
HELSINKI-SEURA 80 VUOTTA - HELSINGIN HYVÄKSI VUODESTA 1934 

Juhlavuoden uutuuskirja ilmestynyt – tule mukaan teeman 
mukaiselle luennolle 7.5.

 

 
Meidän Helsinki -kirjan myyntitilaisuuksia 
Seuran toimisto Runeberginkatu 6b B avaa ovensa juhlakirjan ostajille 6.5. klo 12–16.  
Tule käteistä rahaa taskussasi ostamaan uusin julkaisumme. Voit samalla ostaa aiempiakin julkaisuja. 
Toimisto on tästä lähtien auki iltapäivisin muutaman kerran kuukaudessa, jolloin jäsenet voivat tulla 
ostoksille tai juttelemaan jäsenasioista. Seuraa www-sivuilta toimiston aukioloaikoja kohdasta 
Toimisto. 
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LOUNAS KOSMOKSESSA VUODEN 1934 TYYLILLÄ JUHLAVUODEN KUNNIAKSI  

Ilmoittaudu mukaan elokuiselle lounaalle vuoden 1934 hengessä 

Helsinki-Seura järjestää yhteistyössä ravintola Kosmoksen kanssa lauantaina 30.8. klo 13 alkaen 

yksityistilaisuuden seuran jäsenille. Lounas on suunniteltu juhlavuotemme kunniaksi vuoden 1934 

ruokalistojen mukaisesti. Tarjolla on kolmen ruokalajin lounas. Hinta 45 €  / Päivän keitto ja leipäsiä / 

Kuha ja korvasienikastike tai karitsan satula ja legyymejä / Omenanyytti ja vaniljakastike. Kahvi tai tee. 

Lounaaseen sisältyy kaksi lasia viiniä /olutta tai kivennäisvettä.   

Ilmoittautumiset suoraan ravintolaan sähköpostitse: kosmos(at)kosmos.fi tai puhelimitse numeroon  

09-647 255. Viimeinen ilmoittautumispäivä on pe 22.8. Ilmoittautuminen on sitova ja lounas maksetaan 

paikanpäällä. Ravintola on kesätauolla 30.6 - 30.7. 

                                             ***** RAVINTOLA KOSMOS 90 VUOTTA ***** 

 

Meidän Helsinki – Kahdeksan ikkunaa 

kotikaupunkiin – juhlavuoden kirja ilmestyi 
pääkaupungiksi korottamisen päivänä 8.4.  
Seura järjestää neljännen Meidän Helsinki-

tapahtuman uuden julkaisun merkeissä 
keskiviikkona 7.5. klo 17 Helsingin yliopiston 

päärakennuksen RUNEBERG-salissa.  

 

Aluksi luennoi yksi kirjan kirjoittajista, 
kunniajäsenemme, professori Matti Klinge otsikolla 
Meidän Helsinki. Lopuksi on mahdollisuus 
kysymyksiin ja keskusteluun.  
Tilaisuudessa voi ostaa uutuusjulkaisua 25 euron 
jäsenhintaan.  Tapahtuma järjestetään yhteistyössä 
yliopiston alumni-järjestön kanssa.   
 
Sisäänkäynti Fabianinkadun puolelta, Runeberg-
Sali II krs (myös hissi ) 
 
                              TERVETULOA ! 



 

 
kuva: www.virka.fi 

 

 

    Jäsenvierailu KOLMEN YÖN IHME -näyttelyyn 14.5. klo 17 

Helsingin Kaupungintalon Virka Galleriassa on esillä Helsingin 

suurpommituksista ja kaupungin pelastaneesta ilmatorjunnasta 

helmikuussa 1944 kertova näyttely Kolmen yön ihme.   

Näyttelyyn tutustutaan Seuran puheenjohtajan Martti Helmisen 

opastuksella, joka on itse ollut mukana näyttelyn suunnittelussa. 

Monipuolisin kuvin ja tekstein näyttelyssä kerrotaan pääkaupungin 

kohtalonhetkistä.   

Jäsenet seuralaisineen ovat tervetulleita.      

Kaupungintalon näyttely on esillä päivittäin 25.5. asti. 

 

Osoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13/Sofiankatu 1 

Empire-salissa juhlittiin 8.4.  
80-vuotiasta Helsinki-Seuraa 

8.4. Empiresalissa juhlittiin 170 jäsenen ja 

yhteistyökumppanin voimin Helsinki-Seuran 

kahdeksaa vuosikymmentä.  

Tilaisuudessa kaupunginjohtaja Jussi Pajunen 

kutsuttiin Helsinki-Seuran kunniajäseneksi.   

Kaupunginjohtajalle luovutettiin Seuran 

juhlakirjan ensimmäinen kappale. Puheita pitivät 

myös valtuuskunnan puheenjohtaja Anja 

Kervanto Nevanlinna ja puheenjohtaja Martti 

Helminen.  Musiikista vastasi Sakilaiset-yhtye.   

 

 
kuvat: Katja Tikka 

 

 

 
 

 
 

    RAIKASTA KESÄN ODOTUSTA! 

 Martti Helminen          Katja Tikka 

 puheenjohtaja          toiminnanjohtaja 

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


