maalausmateriaaleina toimivat pääosin öljy sekä akryyli henkilö-
kohtaiset materiaalimieltymykset huomioonottaen."

Työskentely tapahtuu ulkotiloissa, tukikohtana ja tapaamispaik-
kana toimii Seurasaarisäätiön toimisto (Isännän talo/Huvila 3, 
Seurasaari, 00250 Helsinki)."

Kurssin opettajana toimii Avoimen taidekoulun opettaja taide-
maalari Matti Kurki. Kurssin hinta on 230# ."

Ilmoittautumiset: info@avointaidekoulu.net tai 050 322 6807 

Maisemamaalauskurssi
Kurs i landskapsmålning  | Landscape painting course

23.-27.7.  10.00-16.00

Lisätiedot | Mera information | More information: 
info@seurasaarisaatio.fi  
puh. | tlf. | tel. +358 (0)40 649 3040 

Näytelmäseurue Palkolliset esittää:
Lääkäri tuli kylään

telä-Pohjanmaalla on pieni, mutta sitkeä kylä, joka on 
päättänyt erottua muista ja palkata ihan ikioman lääkärin. 

Tehtävään hakee nuori naislääkäri, joka yllättäen saa paikan. 
Mutta millaista onkaan olla nainen ja lääkäri 1800-luvun Suo-
messa? Voiko nainen parantaa taudit ja vaivat yhtä hyvin kuin 
mies? Kyläläisten ja lääkärin tapaamisesta seuraa komedia, jossa 
lääketiede kohtaa uskomukset ja rohtoja ja reseptejä riittää myös 
rakkauteen. 

Näytelmän kesto n. 45 min.

Esitykset Kurssin pihapiirissä, museon pääsymaksu. 
Taiteiden yön esitykseen vapaa pääsy.

Kesänäytelmä
 11.-12.8., 18.-19.8.  13.00 & 15.00
Taiteiden yö 23.8.  18.00

S
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History comes alive in sound. 
Entry to all concerts with 
museum ticket.

Historien återuppväcks med 
musikaliska improvisationer. 
Alla konserter med museibiljett.

ämän kesän Seurasaari soi! -konserteissa kuullaan kes-
kiaikaisia säveliä ja improvisaatioita Maria Magdalenan 

rukoushetken lauluista sekä nykyaikaan päivitettyä rekilaulupe-
rinnettä. Katajan laulu -esityksessä kuullaan perinteistä ja sävel-
lettyä musiikkia kanteleilla, klarinetilla ja lirulla ja Seurasaaren 
Isännäntalossa soitetaan rehevästi sovitettua skandinaavista 
kansanmusiikkia. 

Koko perheen kansanmusiikkikonsertti kutsuu niin pienet kuin 
isotkin kuulijat mukaan laulamaan, jonka jälkeen pidetään 
soitinaskartelupaja. Lisäksi tapahtuman konserteissa liutaan 
karjalaisen jouhikkomusiikin, renessanssin ja keskiajan musiikin 
rajapinnoilla sekä kuullaan luonnosta inspiroitunutta suomalaista 
kantelemusiikkia.

Seurasaari soi!
Folkmusik på Fölisö Friluftsmuseum
Folk Music in Seurasaari Open-Air Museum

17.8.-19.8. 
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Konsertit
Konserter | Concerts

pe 17.8. 16.00 & 18.00 Kalevalakehto: 
Mustarastas 
Hilkka-Liisa Vuori, Juhani Nuorvala, Eija Kankaanranta

la 18.8. 13.00 Halla: 
Eikä ne värssyt viellä oo lopus 
Ilo Ensemble

la 18.8. 15.00 & 17.00 Kalevalakehto: 
Katajan laulu 
Eija Kankaanranta, Mikko Raasakka

la 18.8. 18.00 Isännäntalo, odotussali: 
Skandinaavista 
Trio Å

su 19.8. 12.00 Antti: 
Konsertti ja työpaja koko perheelle 
Trio Kääpönen

su 19.8. 15.00 Pertinotsa: 
Ladogan joutzicandele-cuningat 
Ilkka Heinonen

su 19.8. 17.00 Kalevalakehto: 
Summer Tales – suomalaista kantelemusiikkia 
Eija Kankaanranta

T
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uhlat tulossa? Vuokraa Seurasaarisäätiöstä kansallispuku! Pu-
kuja löytyy sekä naisille, lapsille että miehille. Vuokrattavissa 

myös feresejä, frakkeja ja shaketteja sekä perinneleikkivälineitä.

Kansallispukuja
ja leikkivälineitä
Nationaldräkter och leksaker | National costumes and toys

National costumes, evening dress-
es and traditional toys for hire.

Nationaldräkter, festdräkter samt 
traditionella leksaker att hyra.

Tiedustelut | Förfrågningar | Enquiries

Huvila 3, Seurasaari, 00250 Helsinki
info@seurasaarisaatio.fi 
puh. | tlf. | tel +358 (0)40 649 3040

iihirsiä ja jääkellarikaljaa!
Lähde astelemaan kansanpuiston poluille ja puistokäy-

täville ”Seurasaaren arkkitehti” Frithiof Mieritzin (1863-1916) 
opastuksella ja kuule mielenkiintoiset tarinat tämän viehättävän 
puiston synnystä! Yhdelle draamaopastukselle mahtuu n. 30 
henkilöä.

