Kuva: Seurasaarisäätiö

Seurasaarisäätiön uutiskirje 2018

Juhannus v. 1918
Kaikki palas: Suomen linnut,
Suomen kesä, kukkaset,
taas kuin ennen kirkkahina
kisaa järven lainehet.

Meritie Kauppatorilta Seurasaareen!

Skiipa Oy:n laituri sijaitsee Kauppatorilla. Seurasaaressa laiva liikennöi ravintolan edustalla olevalle laiturille. Juhannusaatoksi on luvassa useita vuoroja.

Jälleen yössä valkeassa
saaret, salmet uneksii,
jälleen päällä metsänpuiden
punapilvi purjehtii.

15.5-31.5.2018
Kauppatori - Seurasaari
10.30 - 11.30
12.30 - 13.30
14.30 - 15.30

Kuva: Seurasaarisäätiö

Lauttayhteys vahvistaa Seurasaaren
kansanpuiston alkuperäistä luonnetta
ja vetovoimaisuutta osana Helsingin
kaupungin luotsaamaa ”merellistä
strategiaa”. Yhteys edistää Seurasaaren
saavutettavuutta merellisenä kaupunkikohteena ja parantaa tapahtumien
houkuttelevuutta. Näin Seurasaari
”palaa ikään kuin juurilleen” yhtenä
Helsingin kaupungin lähisaarista

Aikataulut:

Kesä-, heinä- ja elokuussa
Kauppatori - Seurasaari
10.30 - 11.30
12.30 - 13.30
14.30 - 15.30
16.30 - 17.30
Lisätietoja: Skiipa Oy, Mirva Mattila,
Sales & Marketing Manager, Partner,
p. +358 400 566122 mirva.mattila@
skiipa.ﬁ tai www.skiipa.ﬁ

Tue Seurasaarisäätiön toimintaa
– tee lahjoitus!
Seurasaari on yksi Helsingin matkailun kärkikohteista ja näyttävä osa
kansallista kulttuuriamme. Voidaksemme tuottaa elävään, suomalaiseen
kulttuuriperintöön pohjautuvia tapahtumia tarvitsemme sinunkin apuasi. Seurasaarisäätiö on voittoa tavoittelematon, yleishyödyllinen yhteisö,
joka toimii sääntöjensä mukaisesti Seurasaaren museotoiminnan hyväksi. Säätiölle lahjoitetut varat käytetään lyhentämättömänä Seurasaaren
hyväksi. Vastaanotamme testamentteja ja säätiön yhteyteen voidaan
perustaa myös lahjoittajan nimeä kantava rahasto.
Yritykset ja muut yhteisöt voivat vähentää vähintään 850 €:n ja enintään
50 000 €:n lahjoituksen tulostaan verotuksessa (Verohallinnon päätös
25.1.2018/Päätösnumero P0012965106). Lisätietoja: pääsihteeri Aila Nieminen, gsm 040 649 3040.

SEURASAAREN ULKOMUSEO
SEURASAAREN ULKOMUSEON PÄÄSYMAKSUT
Aikuiset ...................................................................................................................9 €
Aikuiset 15.5.–31.5. ja 1.9.–15.9....................................................................6 €
Alennuslippu........................................................................................................6 €
Lapset 7–17-v. 3 €, alle 7-vuotiaat aikuisen seurassa ilmaiseksi.....3 €
Perhelippu 20 € (2 aikuista ja 1–4 lasta) ................................................20 €
LISÄTIETOA: www.kansallismuseo.ﬁ/seurasaarenulkomuseo

Kaikk’ on niin kuin ennen: eipä
mieleni mun tuiretun.
Mikä sorti äänen sorjan?
Miks on sydän synkkä mun?

