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TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA

Jos et  itse pääse tilaisuuteen, johon olet varannut lipun tai
useamman, edellytämme, että myyt varaamasi lipun / liput itse
eteenpäin. Tieto tilalle tulijasta ilmoitettava tapahtumasihteerille
silloin, kun tapahtumaan mennään yhteiskuljetuksella.

Muistathan ilmoittautua tilaisuuksiin ajoissa. Kaikkiin tilaisuuksiin
ilmoittautumiset minulle, mikäli kyseisen tilaisuuden kohdalla ei ole
toisin mainittu.

Tapahtumiin voit ilmoittautua myös valmiilla omakkeella
nettisivuillamme www.hpky.net

Minttu

Kaikkiin maksullisiin tilaisuuksiin on aina sitova ilmoittautuminen.

Emme ota peruutuksia vastaan ilmoittautumisajan päättymisen
jälkeen, koska silloin olemme jo ostaneet liput.

Tässä jäsenkirjeessä:

HPKY:n vuosikokous
- Sotamuseo

Nuorten taiteilijoiden
apurahat haettavissa

Joulukonsertit
- Laulu-Miehet
- Korson Mieslaulajat

Edvard Mucnhin näyttely
- Diedrichsenin taidemuseo

Pikkujouluretki /
Hämeenlinnan teatteri
- Carola

Oopperan kummitus

Siksi on ihana alkaa lämpimän kesän jälkeen nauttia pimenevistä illoista, kynttilöistä ja kirpeämmästä ilmasta.
Esittelemme nyt vuoden 2014 viimeiset tapahtumat. Joulukuussa lähetettävässä kirjeessä

käsittelemmekin sitten jo ensi vuotta. Tästäkin kirjeestä löydät kyllä kurkistuksen ensi vuoteen, sillä Oopperan
kummitus tulee syksyllä 2015. Olemme onnistuneet saamaan sinne 30 lippua ja tarjoamme niitä jo hyvissä
ajoin. Uskomme, että tämä kiinnostaa jäsenistöämme, joten jos haluat mukaan, ota nopeasti yhteyttä Sini-
Tuuliin.

Tällä kertaa Sotamuseossa järjestettävässä vuosikokouksessa (18.11. klo 15 alkaen)
käsittelemme normaalien vuosikokousasioiden lisäksi sääntömuutoksen. Hallitus ehdottaa jäsenistölle
yhdistyksen nimen muuttamista Kulttuuriliiton kanssa samaan linjaan, eli uudeksi nimeksi tulisi Helsingin
Kansallinen Kulttuuriyhdistys HPKY ry. Lyhenteen haluamme pitää ennallaan, koska se on kaikille niin tuttu.
Tämän kirjeen liitteenä on myös vuosikokouskutsu.

Vuosikokouksessa jaamme myös nuorten taiteilijoiden stipendin – tänä vuonna stipendi annetaan
ryhmälle. Muistutamme stipendistä kirjeen lopussa, koska hakuaikaa on vielä. Olisiko sinulla joku ehdotus
stipendin saajaksi?

Pikkujouluretkeä (22.11.) Carola-musikaaliin on jo markkinoitu edellisessä kirjeessä ja lähtijöitä
on jo parisenkymmentä. Mukaan kuitenkin mahtuu vielä, eli raivaathan kalenteristasi tilaa ja varaat paikkasi?

Tarjoamme jäsenistölle hienon mahdollisuuden tutustua Edward Munchin näyttelyyn Didrichsenin
museossa (27.11.). Näyttely on osoittautunut uskomattoman suosituksi – lähes kaikki ryhmäopastuksen ajat
ovat jo varattu ja me saimme niistä yhden. Museosta varoiteltiin näyttelyn olevan niin suosittu, että tungokseen
pitää varautua. Siksi kannattaakin lähteä ryhmämme mukaan, opastuksesta saa varmasti paljon irti ja arki-ilta
on toivottavasti hieman viikonloppua rauhallisempi.

Vuosi on hyvä päättää perinteiseen joulukonserttiin, jonka nyt tarjoamme hieman uudella twistillä, eli
tuplana. Voit lähteä lähelle tai kauemmaksi tai mennä molempiin. Kauemmaksi matkaamme katsomaan Vantaan
vanhimman mieskuoron Korson Mieslaulajien maksutonta konserttia 20.12. Korson kirkossa.
Lähempänä nautimme Laulu-Miesten 100 joulua -konsertista 17.12. Temppeliaukion kirkossa. Kumpikin
on varmasti kokemisen arvoinen ja nostaa varmasti joulumielen korkealle.