Opastus on osa Helsingin kävelyfestivaalia, joka järjestetään 8.-16.9.

Opastuksen hinta 10,00 !/henkilö. Lippuja voi ostaa paikan-
päältä käteisellä tai verkkokaupasta etukäteen, jolloin varmistaa 
paikkansa kierroksella 
holvi.com/shop/helsinginkavelyfestivaali/

S
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Draamaopastus
Seurasaaren kansanpuistoon
16.9. 13.00



Seurasaaren Joulupolku 
Fölisöns julstig | The Seurasaari Christmas path

16.12.  12.00-17.00
eurasaaren joulupolku on pääkaupunkiseudun perheiden 
rakastama joulutapahtuma, joka toteutetaan joka vuosi 

vapaaehtoisvoimin. Joulupolku tarjoaa vanhanajan joulutunnel-
maa sekä kurkistuksia sadun maailmaan.

Seurasaaren puusillalta aukeaa valaistu ja kaulaliinoin viitoitettu 
reitti, joka johdattaa kävijät talviseen seikkailuun. Tapahtuma-
rasteilla voi tavata muun muassa joulupukin muoreineen, wan-
haa warusväceä joulunvietossa sekä metsäneläimiä jakamassa 
piparkakkuja. Laulun ja leikkien lomassa lapsille tarjotaan myös 
joulupuuroa. Vapaa pääsy.

Lisätietoa: www.joulupolku.net

32

Pääsiäiskokot
Påskeldarna | Easter Bonfi res

P

In the Ostrobothnia region 
(north-western Finland) bonfi res 
were lit, because people in the 
old days believed that fi res and 
smoke would ward o!  evil spir-
its. Easter Bonfi res at Seurasaari 
Festival Ground on Eastertime. 
Free entry. 

ääsiäiskokkojen roihua voi ihailla lankalauantaisin Juhla-
kentällä. Lankalauantaina liikkuivat noidat ja trullit ja van-

ha kansa piti ajankohtaa vuoden huonomaineisimpana. Kokkojen 
polton arveltiin pitävän nämä pahat voimat loitolla, mutta myös 
turvaavan hyvän sadon ja runsaan karjanannin. Pääsiäiskokkojen 
rakentamisesta vastaavat Helsingin Keskipohjalaiset. 
Vapaa pääsy. 

Enligt österbottnisk tradition, 
trodde gammalt folk att onda 
väsen kunde hållas på avstånd 
med hjälp av levande eld och 
skarp rök. Påskeldarna brännas 
på Fölisön (Festplan) på påskti-
den. Fritt inträde.

33

The Seurasaari Christmas path 
for children and the young at 
heart. Free entry. 

Fölisöns julstig för barn och bar-
nasinnade. Fritt inträde. 
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Lautta Seurasaareen
Farjtrafi k | Ferry

eritie Kauppatorilta Seurasaareen!
Toukokuun puolivälissä alkaa päivittäinen lauttaliikenne Kauppa-

torilta Seurasaareen. Lauttayhteys vahvistaa Seurasaaren kansanpuiston 
luonnetta ja vetovoimaisuutta osana Helsingin kaupungin merellistä 
strategiaa. Lauttayhteys parantaa myös merellisen kaupunkikohteen 
tapahtumien saavutettavuutta. Seurasaari ”palaa ikään kuin juurilleen” 
yhtenä Helsingin kaupungin lähisaarista. "

Skiipa Oy:n laituri sijaitsee Kauppatorilla. Seurasaaressa lautta liikennöi ra-
vintolan edustan laiturille. Juhannusaattona liikennöidään useita vuoroja.

Båtlinje från Salutorget till Fölisön!
I mitten av maj inleds den dagliga färjetrafi ken från Salutorget till 
Fölisön. Färjeförbindelsen stärker Fölisöns folkparkskaraktär och drag-
ningskraft som en del av Helsingfors stads maritima strategi. Färjeför-
bindelsen förbättrar också tillgängligheten på evenemangen i det mari-
tima utfl yktsmålet i staden. Fölisön ”återvänder till sina rötter” som en av 
öarna i Helsingfors närmaste skärgård. "

Skiipa Oy har en brygga på Salutorget. På Fölisön anlägger färjan bryg-
gan framför restaurangen. På midsommarafton körs fl era turer.

Sea route from the Market Square to Seurasaari
Daily ferry tra$  c from the Market Square to Seurasaari will be launched 
in the middle of May. The ferry connection will enforce Seurasaari’s 
role as a national park and add to its attraction as a part of the City of 
Helsinki’s maritime strategy. The ferry connection will also improve the 
accessibility of the events provided by this urban seaside destination. 
In a sense, Seurasaari is returning back to its roots as one of the neigh-
bouring islands of the City of Helsinki. "

Skiipa Oy’s dock is located at the Market Square. In Seurasaari, the ferry 
arrives to the pier in front of the restaurant. There will be several depar-
tures on Midsummer Eve.