Sata vuotta sitten

Iisalmen maalaiskunnan pappila
ja Pikku-Helsinki
Pappilaan rakennetaan kaksi kuistia ja vanha puhelinkioski palautetaan paikalleen.
Museoalueen eteläisimmässä kolkassa sijaitsevan Pikku Helsingiksi nimetyn alueen kehittäminen jatkuu.
Ulkomuseon kokoelmiin siirtynyt
puhelinkioski palautetaan vanhalle
paikalleen konservoituna ja sen ympäristöä parannetaan uusin kiveyksin ja infokyltein. Viime kesänä Pikku
Helsinki, joka koostuu Kaivopuistosta peräisin olevasta tallista ja Bulevardilta tuodusta huvimajasta, sai
ympärilleen Vanhan ylioppilastalon
ympärillä sijainneen teräsaidan. Ns.
Jusupoﬃn kioskin/olympiakioskin
alueelle sijoitetaan Esplanadin puistoon kuulunut matala aita ja museon kaupunkikokonaisuus täydentyy
myös näiltä osin.
Iisalmen pappilan restaurointi valmistuu ja sen puutarha avataan uudistettuna alkukesän aikana. Pappilaan sijoitetaan museokauppa, jonka
tuotevalikoima uudistuu. Sisälle tulee myös monitoimitiloja, esimerkik-

Kaikki oli toisin sata vuotta sitten.
Vai oliko sittenkään?

ja Kotkaan lähteville linjoille. Huvipursia koristeltiin koivunoksin.

Juhannusta ainakin vietettiin sisällissodan runtelemassa Helsingissä
aurinkoista säätä odottaen. Ullanlinnan kylpylaitos avasi ovensa tarjoten
samalla lääkäreiden vastaanottoja ja
voimistelutunteja. Koulukirjakauppa
myi ”halpoja Juhannus-Ilotulituksia”
ja tanssiaisia, iltamia ja muita huveja
järjestettiin niin sisällä kuin ulkona.
Maalle matkaaville lisättiin junavuoroja ainakin Tampereelle, Kouvolaan

Moni suunnitteli viettävänsä kesän
suurta juhlaa luonnon helmassa, mutta
”kesäkuun kolmaskolmatta päiwä” olikin
koittanut sateisena. ”Wesilätäköitä kaikkialla, märkinä nurmet ja mättäät, kyyneleitä tihkuvina koivujen nuoret lehwät. Ei
tullut aiotuista kahwikesteistä wesien
partailla tahi metsikköjen reunoissa mitään, sisällä neljän seinän sisässä oli kauniisti pysyttävä.” Iltaa kohden sade taukosi, mutta kolea ja kostea kaupunki ei
enää houkutellut kulkemaan luonnossa.

Juhannuspäivänä sen sijaan oli ollut
aurinkoista: ”Nyt oli menijöitä sekä
Korkeasaarelle että Seurasaarelle.
Kun raitiotiet klo 11 aikana alkoiwat
kulkea, oli niissä paljon matkustajia… Ja ihmiset, sekä maalle menneet että kaupunkiin jääneet, saiwat
korvausta edellisen päiwän harmaudesta. Erikoisen lämmintä ei sentään
ollut; illalla pani mielellään päällystakin ylleen.”
Lähde: HS 25.6.1918 ja Uusi Suometar
su 23.6.1918

Kokoilla – muistitiedonkeruu kokkojen rakentamisesta
Kuva: Taneli Eskola

Tänä kesänä toteutuu yksi pitkäaikaisista unelmistamme. Toukokuussa avautuu päivittäinen lauttaliikenne Kauppatorilta Seurasaareen.

si museon ohjelmatoimintaa varten.
Kurkistamalla piispankamariin, saa
myös käsityksen pappilan elämästä.
Iisalmen pappila saa myös kuistit ja
meren puoleisen kuistin kautta museovieraat pääsevät myös sisäkautta
puutarhaan. Pääjulkisivun kuistiin
tulee henkilönostin, sen turvin myös
liikuntaesteiset pääsevät helposti
nauttimaan uusista palveluista.
Molempien parannuksien ansiosta
kävijäkokemus paranee ja ulkomuseon alue kehittyy entisestään.

