Historian Ystäväin Liitto
Arvoisat Historian Ystävät,
Historian ystävät uusivat tiedotustaan ja se tehdään entistä enemmän netissä, sähköpostissa ja pian myös
somessa. Tässä jäsenkirjeessä vinkkaan tapahtumista, jäsenmaksu ja matkojen ohjelmat ovat liitteenä.
KUTSU Historian Ystäväin Liiton vuosikokoukseen ti 11.4.2017 Kansallisarkiston Café Hauseniin
(Rauhankatu 17, Helsinki) klo 17.00 Silloin alkaa vuosikokous. Esillä sääntömääräiset asiat. Lisäksi on
esitelmä Vuoden historiateos palkitusta kirjasta, kahvitarjoilu ja arpajaiset. Sydämellisesti tervetuloa!
Kansallisarkistossa on Pro Finlandia, näkökulma Pohjoismaat, mielenkiintoinen näyttely, jonne kannattaa
piipahtaa ti-pe klo 10-16. Tieteiden talossa Helsingissä (Kirkkokatu 6) on kiinnostavia esitelmiä.
Maanantaina 6.3.klo 18 on vanhemman ajan historiasta kiinnostuneille herkkua tarjolla. Dos Henrika
Tandefelt kertoo paroni Viktor Magnus von Bornin tunnekuohuista: Järki ja tunteet - avioliitto
rakkausprojektina ja järkijärjestelynä 1800-luvun miehen maailmassa. Heti seuraavana päivänä on uutta
aikaa: tiistaina 7.3.2017 klo 16.00 - 20 seminaarissa Vallankumouksista itsenäisyyteen: vuoden 1917
tapahtumat Suomessa ja Venäjällä Sen järjestävät Suomi-Venäjä Seura, Historiallinen Yhdistys ja Suomen
Historiallinen Seura, tilaisuus on osa Suomi100 -juhlavuotta.
Vierailemme Ti 21.3.klo 14-16.30 Pasilassa John Nurmisen karttakokoelmissa, jossa Marjo Nurminen
esittelee palkittua teostaan Maailma piirtyy kartalle. Ilmoittautuminen alkaa 15.2. nettisivujemme kautta
tai sihteerille toimistoon. Mukaan mahtuu 30 ensin ilmoittautunutta.
Historian Ystävien nettisivulle on tullut tietoa tänä vuonna järjestettävistä matkoista. Keväällä 15.-19.5. on
Slovakian matka. Teemana on Slovakian historia ja linnat. Matkalle voi ilmoittautua nettisivuillamme
www.historianyst.fi tai myös puhelimitse minulle toimistoon. Päiväohjelma on mielenkiintoinen ja runsas.
Siis mukavat kävelykengät mukaan! Hinta jäsenille n.1200 (1185,-) 2hh/hlö.
Syksyllä marraskuun lopussa on tarjolla kiertomatka Japaniin ja sen kulttuuriin 24.11-3.12.2017. Ohjelma
on todella monipuolinen ja hyvin suunniteltu sikälikin, että vain kahdessa paikassa yövytään ja retket
tehdään näistä pääpaikoista, Kiotosta ja Tokiosta. Retki tehdään jopa Hiroshimaan, jonka museo on
kehuttu ja koskettava. Matkalle voi ilmoittautua suoraan Olympia matkatoimistoon p. (09) 696 2770.
Matkalle tuli ennakkoilmoittautumisia niin runsaasti, että vain tähän toiseen ryhmään on enää tilaa.
Syysretki on Tarttoon, ilmeisesti 23.-24.9. aika ja tiedot varmistuvat huhtikuussa. Silloin voi myös alkaa
ilmoittautua matkalle. Pääkohteena on Tartton uusi kansallismuseo.
Muistattehan, että jäsenet saavat ottaa yhteyttä sihteeriin ja kysyä minulta tulevista tapahtumista sekä
muusta toiminnasta. Puhelinpäivystys on keskiviikkoisin klo 16-17, ja vastaan toki toimiston puhelimeen
muulloinkin, jos olen paikalla. Myös postilla ja sähköpostilla tavoittaa minut.
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