
Jäsenkirje 1/2021 

Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä, 
 

Hyvää uutta vuotta 2021!  
 
Sinebrychoffin taidemuseon ystäväyhdistys on suunnitellut hienon ohjelman uudelle vuodelle. 
Kevään aikana vierailemme Turun seudun kartanomaisemissa ja käymme oopperassa 
Musiikkitalossa. Vuoden loppupuolella juhlimme ystäväyhdistyksen 10-vuotispäivää.  
Museossa järjestettävien tapahtumien määrän ollessa rajattu, on ystäväyhdistys keskittynyt 
järjestämään retkiä ja matkoja eri kohteisiin. Museo suunnittelee keväälle mm. ulkona, 
museorakennuksen läheisyydessä, pidettäviä opastuksia. Lisätietoa opastuksista tulee 
myöhemmin keväällä.  
 
Aarteet maailmalta – Mesenaattien matkassa -näyttely on esillä museon ensimmäisessä 
kerroksessa ja kellarissa 9.1.2022 asti.  
 
 

 
Kuva 1. Henri Francois Riesenerin öljyvärimaalaus Muotokuva äidistä tyttärensä kanssa vuosilta 1816-1823. Kuva: 

Kansallisgalleria. 

 



 
 

Ystäväyhdistyksen ja Sinebrychoffin taidemuseon vuosi 2020 
 
Ystäväyhdistyksen järjestämät tapahtumat vuonna 2020 olivat hyvin suosittuja jäsentemme 
keskuudessa. On suuri ilo nähdä, että yhdistyksellä on paljon aktiivisia jäseniä. Yksi viime vuoden 
kohokohdista oli ystävien tekemä lahjoitus museolle. Taidemuseon kokoelma kasvoi yhdellä 
Joseph Vivienin (1657-1735) maalaamalla pastelliteoksella. Hankinta sai huomiota sekä 
kotimaisissa medioissa että ulkomaisissa julkaisuissa. Lämpimät kiitokset museon uskollisille 
ystäville tämän mahdollistamisesta! 
 
Vuosi 2020 oli Sinebrychoffin taidemuseon kannalta onnistunut rajoituksista huolimatta. Kaiken 
kaikkiaan museossa vieraili yli 52 000 taiteenystävää. Vuoden aikana museossa oli esillä kolme 
näyttelyä: Albert Edelfelt ja Romanovit, Uhattu elämä ja Tiepolo – Venetsia Pohjolassa. 
Kaikki näyttelyt menestyivät hyvin ja houkuttelivat suuret määrät vierailijoita museoon. Tiepolo – 
Venetsia Pohjlolassa -näyttelyssä kävi lähes 15 000 vierailijaa ja Albert Edelfelt ja Romanovit -
näyttely keräsi suuren määrän käyntejä lyhyessä ajassa. 
 
 

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. 
 

Vuosikokous 9.3.2021 klo 17.00 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 9.3.2021 klo 17.00 Sinebrychoffin taidemuseon Valkoisessa 
kellarissa. Osallistua voi myös etänä. Kokouksen yhteydessä hallituksen jäsen Kari-Paavo Kokki 
pitää esitelmän vanhasta posliinista.  
Vuosikokoukseen lähetetään erillinen kutsu. Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua.  
 
 

Vierailu Päivikki & Sakari Sohlbergin kotimuseoon huhtikuussa 
Luvassa on kaksi vierailua opastuksineen, yksi suomeksi ja yksi ruotsiksi. 
Ilmoittautumisohjeet lähetetään myöhemmin. 
 

Retki Turun seudulle 8.5.2021 
Retken aikana vierailemme mm. Brinkhallin kartanomuseossa Kakskerran saaressa. 
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. 
 
 
 

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 
ikkunaremontin 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.  
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