Seurasaarisäätiö ja Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura (SKS) järjestävät yhdessä muistitiedonkeruun
kokkojen rakentamisesta.

leen tärkeää? Jos et enää rakenna
kokkoja, niin miksi et? Kerro myös
mieleen painuneesta kokkotapahtumasta.

Olemme kiinnostuneita kuulemaan
millaisia kokon rakentamis- tai polttotapoja tunnetaan tänä päivänä.
Millaiselle paikalle kokon rakennat,
mistä hankit rakentamistarpeet ja
liittyykö kokon sytyttämiseen erityisiä tapoja? Ovatko lintujen pesintäalueiden vaihtuminen tai ilmastonmuutos vaikuttaneet kokkopaikkasi
valintaan? Kuinka merkityksellisenä
pidät kokon polttamista osana juhannusaaton tunnelmaa? Miksi kokon polttaminen on mielestäsi edel-

Voit osallistua keruuseen 18.6. avautuvalla lomakkeella (ﬁnlit.ﬁ/kra) tai
lähettämällä kirjoituksesi osoitteeseen SKS:n arkisto, PL 259, 00171
Helsinki. Sivustolta löytyvät myös
muut ohjeet osallistumiseen. Vastaajien kesken arvotaan kirjapalkintoja ja pääsylippuja Seurasaaren
juhannusvalkeille 2019. Lisätietoja:
SKS:n arkisto, p. 0201 131 240,
keruu@ﬁnlit.ﬁ tai Seurasaarisäätiö,
Aila Nieminen, p. 040 649 3040,
aila.nieminen@seurasaarisaatio.ﬁ

Kadotin ma kerran naisen,
jota raukka rakastin,
silloin saman tunnon tunsin,
silloin samoin aattelin:
Tulee kesä, tulee talvi,
eipä hetket autuaat
jolloin käsi kättä vasten
unhotimme taivaat, maat.
Taas on sama tuntu mulla:
kadotin nyt kallihin
uskon kansaan, isänmaahan,
jota raukka rakastin.
Tulee kesä, tulee talvi,
eipä enää milloinkaan
mieleheni haave heljä
hengen, laulun kotimaan.
Siks ei elon juhlat mulla,
vaikka juhlii juhannus,
syän ei syttä valkeampi.
Mistä silloin pelastus?
Taas kuin ennen tuosta yksin:
täytyy kestää yksinään,
yksin nousta Suomen suosta
korkealle kärsimään.
Yksin surra, yksin käydä
käsin työhön totuttuun,
löytää ilo itsestänsä,
murhettuen kaiken muun.

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

Eino Leino

Kuva: Kimmo Tähtinen

Hilkka-Liisa Vuori – laulu
Juhani Nuorvala – elektroniikka
Eija Kankaanranta – kantele
Lauantai 18. 8. Halla klo 13
Ilo Ensemble: Eikä ne värssyt viellä oo lopus

Kuva: Saara Vuorjoki

Juhani Nuorvala

Kuva: Antti Kokkola

Ilo Ensemble

Viiden naisen a cappella –lauluyhtye Ilo Ensemble on omistautunut
1800-luvun populaarimusiikin, rekilauluperinteen päivittämiselle nykyaikaan.
Samalla yhtye piirtää nykynaisen muotokuvaa vanhaa ja uutta yhdistävällä
musiikillaan. Ilo Ensemblen jäsenet
ovat säveltäneet, sovittaneet ja sanoittaneet uusia elämänmakuisia lauluja.
Yhtye voitti kesäkuussa 2017 Tampereen Sävelen kansainvälisen yhtyelaulukilpailun akustisen sarjan. Vuonna
2012 perustetun viisihenkisen a cappella -ryhmän jäsenet kohtasivat toisensa opiskellessaan Sibelius-Akatemiassa. Ilon sydän sykkii kansanmusiikille,
improvisaatiolle ja teatterimusiikille.
Helmi Camus – laulu
Salla Haavisto – laulu
Lotta Hagfors – laulu
Tiina Palmén – laulu
Ulla Silvennoinen – laulu

