Jäsenkirje 2/2021

Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä,
Yhdistyksen kymmenes toimintavuosi on alkanut rauhallisissa merkeissä. Vuoden ensimmäinen
jäsenohjelma, opastukset Päivikki ja Sakari Sohlbergin kotimuseoon, toteutuu huhtikuun aikana.
Molemmat vierailut myytiin loppuun nopeasti kiitos aktiivisten jäsentemme.
Tästä kirjeestä voitte lukea vuosikokouksen yhteydessä tehdyistä päätöksistä, vuoden
jäsenmaksusta sekä tulevasta ohjelmasta.
Sinebrychoffin taidemuseo on vielä toistaiseksi suljettuna, mutta avaa ovensa heti sen ollessa
mahdollista. Aarteet maailmalta – Mesenaattien matkassa -näyttely on esillä museon
ensimmäisessä kerroksessa ja kellarissa 9.1.2022 asti.

Kuva 1. Antoin Watteun öljyvärimaalaus Keinu vuodelta 1712. Kuva: Kansallisgalleria.

Vuosikokous 2021
Yhdistyksen lakisääteinen vuosikokous pidettiin 9.3.2020 etänä Teams-sovelluksen välityksellä
sekä Sinebrychoffin taidemuseon Valkoisessa kellarissa. Kokouksessa hyväksyttiin viime vuoden
tilinpäätös ja vuoden 2021 talousarvio. Uudeksi puheenjohtajaksi Jari Sainen jälkeen valittiin
asianajaja ja yhdistyksen perustajajäsen Mats Welin. Lämmin kiitos Sainelle hänen 10 vuoden
työpanoksesta puheenjohtajana! Saine, myös perustajajäsen, jatkaa tästedes yhdistyksen
hallituksen jäsenenä.
Hallituksen muut jäsenet ovat; Arthur Aminoff, Riko Eklundh, Ilona Ervasti-Vaintola, KariPaavo Kokki, Eva Liljeblom, Roland Möller, Tini Peterzens-Nysten ja Susanna Serlachius.
Kokouksessa todettiin, että yhdistyksen talous ja jäsenmäärä ovat vakaalla pohjalla
koronaepidemian aiheuttamista rajoituksista huolimatta.

Jäsenmaksu
Vuoden 2021 jäsenmaksu 40 € suoritetaan 5.4. mennessä yhdistyksen tilille Ålandsbanken IBAN
FI19 6601 0010 4482 64. Viestikenttään lisätään merkintä ”Jäsenmaksu 2021”. Jäsenyys on
voimassa kalenterivuoden.
Jäsenyyksien hinnat:
• Vuosijäsen 40 €
• Ainaisjäsen 600 €
• Tukijäsen 100 €
• Nuorisojäsen 25 €

YHDISTYKSEN JÄSENOHJELMAA VUODELLE 2021
Ystäväyhdistys on suunnitellut useita matkoja ja retkiä vuodelle. Esitelmiä ja opastuksia aletaan
taas järjestää tavalliseen tapaan, kun museo jälleen avaa ovensa yleisölle.
Tapahtumien tiedot ilmoittautumisohjeineen lähetetään myöhemmin. Toistaiseksi
ilmoittautumisia ei oteta vastaan.

Vierailu Päivikki & Sakari Sohlbergin kotimuseoon huhtikuussa
Luvassa on kaksi vierailua opastuksineen, yksi suomeksi ja yksi ruotsiksi.
Loppuunmyyty.
Aarteita maailmalta - mesenaattien matkassa –näyttelyn esittely 29.4. klo 17.30
Museon amanuenssi ja näyttelyn kuraattori Salla Heino esittelee.
Ilmoittautumisohjeet lähetetään myöhemmin.
Retki Turun seudulle 8.5.2021
Retken aikana vierailemme Brinkhallin kartanomuseossa Kakskerran saaressa Turun saaristossa.
Lisätietoa retkestä sekä ilmoittautumisohjeet lähetetään myöhemmin keväällä.

Ooppera Genoveva Musiikkitalossa 1.6.2021
Keväällä perutun oopperan järjestää tälläkin kertaa Helsingin Barokkiorkesteri.
Ystäväyhdistyksen jäsenet saavat liput erittäin hyville paikoille alennettuun hintaan.
Lisätietoa esityksestä sekä ilmoittautumisohjeet lähetetään myöhemmin keväällä.
Veneretki Karhusaareen Sinebrychoffien kesähuvilaan 12.8.2021
Retken aikana tutustumme Sinebrychoffin perheen kesähuvilaan Karhusaaressa.
Kartanoretki Janakkalaan Hakoisten ja Wanantaan kartanoihin 12.9.2021
Retken aikana tutustumme Hakoisten ja Wanantaan kartanoihin luonnonkauniissa Janakkalassa.
Matka Kööpenhaminaan lokakuussa
Matkan aikana pääsemme ihailemaan Kööpenhaminan tärkeimpiä kulttuurinähtävyyksiä ja
museoita.
Sinebrychoffin taidemuseon ystävät ry 10 vuotta!
Loppuvuodesta juhlistamme Sinebrychoffin taidemuseon ystäväyhdistyksen 10-vuotistaivalta.
Esille tulevat kaikki ystäväyhdistyksen museolle lahjoittamat teokset ja esineet.
Jarmo Mäkilä: Matrix – Hardcore -näyttelyn esittely joulukuussa
Näyttelyn esittely ystäväyhdistyksen jäsenille.

MUSEON OHJELMA
Sinebrychoffin taidemuseo seuraa valtioneuvoston yleistä ohjeistusta koskien rajoituksia. Museo
jatkaa yleisöohjelmaansa ovien taas avauduttua yleisölle.
Toisen kerroksen näyttelytilat ja kotimuseo ovat suljettuna marraskuun loppuun saakka remontin
takia.
Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. Ajankohtaiset tiedot ja aikataulut löytyvät museon
kotisivuilta.
Museoon voi myös ottaa yhteyttä soittamalla numeroon 0294 500 460 museon ollessa auki tai
sähköpostitse siffinfo@siff.fi.
Museon ohjelmaan osallistuminen on yhdistyksen jäsenille maksutonta.
Aarteet maailmalta – Mesenaattien matkassa, luentosarja Valkoisessa kellarissa
Lauantaisin klo 14 suomeksi ja kuukauden ensimmäisenä lauantaina klo 13 ruotsiksi.
Tilaa opastus Aarteet maailmalla – Mesenaattien matkalla -näyttelyyn
Tilaa oma opastus näyttelyyn soittamalla 0294 500 500 (ma–pe klo 10–14) tai sähköpostitse
myynti@kansallisgalleria.fi. Tilaathan ystävällisesti opastuksen viimeistään viikkoa ennen
toivottua ajankohtaa.