Syksy on minun lempivuodenaikani.

Toivottavasti nähdään vuosikokouksessa.
Syksyn kirpeyttä kaikille,



- 2 -

1. HPKY:N VUOSIKOKOUS - Ti 18.11.2014 klo 15.00 (Ilmoittaudu 12.11. mennessä)

HPKY:N VUOSIKOKOUS SOTAMUSEON AUDITORIOSSA KLO 15.00.
KOKOUKSEN JÄLKEEN OPASTETTU KIERROS MUSEOSSA.

Bussien 16 ja 17 pysäkki
museon edessä.

Raitiovaunujen 7A, 7B sekä 1 ja 1 A
pysäkeiltä Liisankadulla on noin
400 metrin kävelymatka.

Hakaniemen ja Kaisaniemen metro-
asemilta on n. 1 km:n matka museolle.

Vuonna 1929 perustettu Sotamuseo on Puolustusvoimien keskus-
museo sekä valtakunnallinen sotahistoriallinen erikoismuseo.

Sotamuseo tarjoaa sotahistoriaan liittyvää osaamista ja palveluja suurelle
yleisölle, Puolustusvoimille ja muille viranomaisille sekä alan tutkijoille.

Tilaisuus on maksuton.
Tilaisuus alkaa jo klo 15.00

Kahvitarjoilun ja opaspalvelun johdosta pyydämme
ilmoittautumista 12.11.2014 mennessä:
Hakime Arat
puh. 050 560 6680 tai hakime.arat@kansio.fi

Tilaisuuden kahvi- ja  munkkitarjoilusta
vastaavat tietysti sotilaskotisisaret.

- tallentaa, tutkia ja hoitaa Suomen Puolustusvoimiin sekä sota- ja
asehistoriaan liittyvää esineistöä ja muuta perinnettä

- tuottaa näyttelyitä ja harjoittaa opetustoimintaa

- tuottaa sotahistoriaa esitteleviä julkaisuja

- toimia asiantuntijana ja lausunnonantajana Puolustusvoimien
perinneasioissa, heraldiikassa ja museoesineiden maastavientilupa-
asioissa sekä muissa alan viranomaistehtävissä (esim. sukellus-
lupien myöntäminen)

- ohjata ja valvoa yhteistyömuseoiden ja joukko-osastojen
perinnehuoneiden toimintaa.

Sotamuseon tehtäviin kuuluu

Vuosikokoustilaisuuden aikataulu:

Vuosikokous on vain jäsenille.

Sotamuseo, Liisankatu 1

Saapuminen Sotamuseoon:

Vuosikokouksessa käsitellään sääntömuutos eli yhdistyksen nimen
muuttaminen.

Tervetuloa vuosikokoukseen!

Kokous alkaa jo klo 15.00 johtuen Sotamuseon aikatauluista.
Tilaisuus päättyy klo 17.00.

Heti kokouksen jälkeen jakaudumme kahteen ryhmään;
ensimmäinen ryhmä lähtee opastetulle kierrokselle ja
toinen ryhmä jää nauttimaan ensin kahvit ja munkit.

2. NUORTEN TAITELIJOIDEN RAHASTON APURAHAT HAETTAVISSA

Onko tuttavapiirissäsi nuoria kulttuurin tekijöitä ja harrastajia?
Laita sana kiertämään ja innosta heitä hakemaan apurahaa.

Nuorten Taiteilijoiden rahasto on Helsingin Porvarillisen Kulttuuriyhdistyksen perustama rahasto, jonka tarkoituksena on tukea nuoria kulttuurin
tekijöitä ja harrastajia. Rahastosta tuetaan joka toinen vuosi yksilöitä ja joka toinen vuosi nuorten ryhmiä. Vuonna 2014 apuraha myönnetään
nuorten ryhmälle.

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka toimitetaan 30.9.2014 kello 16.00 mennessä Helsingin Porvarillisen
Kulttuuriyhdistyksen tapahtumasihteeri Sini-Tuuli Mäkiselle (sini-tuuli.makinen@abo.fi). Lisätietoja voit kysyä myös sähköpostilla Sini-Tuuli Mäkiseltä.

Vapaamuotoinen hakemus toimii eräänlaisena motivaatiokirjeenä – miksi juuri teidän ryhmänne ansaitsee apurahan? Mihin apuraha käytettäisiin?
Kertokaa ryhmänne toiminnasta ja toimijoista.

