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Cafe Ekbergillä 30.3. klo 18.30 ”Leivos Helsingissä”-luento 
ja Ekberg Bulevardilla 100 vuotta

          

            
 
 
  

KÄÄNNÄ > 

Helsinki-Seura 

VUOSIKOKOUSKUTSU 

Helsinki-Seuran vuosikokous pidetään 16. huhtikuuta 2015 klo 17.30  

osoitteessa Kansakoulukatu 3, Kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV). 

Vuosikokouksessa valitaan valtuuskunnan jäsenet erovuoroisten tilalle sekä määrätään 

jäsenmaksun suuruus. Kokouksessa käsitellään myös sääntömuutosehdotus. 

Vuosikokouksen jälkeen, n klo 18.15 on vuorossa vuosikokousesitelmä, jonka pitää Helsingin 

uusi apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki otsikolla Minun Helsinkini. 

Kokous on avoin kaikille jäsenille – TERVETULOA! 

Jäsenkirje 

2/2015 

Helsinki-Seura järjestää kaikille kahviloiden ja 

leivosten ystäville jäsenvierailun Café Ekbergillä 

maanantaina 30.3. kello 18.30. Pitkän historian 

omaavassa helsinkiläisten elegantissa 

suosikkikahvilassa kuullaan kaksi esitystä 

herkullisen leivoslautasen äärellä. Maj-Len Ekberg 

kertoo meille ensin Café Ekbergin satavuotisesta 

taipaleesta Bulevardilla Tämän jälkeen 

kahvilakulttuurista kirjan kirjoittanut FM Leea 

Lappalainen jatkaa kahviloiden ja leivosten 

historiasta.  Esitysten ohessa nautimme 

leivoslautasen herkkuja sekä oman valinnan 

mukaisesti kahvia tai teetä.  

Tarjoilu maksaa 8 € /asiakas ja maksu hoidetaan paikan päällä kahvilassa.  

Tervetuloa mukaan Ekbergille, osoitteessa Bulevardi 9.  

 

Ilmoittautuminen 26.3. alkaen: Ilmoittaudu tilaisuuteen joko sähköpostitse 

toimisto@helsinkiseura.fi, puhelimitse tekstiviestillä tai soittamalla 26.3. klo 13–15 

seuran puhelimeen 040-251 5758. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUSI JÄSEN! 

Etkö ole vielä saanut liittymislahjaasi 

Topeliuksen kirjoituksia sisältävää 

”Sydän on hyvä” -kirjaa? Voit noutaa 

kirjan sovittuna ajankohtana Seuran 

toimistolta tai saada sen 

jäsentapahtumissa. Tapahtumissa on 

saatavilla muutamia kappaleita kirjaa, 

mutta jos haluat varmistaa oman 

kappaleesi, niin varaa se etukäteen 

puhelimitse tai sähköpostitse. 

 

Seuran verkkosivujen uudistus 

Helsinki-Seura uudistaa 

verkkosivujensa ilmeen tulevan 

kevään aikana. Sivuille luodaan 

kokonaan uusi värimaailma sekä uutta 

kiinnostavaa sisältöä. Uutuutena 

tullaan näkemään kuvapareja sekä 

informatiivisia kirjoituksia 

kaupunkihistoriasta ja talokortteleista. 

Alkuvuonna tapahtunutta: 

Seuran alkuvuosi käynnistyi keisarillisissa 

merkeissä 5.3. kun Empiresalissa järjestettiin  

Olli-Pekka Ihalaisen pitämä esitelmä Romanovin 

keisariperheestä. Seuran puheenjohtaja Martti 

Helminen avasi tilaisuuden kertomalla keisarien 

vierailuista Helsinkiin vuosina 1819 – 1915. 

 

 

kuva: Sirkka Jokinen 

 

kuva: Katja Tikka 
Maaliskuisena maanantaina 9.3. teemaa 

jatkettiin rautatieaseman hallintosiivessä, 

jossa kuulimme arkkitehti Pirjo Huvilan 

kertovan keisarillisen odotushuoneen 

historiasta. Paikalla oli lähes 50 jäsentä. 

 
AURINKOISIA KEVÄTPÄIVIÄ! 

 Martti Helminen          Katja Tikka 

 puheenjohtaja          toiminnanjohtaja 

Helsinki-Seura, Runeberginkatu 6b B 20, 00100 Helsinki, puh. 040-251 5758 toimisto@helsinkiseura.fi 


