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TOIMINTASUUNNITELMA 2013
Historiatoimikunnan tehtävänä on suunnitella ja valmistaa Helsingin kaupungin historian jatko-osat
vuodesta 1945 nykypäiviin ja Helsingin vanhemman historian uudelleen kirjoittaminen. Toimikunta suorittaa
lisäksi muitakin kaupunginhallituksen sille antamia kaupungin historian selvittämiseen liittyviä tehtäviä.
Lisäksi Historiatoimikunta tukee Helsingin sotasurmat 1914–1922 -tutkimushanketta.
Vuonna 2013 julkaistaan Helsingin sotien jälkeisen historian neljännen niteen ruotsinkielinen painos,
viimeistellään ja julkaistaan viides nide ja käännetään se ruotsinkielelle, viimeistellään kuudes nide
painokuntoon ja käännettäväksi sekä aloitetaan seitsemännen niteen suunnittelu. Helsingin vanhemman
historian uudelleenkirjoittaminen jatkuu vuonna 2013 Ruotsin vallan ajan historian toisen niteen
viimeistelyllä (Vironniemen Helsingin historia 1640–1747). Tämän lisäksi julkaistaan Ruotsin vallan ajan
historian ensimmäisen niteen ruotsinkielinen painos.
Historiatoimikunta valmistelee ja julkaisee 2013 (eri määrärahoilla) Matti Klingen Pääkaupunki-teoksen
venäjänkielinen painoksen ja Sotasurmat 1914–1922 tutkimushankkeen julkaisun.

Hanke, tehtävä

Aikataulu_________________

Helsingin historia vuodesta 1945
Niteen 4 ruotsinnos
- dosentti Anja Kervanto Nevanlinna: Voimat jotka rakensivat
Helsinkiä Helsingin arkkitehtuurihistoria 1945–2010
Niteen 5 tuottaminen
- professori Anna-Maria Åström: Kaupunkilaisten Helsinki (400 sivua)
- professori Laura Kolbe: Tilat ja tapahtumat, monumentit ja muistot:
sosiaaliset identiteetit ja kollektiivinen toiminta (100 sivua)
- niteen 4 ruotsinnos
Niteen 6 tuottaminen:
- professori Martti Häikiö: Tiedon metropoli.Tutkimuksen, opetuksen
ja tiedonvälityksen käännekohtia ja vaikuttajia 1945 – 2010
(600 sivua)
- niteen 6 ruotsinnos
Niteen 7 tuottaminen: taide ja kulttuuri

kääntäminen valmis kesällä 2013
painatus syksyllä 2013
valmis kesällä 2013, painatus 2013/2014

kääntäminen 2014, painatus 2015
valmis syksyllä 2013
painatus alkuvuonna 2014
kääntäminen valmis loppuvuonna 2014,
painatus 2015
työ alkaa aikaisintaan 2014

Helsingin vanhempi historia
Helsingin vanhemman historian uudelleen kirjoittaminen:
-

-

Dosentti Seppo Aalto: Ruotsin vallan aika
I osa Sotakaupunki: Helsingin vanhankaupungin historia
1550 – 1639, ruotsinnos
II osa Kauppakaupunki. Vironniemen Helsingin historia
1640 – 1747 (400 sivua)
osa II ruotsinnos
III osa Linnoituskaupunki. Helsinki ja Viapori, Helsingin historia
1748 – 1808 (400 sivua)
osa III ruotsinnos
Professori emeritus Matti Klinge: Pääkaupunki. Helsinki ja
Suomen valtio 1808–1863 venäjänkielinen käännös

kääntäminen valmis kesällä 2013
painatus syksyllä 2013
valmis syksyllä 2013, painatus 2014
kääntäminen valmis 2015, painatus 2015
valmis kesällä 2015, painatus 2015
kääntäminen 2016, painatus 2016
kääntäminen valmis kesällä 2013, ilmestyy
syksyllä 2013

Helsingin sotasurmat 1914 – 1922 tutkimushankkeen julkaisu
Helsingin sotasurmat 1914 – 1922

valmis keväällä 2013, ilmestyy syksyllä
2013

Julkaisutoiminnan lisäksi järjestetään seminaareja ja tuetaan Helsingin historiaa koskevia hankkeita.