Apurahan myöntämisestä päätetään lokakuussa 2014, ja se jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa 18.11.2014.

Lisätietoa myös
 www.hpky.net
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3. KAKSI JOULUKONSERTTIA - Ke 17.12. Helsingissä ja la 20.12. Korsossa

Korson Mieslaulajat
lauantaina 20.12.2014 klo 18.00 Korson kirkossa, Merikotkantie 4Korson Mieslaulajat

Korson Mieslaulajat on Vantaan vanhin mieskuoro: perustettu vuonna 1962.
Kuoro esiintyy yksityistilaisuuksissa ja järjestää konsertteja useita kertoja
vuodessa. Ohjelmisto sisältää perinteistä ja uudempaa mieskuoromusiikkia,
musikaali- ja operettisävelmiä sekä kevyttä musiikkia.Kuoron soinnista huolehtii
yli 30 komeaäänistä laulajaa. Laaja ikäjakauma on yksi kuoron suurimmista
vahvuuksista; nuoret miehet täydentävät loistavasti kokeneempien kuoroveljien
äänialaa. Kuoron johtajana toimii  tunnettu ja tunnustettu Pekka Itkonen.

Joulukonserttiin on vapaa pääsy.
Kuoro kerää vapaaehtoista ohje lmamaksua , joka on 10 euroa .
Halutessasi voit tukea kuoron toimintaa ostaessasi ohjelman.

HUOM! Kuorossa laulavat myös “omat poikamme”
Mikko Kortelainen ja Tapani Mäkinen.

Tee matka Korsoon.
Joulukonserttiin.
Ja ota kaveritkin
mukaan!

Ilmoittautumiset 30.11.2014 mennessä:
Hakime Arat
puh. 050 560 6680 tai hakime.arat@kansio.fi
HPKY:n jäsenille varattu kirkosta hyvät paikat.www.korsonmieslaulajat.fi

Kirkko sijaitsee aivn Korson aseman lähellä. Pääset sinne helposti lähijunilla
K ja N. Hiljaisempina aikoina asemaa palvelee myös T-juna.

Laulu-Miehet Kuva: John Shultz

Kuva: Markku Pihlaja

Laulu-Miesten 100 joulua
keskiviikkona 17.12.2014 klo 18.00 Temppeliaukion kirkossa

Laulu-Miehet on yksi Suomen maineikkaimmista mieskuoroista. Kuoron
perustivat keväällä 1914 joukko entisiä Ylioppilaskunnan Laulajien ja Suomen
Laulun mieskuoron laulajia. Nykykuoron jäsenistö koostuu pääkaupunkiseudulla
toimivien akateemisten kuorojen entisistä jäsenistä ja muista kokeneista laulajista.
Laulu-Miehet on se kuoro joka ensimmäisenä esitti Jean Sibeliuksen Jääkärien
marssin vuonna 1918. Samoin Jean Sibe liuksen F inlandia-hymni sa i
ensiesityksensä Laulu-Miehissä vuonna 1940. Lähes kaikki merkittävät
suomalaiset säveltäjät ovat omistaneet sävellyksiään Laulu-Miehille ja kuoro on
puolestaan toteuttanut useita kymmeniä kantaesityksiä.

Laulu-Miehiä ovat johtaneet tunnetut kuoromiehet, kuten Heikki Klemetti,
Martti Turunen, Ensti Pohjola ja nykyinen johtaja, Matti Hyökki.

Rakkaimmat joululaulut

Sitova ilmoittautuminen 30.10.2014 mennessä:
Sini-Tuuli Mäkinen
puh. 040 749 6173 tai
sini-tuuli.makinen@abo.fi

 Lipun hinta 25 ! + postituskulut 2 !
Konserttiin ei voi varata etukäteen paikkoja.
Ovet avataan tunti ennen konserttia.
Ajoissa paikalla olevat saavat mieluisansa paikat.

Joulukonsertti

www.laulumiehet.fi

Laulu-Miehe t , 100-vuot isjuhlavuottaan vie ttävä yksi maamme
tunnetuimista mieskuoroista esittää 100 Joulua -konsertissaan joulunajan
rakkaimpia sävelmiä. Solisteina esiintyy useita Laulu-Miesten omia
solisteja sekä urkutaiteilija Tapio Tiitu.
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5. HÄMEENLINNAN TEATTERI - La 22.11. 2014 (Ilmoittaudu 13.10. mennessä)

Matkan hinta 70 !/hlö

Matkaemäntänä HPKY:ltä Hakime Arat.

