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KEVÄISET RETKET PUOTILAAN
ja KAIVOPUISTOON
Kartanovierailu Puotilaan
torstaina 19.5. klo 16.30
Helsinki-Seura järjestää virkistävän vierailun
historialliseen Puotilan kartanoon, jossa
kuulemme seuran johtokunnan jäsenen ja
auktorisoidun Helsinki-oppaan Margit
Karjalan opastusta alueen historiasta.
Botby gårdilla on pitkä historia osana Helsingin seudun kehitystä. Asutusta seudulla on ollut jo 1200luvulla, mutta yhtenäiseksi tilaksi kartanon alue muodostui 1700-luvulla. Nykyinen päärakennus on 1800luvun alusta. Tutustumme myös samalla tontilla sijaitsevaan kiviseen Puotilan kappeliin, joka on
kunnostettu entisestä kartanon viljamakasiinista.
Kävelykierroksen jälkeen pysähdymme yhdessä nauttimaan kartanon keittiön antimista.
Hinta 14.50 €. Maksu paikan päällä.
Menu: vihersalaattia, suolainen piirakka, suklaakonvehteja sekä kahvi / tee
Ilmoittautuminen vierailulle on iltapalan tarjoilun vuoksi sitova. Voit ilmoittautua heti sähköpostitse
osoitteella toimisto(at)helsinkiseura.fi tai puhelimitse perjantaina 13.5. klo 12–14 välisenä aikana
numeroon 040-251 5758. HUOM Ilmoittautumisia ei vastaanoteta enää perjantain 13.5. jälkeen. Jos et ole
osallistumassa ruokailuun, ilmoittautumista ei tarvitse tehdä.
Ilmoitathan samalla mahdolliset erityisruokavaliot. Huomioi että vierailu sisältää paljon kävelyä.
Tapaamme Puotilan kartanon edustalla. Perille pääset helpoiten metrolla ja jäämällä pois Puotilan
metroasemalla. Asemalta on kartanolle matkaa reilu viisi minuuttia.

Vierailu Viron suurlähetystöön Kaivopuistossa maanantaina 23.5 2016 klo 16.30
Helsinki-Seuran jäsenillä on mahdollisuus tutustua Viron suurlähetystöön. Vierailun isäntänä toimii Viron
suurlähettiläs Margus Laidre. Lähetystön vuonna 1933 valmistunut rakennus sijaitsee idyllisessä
Kaivopuistossa. Vaalea funkkistalo on ensimmäinen Viron valtion rakennuttama lähetystökäyttöön
tarkoitettu talo. Viron menetettyä itsenäisyytensä Neuvostoliitto myi lähetystörakennuksen Bulgarian
valtiolle. Kesti useita vuosikymmeniä, kunnes Viron suurlähettiläs, Viron uudelleen itsenäistyttyä, saattoi
jälleen jatkaa toimintaansa joulukuussa 1995. Tällöin ulkoministeri Siim Kallas avasi kunnostetun
lähetystörakennuksen.
Ennakkoilmoittautuminen on välttämätön,
koska suurlähetystö toimitetaan osallistujien
nimilista.
Ilmoittautuminen on 19.5. klo 12–14 välisenä
aikana puhelimitse numeroon 040-251 5758.
Samaan aikaan alkaa myös ilmoittautuminen
sähköpostitse. Ryhmän koko 30 jäsentä. syksyllä
järjestetään toinen käynti, mikäli kaikki halukkaat
eivät nyt mahdu mukaan. Tapaamme lähetystön
osoitteessa Itäinen Puistotie 10 hieman ennen
vierailun alkua.
Tervetuloa mukaan!
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HELSINKI-SEURA 80 VUOTTA - HELSINGIN HYVÄKSI VUODESTA 1934

Ennakkotietoa tulevasta syksystä
Luentosarja
Syksyn perinteinen luentosarja järjestetään keskiviikkoisin 12.10. – 16.11.2016. Paikkana
toimii Kansallisarkiston vanha tutkijasali. Luentosarjan alustavana otsikkona: ”Helsinki
ennen Suomen itsenäistymistä, pääkaupungin venäläisyys ja mitä siitä löytyy tänään.”

Helsinki-Seuran elokuvakerhon syksy
Elokuvakerho kokoontui ensimmäisen kerran menestyksekkäästi elokuvateatteri Orionissa
lauantaina 2.4. Hyvän vastaanoton perusteella seura järjestää syksyllä 2016 kolmiosaisen
elokuvatapahtuman. Teemanamme on helsinkiläistä kaupunkikulttuuria 1930–1950luvuilta. Kannattaa jo nyt merkitä kalentereihin kolme lauantaita, jolloin Helsinki-elokuvien
ystävät kokoontuvat klo 14 Orioniin:
1.10. Suurkaupungin elämää
15.10. Uutta Helsingissä!
12.11. Kaupungin valoja ja varjoja

Helsinki-Päivää vietetään sunnuntaina 12.6.
Helsinki-Päivää vietettiin Helsinki-Seuran aloitteesta
ensimmäistä kertaa jo vuonna 1959. Koko kaupunkilaisten
karnevaalipäivää vietetään tänä vuonna sunnuntaina.
Seura osallistuu päivän viettoon pystyttämällä kolme
myyntipöytää ympäri kaupunkia. Tule tekemään edullisia
kirjaostoksia Kaupunginmuseon sisäpihalle osoitteeseen
Aleksanterinkatu 16 ja Puotilan kartanon pihalle klo 10–14
välisenä aikana tai osoitteeseen Annankatu 13 (teekauppa
Demmerin edustalla ja sadesäällä kaupan sisällä) klo 12–
15.
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