Jäsenkirje 2/2019

Hyvät Sinebrychoffin taidemuseon ystävät,
Tässä jäsenkirjeessä kerrotaan 6.3.2019 pidetyn vuosikokouksen päätöksistä, kevään tapahtumista ja
syksyn tulevien tapahtumien ajankohdista, jotta voitte jo nyt kirjata päivämäärät muistiin. Vuotuisen
jäsenmaksun aika on myöskin taas käsillä. Maksun määrästä ja eräpäivästä lisää tietoa tässä kirjeessä.

Vuosikokous 2019
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 6.3.2019 Sinebrychoffin taidemuseon Valkoisessa kellarissa.
Paikalle saapui ilahduttava määrä osallistujia. Kokouksessa päätettiin, että jäsenmaksut pysyvät
ennallaan. Hallituksen jäsenmäärää pysyi myös ennallaan, yhdeksässä henkilössä.
Edellisessä vuosikokouksessa (2018) valittiin yhdistyksen hallituksen jäseniksi Kari-Paavo Kokki,
Anri-Kristiina Peterzens-Nystén ja Roland Möller. Tänä vuonna sääntöjen mukaan erovuorossa
olivat Riko Eklundh, Eva Liljeblom ja Jari Saine. Kaikki kolme olivat ilmoittaneet asettuvansa
ehdolle uudelle kaudelle.
Seuraavalle kolmivuotiskaudelle yhdistyksen hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Riko Eklundh,
Eva Liljeblom ja Jari Saine. Vaalin jälkeen hallitukseen kuuluu Arthur Aminoff, Riko Eklundh, Ilona
Ervasti-Vaintola, Kari-Paavo Kokki, Eva Liljeblom, Anri-Kristiina Peterzens-Nysten, Roland Möller,
Jari Saine ja Susanna Serlachius. Jari Saine valittiin yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi
seuraavaan vuosikokoukseen saakka.
Toiminnantarkastajaksi kokouksessa valittiin Carl-Johan Sanmark ja varatoiminnantarkastajaksi Joel
Figur.
Vuosikokouksessa vahvistettiin vuoden 2018 tilinpäätös ja toimintakertomus. Hallitukselle
myönnettiin vastuuvapaus sekä budjetti ja toimintasuunnitelma vahvistettiin vuodelle 2019.
Yhdistyksen jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan.

Vuosikokouksen jälkeen Ateneumin amanuenssi FT Hanne Selkokari piti kiinnostavan esitelmän
aiheesta Eliel Aspelin-Haapkylän taidehankintoja Italian matkoilta.

Jäsenmaksu 2019
Yhdistyksen jäsenvuosi vaihtuu huhtikuussa. Vuoden 2019 jäsenmaksu 40€ suoritetaan 29.3.2019
mennessä yhdistyksen tilille Ålandsbanken IBAN FI19 6601 0010 4482 64. Viestikenttään lisätään
merkintä ”Jäsenmaksu 2019”.
Jäsenmaksun voi maksaa myös museon lipunmyyntipisteessä. Pyytäkää ystävällisesti museon kassaa
tarkistamaan, että maksussa näkyy maksaneen jäsenen nimi, jotta kirjanpitomme pysyy varmasti ajan
tasalla. Vuoden 2019 jäsenyys on voimassa vuoden 2020 huhtikuulle saakka.
Jäsenyyksien hinnat:
Vuosijäsen 40€
Ainaisjäsen 600€
Tukijäsen 100€
Nuorisojäsen 25€

KEVÄÄN 2019 JÄSENOHJELMA

SINEBRYCHOFFIT – HIETALAHDEN HYVÄNTEKIJÄT
Sinebrychoffin panimoyrittäjäperheestä kertova
näyttely on esillä museon Punaisessa kellarissa
16.3.2019-12.1.2020.
Näyttelyn kuraattori Salla Heino esittelee
jäsenille Punaisen kellarin näyttelyn 21.3.2019
klo 17:30. Esittelyyn voi ilmoittautua sihteerille
osoitteeseen SiffYstavat@siff.fi –osoitteeseen
tai puhelimitse numeroon +358 45 106 8484
(ma 16-18).
Foto: Eugen Hoffers, Helsingin kaupunginmuseo.

TAIVAALLISET VÄRIT – SINISTÄ JA VALKOISTA
Historiallisesti kaikkein arvokkaimpien värien, kullan ja sinisen käytöstä taiteellisen ilmaisun
välineenä kerrotaan museon seuraavassa ensimmäisen kerroksen näyttelyssä, joka on avoinna 28.3.25.8.2019 välisen ajan.
Taidemuseon intendentti Ira Westergård esittelee ruotsiksi jäsenille näyttelyn 25.4.2019 klo 17:30.

Tähänkin tapahtumaan voi ilmoittautua sihteerille osoitteeseen SiffYstavat@siff.fi –osoitteeseen tai
puhelimitse numeroon +358 45 106 8484 (ma 16-18).