MYTTY-ILTAMAT – Koko perheen nukketeatteri- ja kansanmusiikkikonsertti
Kuva: Herrainsilta/Lajunen

Pe 22.6. 2 esitystä Juhannusjuhlilla
(Juhannusvalkeiden pääsymaksu)
Su 24.6. klo 14 ja 15.30
Ke 27.6. klo 14.00
To 28.6. klo 14.00
La 7.7. klo 14 ja 15.30
Su 8.7. klo 14 ja 15.30
To 19.7. klo 14.00
La 21.7. klo 14 ja 15.30
Su 22.7. klo 14 ja 15.30

Näissä iltamissa puhalletaan yhteen hiileen, viikset karkaavat,
ujokin uskaltaa ja unelmaroolina
on olla puu. Koko maailman polska soi ja mytty muuttuu iloksi.

Hän on ohjannut lukuisia teoksia niin
Suomessa kuin ulkomailla. Seurasaareen hän on aiemmin tuottanut
teokset Alastalon salissa, Eevastiina ja
lokinpoika ja Puupoika.

Esitys sopii hyvin kaikelle kansalle
niin pienille kuin isoillekin. Kesto noin
35 min. Ei väliaikaa.
Esitykset Antin talon pihalla, sisäänpääsy museolipun hinnalla.

Emilia Lajunen (viisikielinen viulu,
avainviulu ja laulu)
Roosa Halme (nuket ja harmonikka)

Musiikki Emilia Lajunen
Ohjaus Elina Lajunen
Ohjaaja Elina Lajunen on monipuo- Nuket ja visualisointi Heini Maaranen
linen esiintyjä, nukketeatteritaiteilija, Käsikirjoitus Työryhmä
kirjoittaja ja hattutaiteilija.
Tuotanto Nukkehallitus/Elina Lajunen

Eija Kankaanranta – kantele
Mikko Raasakka – klarinetti, liru
Kuva: HKM

Juhani Nuorvalan musiikkia, keskiaikaisia säveliä ja improvisaatioita Maria Magdalenan rukoushetken lauluista, suomalaisista käsikirjoituksista.

Perinteistä ja sävellettyä musiikkia
kanteleilla, klarinetilla ja lirulla.

Lauantai 18.8. Seurasaaren Isännäntalo, odotussali klo 18
Skandinaavista?
Kolmen harrastelijasoittajan trio Å
pääkaupunkiseudulta soittaa rehevästi sovitettua skandinaavista kansanmusiikkia.
Jutta Jaakkola - kontrabasso
Marko Juntunen - mandoliini
Marianna Tuomainen - viulu
Sunnuntai 19. 8. 2018 Antti klo 12
Konsertti ja työpaja koko perheelle
Trio Kääpönen: Kääpönen, kääpönen käpälillä kukkuu
Trio Kääpönen soittaa kansanmusiikkia lapsille. Konsertti kutsuu niin
pienet kuin isommatkin kuulijat mukaan laulamaan tarinoita Kääpösestä, Onnimannista ja Pääskylinnusta.
Konsertin jälkeen on soitinaskartelupaja, jossa lapset saavat tehdä omia
soittimia. Trio Kääpösen kolmikko on
soittanut niin yhdessä kuin erikseen,
ja kaikilla on muusikon töiden lisäksi
kokemusta musiikin opetuksesta.
Emmi Kuittinen – laulu ja haitari
Mimmi Laaksonen – laulu, puhaltimet ja harmoni
Kirsi Vinkki – laulu, viulu ja jouhikko
Sunnuntai 19.8. Pertinotša klo 15
Ilkka Heinonen: Ladogan joutzicandele-cuningat
Kun jouhikkomestarit Feodor Pratšu
ja Juho Vaittinen soittivat maanituksia musiikintutkija A.O. Väisäselle
1900-luvun alussa, oli jouhikonsoiton perinne Laatokan pohjoisran-