Carola Christina Standertskjöld (1941-97) oli outo lintu Suomen
musiikkitaivalla. Laulaja joka rakasti jazzia, bluesia, juutalaisia lauluja,
soulia, sambaa, ja kärsi lamaannuttavasta esiintymispelosta.
Hän oli ristiriitainen persoona ja kiistämättömän
lahjakas, älykäs, herkkä ja hillittömän hauska!

Esityksessä kuullaan: Kielletyt leikit, Rakkauden jälkeen, Hunajainen, Vuoriston kellot, The
Flame, Upa Nequinho, Ota tai jätä, Ei aina käy kuin haaveillaan ja monta muuta!

Lähde pikkujouluretkelle
Hämeenlinnaan lauantaina 22.11.2014

Aikataulu:
- Lähtö klo 10.30 Kiasman pysäkiltä
- Saapuminen Hämeenlinnaan klo 11.30
- Brunssi
- Tutustuminen teatterialueella oleviin
  muihin taiteen alan toimijoihin
- Klo 13.30 teatteriesitys
- Noin klo 15.30 paluukuljetus
- Saapuminen Helsinkiin n. klo 16.30

Sitova ilmoittautuminen 13.10.2014 mennessä:
Sini-Tuuli Mäkinen
puh. 040 749 6173 tai
sini-tuuli.makinen@abo.fi

Hintaan sisältyy:
kuljetus, teatterilippu ja ruokaisa brunssi.

MUISTUTUS!

Vielä löytyy

paikkoja!

4. EDVARD MUNCH -NÄYTTELY - To 27.11.2014 (Ilmoittaudu 30.10. mennessä)

Kuusilahdenkuja 1, 00340 Helsinki

www.didrichsenmuseum.fi

Taidemuseo

Edvard Munch - Elämän tanssi
Näyttelyn ekspressiivinen kuvamaailma kertoo Munchin ”elämän
tanssista” - kokemuksista ja inhimillisistä vastoinkäymisistä, jotka
puhuttelevat myös nykykatsojia.

Sitova ilmoittautuminen 30.10.2014 mennessä:
Sini-Tuuli Mäkinen
puh. 040 749 6173 tai
sini-tuuli.makinen@abo.fi

Didrichsenin taidemuseoon pääset helposti busseilla,
esim. 194, 195 Elielinaukiolta / laituri 36 sekä busseilla 503-
506. Tarkista bussien aikataulut ja matkustuaika.
Poistumispysäkki toinen pysäkki Kuusisaaressa, pysäkin nimi
Kuusisaarentie / nro 1412.

Opastetun kierroksen hinta 15 !/hlö
Kokoonnumme paikan päälle klo 16.15 ja
kierros alkaa klo 16.30.
Olethan ajoissa paikalla.

Mukaan mahtuu 25 ensimmäisenä ilmoittautunutta.

Kierros alkaa klo 16.30

Kokoontuminen paikan päällä klo 16.15 - olethan
ajoissa paikalla.

Paikalla turvatarkastus, joka on lainaajatahon vaatimus:
kaikkien pitää kulkea metalliporttin läpi. Näyttelytilaan ei saa
viedä teräviä metalliesineitä eikä nesteitä. Ei myöskään A4-
kokoa isompaa laukkua.

Näyttelyn ydin muodostuu Norjan Munch-museon Stenersen-
kokoelman öljyvärimaalauksista. Täydennystä näyttelyyn tulee
Norjan Kansallismuseosta, Thielska Gallerietista, Prins Eugens
Waldemarsuddesta, Göteborgin taidemuseosta, Turun taidemuseosta
ja Ateneumista. Näyttely esittele kolmisenkymmentä öljyvärimaalausta
ja parikymmentä grafiikan työtä. Merkittävimmät öljyväriteokset ovat
Elämän tanssi, Sairas Lapsi, Melankolia, Historia ja Vampyyri.
Gra f i ikan t eoks ist a  mm. Huuto ja  Madonna  ova t mukana
kokoonpanossa.

Didrichsenin taidemuseon
Edvard Munch – Elämän tanssi -näyttely
tuo Munchin Suomeen 15 vuoden
tauon jälkeen.
 YNNISSÄ



5. OOPPERAN KUMMITUS TULOSSA - LIPUT NYT

ENNAKKOMYYNNISSÄ 6. OOPPERAN KUMMITUS - Ti 22.9.2015 (Ilmoittaudu 30.10. mennessä)

Lipun hinta 83 ! + postituskulut 2 !

