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Uutiskirje huhtikuu 2022

 

Hyvä Sinebrychoffin taidemuseon ystävä,
Tästä jäsenkirjeestä voitte lukea vuosikokouksen yhteydessä tehdyistä päätöksistä, vuoden
jäsenmaksusta sekä tulevasta ohjelmasta.

  

Vuosikokous 2022
Yhdistyksen lakisääteinen vuosikokous pidettiin 17.3.2022 Sinebrychoffin taidemuseon
Valkoisessa kellarissa. Kokouksessa hyväksyttiin viime vuoden tilinpäätös ja vuoden 2022
talousarvio. Kokouksessa todettiin, että yhdistyksen talous ja jäsenmäärä ovat vakaalla pohjalla.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Mats Welin ja varapuheenjohtajana Susanna Serlachius. Muut
hallituksen jäsenet ovat Arthur Aminoff, Riko Eklundh, Ilona Ervasti-Vaintola, Kari-Paavo
Kokki, Roland Möller, Tini Peterzens-Nysten, Jari Saine.

Eva Liljeblom erosi hallituksesta. Uutena hallituksen jäsenenä aloitti graafikko Jarkko Hyppönen,
jonka graafinen suunnittelu on näkynyt jäsenkirjeiden ulkoasun uudessa ilmeessä jo parin vuoden
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ajan. Hyppönen kertoi esittelyssään olevansa kiinnostunut erityisesti typografiasta, jota on
tutkinut opinnoissaan ja myöhemmin harrastuksenaan.

Kamarineuvos Kari-Paavo Kokki piti vuosikokousluennon Saleista ja keittiöistä. Jäsenistö sai
kuulla pohjoismaisen kattausperinteen kehittymisestä 1700-luvulta nykypäivään. Arabian
Fasaaniastioiden pohjoismaiset variaatiot ja viiksikupin käyttötapa kiinnostivat yleisöä, kuten
myös Nils Schillmarkin maalaus Malja-asetelma (1795–1797) oman aikakautensa muotijuoman,
punssiboolin, kuvaajana.

  

Kannen kuva: Nils Schillmark, Malja-asetelma, 1795–1797. Kansallisgalleria.

 

Jäsenmaksu 2022
Vuoden 2022 jäsenmaksu 40 € suoritetaan 15.4. mennessä yhdistyksen tilille Ålandsbanken IBAN
FI19 6601 0010 4482 64. Viestikenttään lisätään merkintä ”Jäsenmaksu 2022”. Jäsenyys on
voimassa kalenterivuoden.

Jäsenyyksien hinnat:
• Vuosijäsen 40 €
• Ainaisjäsen 600 €
• Tukijäsen 100 €
• Nuorisojäsen 25 €

  

 

 

Yhdistyksen jäsenohjelmaa 2022
Ystäväyhdistys on suunnitellut useita matkoja ja retkiä tulevalle vuodelle. Kevään aikana
tutustumme Mannerheim-museoon, jonka ilmoittautumisen avaamme tässä kirjeessä. Sen jälkeen
jäämme kesälomalle ja yhdistyksen ohjelma jatkuu syksyllä.

  

Vierailu Mannerheim-museoon 15.5.2022 klo 14.45 ja 15.00

Suomen marsalkka, vapaaherra Gustaf Mannerheim (1867–1951) asui Kaivopuistossa
sijaitsevassa huvilassa vuosina 1924–51. Huvila on vuodesta 1951 toiminut hänen elämäänsä ja
Suomen historiaa esittelevänä museona. Koti on säilytetty alkuperäisessä asussaan lukuun
ottamatta muutamaa huonetta, jotka on muutettu näyttelytiloiksi.

Tutustumme kotimuseoon kahdessa ryhmässä. Ruotsinkielinen ryhmä aloittaa klo 14.45 ja
suomenkielinen klo 15.00. Ryhmäkoko on 12 henk.

Hinta: 19 eur./peruslippu tai 15 eur./eläkeläinen tai 5 eur/museokortti

Ilmoittautumiset otetaan vastaan sähköpostitse osoitteeseen siffystavat@siff.fi tai puhelimitse 045
1068484 (ma klo 16–18).

  

Syksyllä tulossa mm. seuraavaa ohjelmaa:

Retki Turun seudulle 3.9.2022

Retken aikana vierailemme Brinkhallin kartanomuseossa Kakskerran saaressa Turun saaristossa.
Lisätietoa retkestä sekä ilmoittautumisohjeet lähetetään myöhemmin.

