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Det nya Helsingfors – Mellersta Böle och Fiskehamnen
onsdagen 8.3. kl. 16.30
Helsingfors-Samfundet anordnar ett
diskussionstillfälle om byggandet av ovan
rubricerade nya bostadsområden. Föreningen får
ofta frågor angående byggandet av nya
bostadsområden nära stadskärnan. Ofta vill man
också höra föreningens åsikt i dessa frågor.
Det har emellertid visat sig vara mycket svårt att
fatta en enhällig ståndpunkt i ärenden av det här
slaget och därför har vi beslutat anordna en
möjlighet för alla intresserade medlemmar att
själva bilda sig en åsikt om dessa frågor. Bäst
sker detta genom att ta del av sakkunnig information i ämnet.
Vid informationstillfället berättar projektcheferna vid stadsplaneringskontoret, arkitekterna
Dan Mollgren (Böle-projektet) och Tuomas Hakala (Fiskehamnen-Malm projektet) om
bakgrunden och tidtabellen för byggprojekten. Hur kommer staden utseendemässigt att
förändras, hur kommer bangården och hamnområdet att ombildas till nya bostadsområden?
Kom och ta del av informationen. Du kan också ställa frågor.
Tidpunkten är 8.3. kl. 16.30
Stadsplaneringskontorets auditorium, Folkskolegatan 3
Infotillfället är öppet för alla intresserade. Välkommen med!

Pro-Finlandia utställningen onsdagen 15.3. kl. 16.30
Välkommen med på en guidad rundtur i Riksarkivet onsdagen 15.3. Pro Finlandia
utställningen är den tredje i ordningen av en serie i fyra delar. På detta sätt önskar Riksarkivet
delta i firandet av Finlands 100-åriga självständighet. Forskare Pertti Hakala guidar oss på
utställningen som fokuserar på det självständiga Finlands förhållande till Sverige, Danmark,
Norge och Island.
Vi träffas i Riksarkivets aula litet före
kl. 16.30, adress Fredsgatan 17
Rundturen tar ca 1,5 t och någon
förhandsanmälan behövs inte.
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Filmklubbens föreställningar i vår i biograf Orion
Under mars-april har vi i samarbete med KAVI (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, på
svenska Nationella audiovisuella Institutet) reserverat tre lördagar för filmförevisningar.
Temat är såsom tidigare gamla kortfilmer med Helsingfors-motiv. Programmet tar bl.a. upp
teman kring vår 100-åriga självständighet.
Filmförevisningarna är avgiftsbelagda och är öppna för allmänheten. Priset för en
filmförevisning är 5 euro och biljett för alla tre filmförevisningar kostar 10 euro.
Filmförevisningarna tar ca 1 timme. Adress Eriksgatan 15.
Obs! Endast kontantbetalning gäller.
En närmare programbeskrivning kan erhållas på platsen samt på Helsingfors-samfundets
hemsida närmare programtidpunkten.

Datum för föreställningarna samt teman:
lördag 11.3. kl 14, Helsingfors firar
lördag 25.3. kl 14, Vardagsliv i Helsingfors
lördag 8.4. kl 14, Helsingfors - huvudstad i ett självständigt Finland

Hänt i början av året

Vår första exkursion gick till Sjöekipaget på Skatudden. Den av C.L. Engel ritade magnifika
byggnaden besågs av ca 50 medlemmar.
Helsingfors-samfundet delade också under Vetenskapsdagarna gratis ut verken "Helsingin
historia vuodesta 1945, del 2 och 3". Böckerna hade en strykande åtgång, över 800 ex delades
ut. Verken har donerats av Helsingfors stad och vi kommer att längre fram under året
arrangera ett nytt utdelningstillfälle. Om detta meddelas senare.
Föreningens årsmöte
Helsingfors-samfundets årsmöte hålls på Gamla Rådhuset torsdagen 20.4. 2017
Årsmötesföredraget hålls av samfundets hedersmedlem, stadsdirektör, överborgmästare
Jussi Pajunen.
Med vårvinterhälsningar,
Martti Helminen
ordförande
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