noilla sammumaisillaan. Karjalaisen
jousilyyran historia ulottuu kuitenkin syvälle keskiaikaan. Tuolloin
Turussa laulettiin hurskaita lauluja,
jotka julkaistiin myöhemmin kokoelmassa Piae Cantiones (1582), eikä
olisikaan aivan mahdotonta kuvitella jouhikonsoittajaa improvisoimassa oppineiston sävelmien pohjalta.
Konsertissa Ilkka Heinonen liukuu
karjalaisen jouhikkomusiikin, renessanssin sekä keskiajan musiikin rajapinnoilla.

SEURASAAREN JUHANNUSVALKEAT – JUHANNUS HELSINGISSÄ
Nostalginen juhannuksenvietto
pääkaupungissa vehreän luonnon
äärellä on mahdollista myös kaupungissa. Juhannusvalkeilla pääset
kokkotulien äärelle, kärrysaunan
terassille ja lavatanssin pyörteisiin.
Maaseudun juhannusromantiikka
on elävää kulttuuriperintöä Seurasaaressa, jossa tunnelma kohoaa
tanssin ja laulun sekä musiikin ja
leikin myötä juhannussalkojen ja
-kokkojen äärellä.

Ilkka Heinonen – jouhikot, laulu
Sunnuntai 19.8. Kalevalakehto klo 17
Summer Tales - suomalaista kantelemusiikkia
Eija Kankaanranta – Kantele
Eija Kankaanranta on kantelemuusikko, jota kiehtovat aikamme musiikki ja improvisaatio. Hän on tehnyt taiteellisen tohtorintutkinnon
konserttikanteleen soittotavoista ja
kanteleelle sävelletystä kamarimusiikista. Seurasaaren Kalevalakehdon
huikea sijainti tutun ulkoilureitin varrella, meren äärellä houkutti kokoamaan luontoon liittyvää ja luonnosta
inspiroitunutta musiikkia.

Euroopan kulttuuriperintövuosi 2018
Vuosi 2018 on nimetty eurooppalaiseksi kulttuuriperintövuodeksi.
Tutustu sinäkin eurooppalaiseen
kulttuuriperintövuoteen. Tunne
perintösi ja jaa tarinasi!

Kuva: Taneli Eskola

Perjantai 17. 8. Kalevalakehto klo 16 ja 18
Mustarastas

Elävän perinnön ensimmäiseen kansalliseen luetteloon nimettiin viime
vuonna Suomesta 52 kohdetta. Listaa lukiessa on mukavaa havaita, että
säätiön piirissä tehty työ on jo vuosikymmenten ajan edustanut aineettoman ja aineellisen kulttuuriperinnön
ydintä. Tästä saamme kiittää lukuisia
tutkijoita ja opiskelijoita, kansantanssijoita ja pelimanneja, kädentaitajia ja
muita kansantaiteen harrastajia, joiden kanssa olemme saaneet edistää
yhteistä kulttuuriperintöämme.

Teemavuoden aikana järjestöjä ja
museoita kannustetaan lisäämään
toimintamalleja ja vuorovaikutusta eri toimijoiden kanssa. Perinteet
elävät yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta, niitä eivät tuota organisaatiot,
vaan ihmiset organisaatioissa. Seurasaari on paikka, jossa elävää kulttuuriperintöä vaalitaan, edistetään ja http://www.kulttuuriperintovuosi2018.ﬁ/
arvostetaan.