M

Aikataulut/Tidtabeller/Timetables:

15.5-31.5.2018
Kauppatori/Salutorget/Market Square - Seurasaari
10.30  11.30
12.30  13.30
14.30  15.30

Kesä-, heinä- ja elokuu/Juni, juli, augusti/June, July, August
Kauppatori/Salutorget/Market Square - Seurasaari
10.30  11.30
12.30  13.30
14.30  15.30
16.30  17.30
Lauttamaksu/biljetter/tickets: 
12 !/6! (yhdensuuntainen lippu/likriktad biljett/one way ticket)
20 !/10 ! (edestakainen lippu/returbiljett/return ticket)
Lisätiedot/Mera information/More information: 
www.skiipa.fi   

Ulkomuseon lipunmyynti, kioski
 Biljettförsäljning till museiområdet, kiosk 
Open-air museum ticket sales, kiosk

Kurssi

Ivars

Ulkomuseon toimisto 
Friluftsmuseums kontor 
Open-air museum o!ce

Pappila 
Prästgård 
Parsonage

Karunan kirkko 
Karuna kyrka 
Karuna church

Kartano 
Herrgård 
Manor house

Niemelä

Pertinotsa

Jusupoffin 
aukio, kioski
Jusupoffska 
platsen, kiosk
Jusupoff Square, kiosk

Kioski, 
grillialue  
Kiosk, grillplats 
Kiosk, outdoor 
grill ground

Kyykkäkenttä  
Spelplan
Outdoor games area

Juhlakenttä 
Festplan 
Festivities area

Seurasaarisäätiö
Fölisöstiftelsen 

The Seurasaari Foundation

Museovirasto,
 rakennuskonservointi 

Museiverket,
byggnadskonservering 

National Board of Antiquities,
building conservation

Laivalaituri 
Kaj 

Jetty

Ravintola Seurasaari 
Restaurang Seurasaari 
Restaurant Seurasaari 

Uimala 
Badinrättning 

Public outdoor baths 

Halla

Heikinniementie

Itäinen Pukkisaari
Östra Bockholmen

Eastern Pukkisaari Island

Läntinen Pukkisaari
Västra Bockholmen

Western Pukkisaari Island

Tamminiemi, museo 
Ekudden, museum 

Tamminiemi, Museum

Tam
m

iniem
entie

Antti

Selkämä

Antin
aukio

Luonnonsuojelualue
Naturskyddsområde

Nature conservation area

Olet tässä 
Du är här  /  You are here

Infotaulu 
Infotavla  /  Information sign

Kahvila 
Café   

 Ravintola 
Restaurang  /  Restaurant 
 Uimala
Badinrättning  /  Public outdoor baths 
Museokauppa
Museibutik  /  Museum shop

WC
Toalett  /  Toilet 

 Inva-WC
Invatoalett  /  Toilet for disabled persons

 Lastenhoitohuone
 Skötrum för barn  /  Child-care room

 Bussipysäkki 
Busshållplats  /  Bus stop

 Pysäköinti 
Parkering  /  Parking

 Museo 
Museet  /  Museum

  Näköala
Utsikt  /  Scenic view

Luonnonmuistomerkki, 
hiidenkirnu
Xxx

Seurasaaren kansanpuisto 
Fölisö folkpark  /  The Seurasaari People’s Park

Museoalue
Museiområde  /  Museum area

Esteetön reitti (vaativa)
Rullstolsled  (krävande)  /  
Wheelchair route (demanding)

Urho Kekkosen lenkkipolku
Urho Kekkonens motionsstig  /  
President Kekkonen’s jogging path

Huoltoajo
Servicekörning  /  Service access

0 m 200 m

Seurasaarentie

Fölisövägen

Kahvila
Cafe

Pikku-Helsinki

Kalevalakehto 
Kalevalavaggan
Kalevalakehto 
installation

Luonnonsuojelualue
Naturskyddsområde

Nature conservation area

Variskari
Kråkören

Bussi 24 keskustasta 
Seurasaareen
Buss 24 från 

centrum till Fölisön 
Bus 24 from the city 
centre to Seurasaari

www.hsl.fi 
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18 | Taitto: Ville Korkiakangas | Valokuvat: Taneli Eskola ja SeSä, ellei toisin m
ainittu.

Kuva: Matias Auramo Kuva: Dániel Bálint

Keskikesän pitopöytä 
juhannusaattona
Bu! et table outside on Midsummer Eve

Vihersalaattia & karhunvadelmavinaigrette
Raparperi-kvinoasalaatti, pikkelöityä kurkkua

Tomaatti-sipulisalaatti, basilikakreemiä
Sitruuna-perunasalaattia, grillattua zuccinia

Sillikaviaaria & marinoitua sipulia
Savulohimousse & marinoitua omenaa

Maalaispatee & päärynähilloketta
Grillattua porsasta, uunijuureksia & tillikermaviiliä

Leipä & persiljalevite

Tule ja istu pöytään. Syödään yhdessä!
Welcome to the table. Let's eat together!


