
UUTTA	  HELSINKIÄ	  –	  Keski-‐Pasila	  ja	  Kalasatama	  
keskiviikkona	  8.3.	  klo	  16.30	  
Helsinki-‐Seura	  järjestää	  keskustelutilaisuuden	  
koskien	  kahden	  uuden	  asuinalueen	  
rakentamista.	  Keski-‐Pasila	  ja	  Kalasatama	  ovat	  
nousemassa	  kovaa	  vauhtia	  kantakaupungin	  
kupeeseen.	  Helsinki-‐Seuralta	  kysytään	  usein	  
kantaa	  kaupungin	  muutokseen	  ja	  
rakentamiseen.	  Koska	  yksimielisen	  kannan	  
muodostaminen	  on	  haastavaa,	  päätti	  seura	  
tarjota	  mahdollisuuden	  jokaisen	  oman	  kannan	  
muodostamiselle	  asiantuntevan	  tiedotuksen	  
jälkeen.	  	  

Tilaisuudessa	  kaupunkisuunnitteluviraston	  
projektipäälliköt,	  arkkitehdit	  Dan	  Mollgren	  
(Pasila-‐projekti)	  ja	  Tuomas	  Hakala	  (Kalasatama-‐Malmi-‐projekti)	  kertovat	  meille	  
rakennushankkeiden	  taustoista	  ja	  aikataulusta.	  Kuinka	  kaupungin	  perinteiset	  maisemat,	  
ratapiha	  ja	  satama-‐alue	  muuttuvat	  uusiksi	  kaupunginosiksi?	  

Tule	  kuuntelemaan	  ja	  esittämään	  kysymyksiä	  keskiviikkona	  8.3.	  klo	  16.30	  alkaen	  
Kaupunkisuunnitteluviraston	  auditorioon,	  osoitteessa	  Kansakoulukatu	  3.	  	  

Tilaisuus	  on	  avoin	  kaikille	  kaupungin	  kasvusta	  kiinnostuneille.	  

Tervetuloa	  mukaan!	  

Pro-‐Finlandia	  näyttely	  keskiviikkona	  15.3.	  klo	  16.30	  
Tervetuloa	  seuran	  jäsenille	  järjestettävälle	  opastuskierrokselle	  keskiviikkona	  15.3.	  
Kansallisarkistoon.	  Pro-‐Finlandia-‐näyttely	  on	  jo	  kolmas	  neljän	  näyttelyn	  sarjasta,	  jolla	  
Kansallisarkisto	  osallistuu	  Suomen	  sata	  vuotisen	  itsenäisyyden	  juhlallisuuksiin	  vuosina	  2014–
2017.	  Näyttelyn	  näkökulmana	  on	  itsenäisen	  Suomen	  suhde	  Ruotsiin,	  Tanskaan,	  Norjaan	  ja	  
Islantiin.	  Oppaanamme	  toimii	  tutkija	  Pertti	  Hakala.	  

Tapaamme	  Kansallisarkiston	  
aulassa	  hieman	  ennen	  klo	  16.30.	  	  

Kierros	  kestää	  noin	  puolitoista	  
tuntia.	  Ennakkoilmoittautumista	  
maksuttomalle	  vierailulle	  ei	  ole.	  
Osoite:	  Rauhankatu	  17	  

Tervetuloa!	  
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Elokuva-‐kerhon	  kevätnäytökset	  Orionissa	  
Helsinki-‐Seura	  ja	  Kavi	  (Kansallinen	  audiovisuaalinen	  instituutti)	  jatkavat	  yhteistyössä	  
Helsinki-‐aiheisten	  lyhytelokuvien	  esittämistä.	  Keväällä	  2017	  elokuvia	  katsellaan	  kolmena	  
lauantaina.	  Ohjelmistossa	  näkyy	  Suomi	  100-‐teema	  sekä	  muita	  kiinnostavia	  näkökulmia.	  	  

Maksulliset	  elokuvat	  ovat	  avoinna	  kaikille	  kaupunkilaisille.	  Yhden	  näytäntökerran	  lipun	  hinta	  
on	  5	  €	  ja	  kolmen	  näytöskerran	  lippu	  maksaa	  10	  €.	  Varaathan	  käteistä	  mukaan,	  sillä	  
maksuvälineenä	  ei	  kelpaa	  muu.	  Tarkempi	  ohjelmakuvaus	  on	  saatavissa	  paikanpäällä	  sekä	  
seuran	  verkkosivuilta	  lähempänä	  esitysajankohtaa.	  Esitysten	  kesto	  on	  noin	  tunti	  jokaisena	  
kertana.	  Paikkana	  elokuvateatteri	  Orion	  osoitteessa	  Eerikinkatu	  15.	  

Tervetuloa	  nauttimaan	  valikoiduista	  Helsinki-‐elokuvista!	  

	  

	  

	  

	  

	  Alkuvuonna	  tapahtunutta	  

	  	   	  	  	  	  	   	  

Alkuvuoden	  ensimmäinen	  jäsenvierailu	  suuntautui	  Katajanokalla	  sijaitsevaan	  C.	  L.	  Engelin	  
suunnittelemaan	  Merikasarmiin.	  Kahteen	  vierailupäivään	  osallistui	  lähes	  50	  jäsentä.	  	  

Helsinki-‐Seura	  jakoi	  ”Helsingin	  historia	  vuodesta	  1945”	  -‐sarjan	  osia	  2	  ja	  3	  Tieteiden	  päivillä	  
yliopistolla.	  Menekki	  oli	  mainio,	  yli	  800	  teosta.	  Helsingin	  kaupungilta	  saatuja	  historiateoksia	  
on	  vielä	  lisää	  ja	  seuraavasta	  jakotilaisuudesta	  ilmoitamme	  myöhemmin.	  

Jäsenistölle	  tiedoksi	  hyvissä	  ajoin	  

Seuran	  vuosikokous	  järjestetään	  Vanhalla	  Raatihuoneella	  to	  20.4.	  Vuosikokousesitelmän	  
pitää	  Helsinki-‐Seuran	  kunniajäsen,	  kaupunginjohtaja,	  ylipormestari	  Jussi	  Pajunen.	  

Esityspäivät	  ja	  -‐teemat:	  

Lauantai	  11.3.	  klo	  14,	  Helsinki	  juhlii	  
Lauantai	  25.3.	  klo	  14,	  Helsinkiläistä	  arkielämää	  
Lauantai	  8.4.	  klo	  14,	  Juhlanäytös:	  Itsenäisen	  Suomen	  pääkaupunki	  

Tieteiden	  päivät	  Merikasarmi-‐vierailu	  

Alkavan	  kevään	  iloista	  odotusta,	  

Martti	  Helminen	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  Katja	  Tikka	  
	   puheenjohtaja	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  toiminnanjohtaja	  