Kuva: Finna

Eija Kankaanranta

Mikko Raasakka

Kuva: Anne Raasakka

SEURASAARI SOI! 2018

Lauantai 18.8. Kalevalakehto klo 15 ja 17
Katajan laulu

Lauttakokko savuaa sillan kupeessa
jo alkuillasta ja yleisön toivottavat tervetulleeksi myös lukuisat käsityöläiset
(muun muassa rukkikuiskaaja Laura Hämäri ja Kehrääjien kilta, Niko
Moilanen, Vuokko Lyytinen, Onnellisen sepän paja, vuolutaiteilja Heikki
Niskanen ja kimpiastiantekijä Risto

SEURASAAREN JUHANNUSVALKEAT
22.6.2018 klo 16–01
Pääsyliput juhlaan: Aikuiset 23 €, alle 12-vuotiaat maksutta.
Liput etukäteen Seurasaarisäätiön toimistosta tai osoitteesta: www.
lippu.ﬁ.
Kulkuyhteydet: Perille pääsee parhaiten bussilla 24. Meilahdessa alkaa
yksisuuntainen liikenne. Bussi 24 kulkee tihennetyin vuoroin keskustasta
kohti Seurasaarta. Viimeinen bussi Seurasaaresta keskustaan lähtee noin
klo 1.30. Pysäköintitilaa rajoitetusti.
Yksi kaupunkipyörätelineistä sillan kupeessa!
Skiipa Oy:n lauttayhteys Kauppatorilta Seurasaareen (ja takaisin) juhannusaattona klo 15-23 välisenä aikana. Seurasaaressa laituri sijaitsee
Ravintolan edustalla. www.skiipa.ﬁ
Lisätietoja: gsm 040-649 3040 tai www.seurasaarenjuhannusvalkeat.ﬁ

Telkkä), sahansoittaja Aarne Laasonen sekä tukkilaiset. Tanhu-Visan
tanssijat saavat sinutkin tanssimaan ja
Mari Varonen saapuu upean kansallispukukokoelmansa kanssa.
Ensi-illassa näemme Elina Lajusen ohjaaman Myttyiltamat. Luvassa on omatoimista taikojen tekoa, ”kakarasalon”
koristelua ja kukkaseppeleiden tekoa,
perinnekeinuja ja kärryajelua. Lasten
kokko syttyy kokkorannassa alkuillasta
heti lastenpoloneesin jälkeen. Karunan museokirkossa soivat Dickursbyn
kanteleet ja Minna Hokan paimentorvet. Taikakierroksilla voit tehdä omia
juhannustaikoja oppaan opastamana.
Antin museotalo puetaan juhannusasuun. Hollolan nuorisoseuran kansantanssijoiden esitykset ihastuttavat
ja valloittava duo Mammantytöt hur-

Juhannusviikon
oheisohjelmaa
Espafolk
la 16.6. klo 13–15

maavat heleällä äänellään. 100-vuotiasta Viroa kunnioitetaan laulamalla
Maamme-laulu tänä vuonna eestiksi!
Kokkotulet palavat kokkorannassa
Lempi kvartetin soittaessa ja juhannuspoloneesia tanssitaan yöllä
yhdessä Jyrki Kokon ohjaamana. Juhannustansseja tahdittaa Jari Komulainen kumppaneineen.
Juhannusaattona Seurasaaressa myös
syödään yhdessä! Keskikesän pitopöydästä löydät ripauksen ikiaikaisia
makuja ja tämän päivän ruokakulttuuria.
Folk-järjestöjen teeman mukaisesti
suomalainen keskikesän juhla kaikilla
mausteilla Seurasaaren juhannusvalkeilla. Jo vuodesta 1954!

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

Juhannussalon koristajaiset
ma 18.6. klo 17–19
Juhannuspäivän tanssit
Antin aukiolla
la 23.6. klo 12–16
Juhannusviikon oheisohjelmaan on vapaa pääsy!

Seurasaarisäätiö
Huvila 3, Seurasaari,
00250 Helsinki
www.seurasaarisaatio.ﬁ
+358 (0)40 649 3040
Ulkoasu ja taitto: Ville Korkiakangas
Paino: Silverprint Oy 2018

