SYMBOLIKÄVELY KALLIOSSA – HUVILOITA JA TEOLLISUUTTA 21.6.2022

Näe kotikaupunkisi ja kotikorttelisi uusin silmin. Rakennukset kertovat, jos niitä osaa lukea. Symbolitutkija
Liisa Väisänen opastaa kaupunginosakävelyitä kesällä 2022 ja ensimmäisenä vuorossa on Kallio. Kuinka
usein sanommekaan, jos seinät osaisivat puhua. Ne todella osaavat. Me vain emme osaa kuunnella niitä.

Alustava matkaohjelma:
Kallio on trendikäs kaupunginosa, mutta harvemmin sitä esitellään arkkitehtuurin kannalta.
Kallio rakennettiin osin työläisten asuma-alueeksi. Se ei tarkoita sitä, etteikö sen rakennusten
koristelut kertoisi meille paljon. Reitillä tutustumme Ebeneser säätiön taloon, ihailemme
Helsinginkadun julkisivuja ja perehdymme yhteen Helsingin hienoimmista kirkoista, Kallion
kirkkoon. Tarkemman huomion saa myös yksi Helsingin hienoimmista judend-taloista:
Ihantola.

21.6. tiistai
Klo 10:00
Kokoontuminen Ebeneser-talolla, osoitteessa Helsinginkatu 3-5.
Ebeneser-talossa toimii Lastentarhamuseo. Tänä vuonna museossa juhlistetaan arkkitehti
Wivi Lönnin 150-vuotisjuhlavuotta. Museo nostaa esille arkkitehtuurin merkitystä koettuna,
elettynä ja muisteltuna erityisesti lapsen näkökulmasta. Ebeneser-talo on yksi Wivi Lönnin
merkittävimmistä töistä ja talossa toteutuu kiinnostavalla tavalla Lönnin tulkinta 1900-luvun
alun suosituimmasta arkkitehtuurisuuntauksesta, jugendista.
Museokierroksen jälkeen lähdemme symbolikierrokselle. Kävelyreitti kulkee Helsinginkatua
pitkin poiketen Harjukadulle ja Helsingin työväenopistolle.
Lounas, jonka jälkeen jatkamme yhdelle Helsingin näkyvimmistä maamerkeistä, Kallion
harmaagraniittiselle kirkolle. Kirkon suunnitteli tunnetuimpiin kirkkoarkkitehteihin lukeutuva
Lars Sonck v. 1912. Kirkko on yksi kansallisromanttisen rakennustyylin puhtaimmista
edustajista Suomessa. Tutustumme myös kirkon sisätiloihin.
Kallion kirkon vieressä sijaitsee jugend-tyylinen asuinkerrostalo Ihantola, jonka koristelussa
myös näkyy kansallisromantiikka sekä jugendin suosimat kasviaiheet.
Kierros päättyy Säästöpankinrantaan, jossa saamme ihastella Karl Lindahlin rakennuttamaa
Graniittilinnaa vuodelta 1908. Kävelykierros päättyy n. klo 14:30 ja kävelykierroksen pituus on
n. 2 km.

Hinta

20 henkilöä
53 €/hlö

15 henkilöä
57 €/hlö

Hintaan sisältyy:
- opastettu vierailu Ebeneser talolla
- sisäänpääsymaksu Lastentarhamuseoon
- opastettu kävelykierros Kalliossa
- lounas, sis. veden
- arvonlisävero
Museokortilla alennus – 5 €.

Turvallisten ja vastuullisten matkojen järjestäminen on meille tärkeää. Noudatamme matkoillamme
viranomaismääräyksiä sekä terveys- ja turvallisuusohjeita.
Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure
tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille.
Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruokaaineallergiat viimeistään kaksi viikkoa ennen matkaa.
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