  

Matka Lissaboniin 24.–30.10.2022

Matkan aikana pääsemme tutustumaan Lissabonin tärkeimpiin kulttuurinähtävyyksiin ja
museoihin sekä pääsemme yksityisvierailuille erityisiin kohteisiin. Matka on täynnä.

  

 



Mannerheim-museon sivut →

Kirsikkapuun alla – Japanilaisia puupiirroksia -näyttelyn esittely

Museon amanuenssi ja näyttelyn kuraattori Salla Heino esittelee. Ilmoittautumisohjeet lähetetään
myöhemmin.

  

 

 

 

Museon ohjelmaa
Museon näyttelyohjelmaan osallistuminen on yhdistyksen jäsenille maksutonta!

  

Jarmo Mäkilä: Matrix Hardcore

6.4. 18–19 Jarmo Mäkilän taiteilijatapaaminen, Valkoinen kellari

  

Linné ja pieni pala paratiisia -luennot, Valkoinen kellari klo 18–19

  

13.4. FT Teija Alanko. Kultaesikoita ja kurjenmiekkoja – kasvitaidetta paperilla ja
puutarhoissa

FT Teija Alanko on kasvien ja puutarhojen historiaan perehtynyt tietokirjailija, kasviarkeologi ja -
biologi.

  

27.4. MMT Taina Laaksoharju. Kasvit hengen ravintona

MMT Taina Laaksoharju on luonnosta, puutarhasta ja kasvien kasvattamisesta kiinnostunut
puutarhuri ja puutarha-agronomi. Hänen tutkimusalanaan ja kiinnostuksen kohteenaan on ihmisen
luontosuhde. Hän toimii Lapinlahden lähteen kaupunkiluontokeskuksen koordinaattori-ohjaajana,
Vantaan aikuisopiston tuntiopettajana sekä yrittäjänä, missionaan tuottaa luonnosta hyvinvointia
ihmisille.

  

4.5. FT Marjo Kaartinen. Mansikoita ja kuusamantuoksua – 1700-luvun pohjoiset puutarhat
englantilaisen ja ruotsalaisen eliitin arjessa
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FT Marjo Kaartinen on kulttuurihistorian professori Turun yliopistossa. Hän on erikoistunut
varhaismoderniin kulttuurihistoriaan ja perehtynyt eliitin naisten elämään heidän kirjeidensä ja
päiväkirjojensa kautta.

 

Konsertit Empiresalissa, klo 15–16
Konsertin hinta 10 eur/lippu

  

24.4. klo 15.00. Bachin perhe – Musiikkia J.S. Bachilta ja hänen pojiltaan .

Claudi Arimany huilu, Linda Hedlund viulu, Jouko Laivuori cembalo.

  

22.5. klo 15.00. Tunnettuja oopperasävellyksiä sovitettuna neljälle kädelle.

Sofia & Carles pianoduo.

  

Muutokset ohjelmaan ovat mahdollisia. Ajankohtaiset tiedot ja aikataulut löytyvät museon
kotisivuilta. Museoon voi myös ottaa yhteyttä soittamalla 0294 500 460 tai sähköpostitse
siffinfo@siff.fi.

  

 

 

Jäsenetuudet
Sinebrychoffin taidemuseon ystäväyhdistyksen jäsenet saavat jäsenetuina ilmaisen sisäänpääsyn
museoon ja esitelmätilaisuuksiin sekä kutsut museon näyttelyiden avajaisiin. Jäsenet saavat
alennusta kaikissa Kansallisgallerian museokaupoissa ja Kansallisgallerian verkkokaupasta:

10% alennusta ostosten ylittäessä 50 € koodilla: SIFFINYSTAVA50
20% alennusta ostosten ylittäessä 100 € koodilla: SIFFINYSTAVA100

  

 

 

Sinebrychoffin taidemuseo
Bulevardi 40
00120 Helsinki

Info ja lipunmyynti
0294 500 460
siffinfo@siff.fi
Vaihde
0294 500 200

 

Sinebrychoffin taidemuseon ystävät ry
siffystavat@siff.fi
045 106 8484 (ma klo 16-18)

 

Osoitelähde: Asiakasrekisteri, uutiskirjeen tilaajat.
Jos et halua meiltä enempää postia, poistu postituslistalta.
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