Lippuja rajoitetusti (30 kpl).
Varaa heti omasi!

Sitova ilmoittautuminen:
Henna Aunisto
puh. 050 567 9116 tai
henna.aunisto@kansio.fi
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Oopperan kummitus
viimein Suomessa.

HPKY:llä on tarjota nyt
rajoitettu määrä lippuja

(30 kpl) tiistain 22.9.2015
esitykseen.

Suomen Kansallisooppera toteuttaa ensimmäisenä Suomessa yhden kaikkien aikojen
menestyksekkäimmistä musikaaleista, Andrew Lloyd Webberin Oopperan kummituksen.
Musikaali tehdään Kansallisoopperan omana, uutena versiona, jonka ohjaa Tiina
Puumalainen. Koreografian luo Osku Heiskanen. Ensi-iltaa juhlitaan päänäyttämöllä
4.9.2015. Oopperan kummitus (The Phantom of the Opera) esitetään alkuperäisellä kielellä
englanniksi.

“Kansallisooppera on laaja-alainen musiikkiteatteritalo, jonka ohjelmistossa on ollut musikaalin
mentävä aukko. Nyt korjaamme sen kerralla tuomalla näyttämölle teoksen, jonka suuri
muoto ja viitekehys sopivat upeasti näyttämöllemme. Oopperan kummituksessa ovat kaikki
ne elementit, jotka pääsevät parhaimmalla tavalla oikeuksiinsa juuri Kansallisoopperassa”,
kuvaa taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi.

“Talossamme on erinomaiset puitteet ja osaaminen erittäin korkealla, joten haluamme että
tämä kaikki näkyy ja kuuluu luodessamme ainutkertaisen uuden version musikaalista. Siksi
emme vain toisinna West End -tuotantoa, vaan luomme aivan uuden elämyksen. Ohjaaja
Tiina Puumalainen ja hänen tiiminsä ovat kannuksensa musikaalin tekijöinä jo moneen
kertaan ansainneet. Siksi on upeaa, että juuri tämä kokenut tiimi pääsee tekemään tällaisen
oman genrensä kulmakiviteoksen”, Lilli Paasikivi kertoo.

Tiina Puumalainen on tunnettu ohjauksistaan tanssin, teatterin ja musiikin parissa. Hänen
tuoreimman musikaaliohjauksensa The Addams Familyn esitykset ovat parhaillaan menossa
Tampereen työväen teatterissa. Oopperan kummituksen lavastuksen suunnittelee Teppo
Järvinen, puvut Marjaana Mutanen ja valaistuksen Timo Alhanen. Sama joukko toteutti
Kansallisoopperassa myös teoksen Puhdistus keväällä 2012.

“On ilo ja kunnia päästä työskentelemään The Phantom of the Operan parissa, Suomen
Kansallisoopperassa ja tämän loistavan työryhmän kanssa. Klassikkoteoksen rakastettu
musiikki ja tarina saavat suurella näyttämöllä loistaa upeassa visuaalisessa maailmassa”,
sanoo Tiina Puumalainen

Andrew Lloyd Webber sävelsi Oopperan kummituksen vuonna 1986, ensi-ilta oli Lontoossa.
Teos on taloudellisesti musikaalihistorian menestynein, se on kerännyt yli viisikymmentä
teatterialan palkintoa ja yli sata miljoonaa katsojaa. Se on myös pisimpään New Yorkin
Broadwayllä koskaan esitetty show. Pariisin oopperaan sijoittuva kauhutarina perustuu
Gaston Leroux’n romaaniin vuodelta 1910.

Kansallisooppera esittää Lloyd Webberin
menestysmusikaalin 2015

VARAA PAIKKASI
HETI JA PÄÄSET

NAUTTIMAAN
HUIKEASTA

MUSIKAALISTA!



Vuoden 2015 ohjelmistoa suunnitellaan nyt.

Jos sinulla on siis hyvä ehdotus tulevaa kulttuurivuotta varten,

kirjoita Sini-Tuulille sähköpostia tai soita ja kerro ehdotuksesi.

Näin saamme lisäideoita tulevaan vuoteen.

Ideat voivat olla mitä tahansa: matkoja, teatteria, tanssia,

konsertteja, vierailuja, luentoja…meitä kiinnostaa kaikki.

Sini-Tuulin yhteystiedot löydät tämän kirjeen etusivulta.

Hyvää syksyä ja antoisia elämyksiä

loppuvuoden HPKY:n tapahtumissa!