YHDISTYKSEN KEVÄTRETKI VAASAN SEUDULLE 25.-26.5.2019
Vuoden 2019 retkellä päästään vieraiksi
Orisbergiin, käydään Ison-Kyrön vanhassa
kirkossa, Tikanojan taidekodissa ja Kuntsin
museossa. Retkelle ilmoittaudutaan 25.29.3.2019 välisenä aikana klo 10:00 lähtien
osoitteeseen christina.geabel@cwt-me.com
Jos haluatte yksityiskohtaisen esitteen retkestä,
niin sen voi pyytää sähköpostitse sihteeriltä
osoitteesta: SiffYstavat@siff.fi. Esite on jo
aiemmin lähetetty jäsenille, mutta se lähetetään
tarvittaessa pyynnöstä uudestaan.
Kuva: Orisbergin kartano, Kaj Höglund 2017.

Vuoden 2019 retkellä päästään vieraiksi Orisbergiin, käydään Ison-Kyrön vanhassa kirkossa,
Tikanojan taidekodissa ja Kuntsin museossa. Retkelle ilmoittaudutaan 25.-29.3.2019 välisenä
aikana klo 10:00 lähtien osoitteeseen christina.geabel@cwt-me.com
Jos haluatte yksityiskohtaisen esitteen retkestä, niin sen voi pyytää sähköpostitse sihteeriltä
osoitteesta: SiffYstavat@siff.fi. Esite on jo aiemmin lähetetty jäsenille, mutta se lähetetään
tarvittaessa pyynnöstä uudestaan.

MUITA UUTISIA KEVÄÄSTÄ 2019
Huhtikuun 4.-7. päivä on keväisen Venetsian matkan aika. Matkan on loppuunmyyty, mutta onneksi
tämä ei ole ainoa mahdollisuus tänä vuonna päästä Ystäväyhdistyksen mukana Venetsiaan:
joulukuussa järjestetään toinen matka, josta kerrotaan lisää tässä kirjeessä.
Aiemmin mainittu Riko Eklundhin kirjoittaman ”Flickan skall uppleva historia” –kirjan esittely siirtyy
kevään ohjelmasta myöhempään ajankohtaan.

SYKSY 2019

VIERAILU SUOMEN PANKKIIN TAIDEKOKOELMIIN TUTUSTUMISEN
MERKEISSÄ
Syyskuun 12. päivä 2019 klo 17:00 yhdistyksen jäsenille tarjoutuu tilaisuus osallistua Suomen Pankin
vierailuun. Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa myöhemmin, mutta jo nyt on hyvä kirjata
päivämäärä ylös kalenteriin.

PÄIVÄRETKI MÄNTTÄÄN
Lokakuun 12. päivänä 2019 ystäväyhdistys tekee retken Mänttään. Ohjelmasta tiedotetaan lisää
syyskauden lähestyessä, mutta tämäkin päivämäärä on hyvä merkitä muistiin.

LUCAS CRANACH – RENESANSSIN KAUNOTTARET
Syksyllä Sinebrychoffin taidemuseossa avautuu Lucas Cranach’n näyttely joka on esillä museon
ensimmäisessä kerroksessa 26.9.2019-5.1.2020 välisen ajan. Museon johtaja, Kirsi Eskelinen esittelee
näyttelyn yhdistyksen jäsenille myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

KOTIMUSEON ESINEISTÖN ESITTELY MARRASKUUSSA
Marraskuussa on luvassa Arthur Aminoffin ruotsinkielinen esittely Sinebrychoffin kotimuseon
esittelystä. Päivämäärä ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa.

JOULUKUINEN MATKA VENETSIAAN 12.-15.12.2019
Ilmoittautuminen joulukuun Venetsian matkalle tapahtuu 13.-20.3.2019 klo 10:00 lähtien
osoitteeseen christina.geabel@cwt-me.com
Matkasta on aiemmin lähetetty jäsenille ohjelma, mutta se lähetetään pyynnöstä tuota pikaa
uudestaan. Pyynnön voi lähettää sihteerille osoitteeseen SiffYstavat@siff.fi.

MUSEON KAIKILLE AVOIMIA LUENTOJA
10.4.2019 klo 18:00-19:00 Vanhempi yliopistonlehtori Harald Arnkil kertoo aiheesta Sinisen lumo.
24.4.2019 klo 18:00-19:00 Dosentti Johanna Vakkari (Taideyliopisto, Kuvataideakatemia) kertoo
aiheesta J.J. Tikkanen ja keskiajan värit.
8.5.2019 klo 18:00-19:00 Kultaajamestari Raimo Snellman kertoo aiheesta Kullan kiehtova
maailma mestarin työvälineenä.
15.5.2019 klo 18:00-19:00 Erikoistutkija Seppo Hornytzkyj kertoo aiheesta Sininen − kolmen
väriaineen värikästä historiaa.
Kaikki neljä luentotapahtumaa ovat osa Taivaalliset värit -näyttelyn oheisohjelmaa.

Iloisin terveisin,
Liisa Kantanen
Sihteeri
ystavat.siff@fng.fi
puh. 045–1068484 (ma 16–18)

