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Årsmöteskallelse
Helsingfors-Samfundets årsmöte hålls torsdagen
20.4.2017 kl. 16 i Empire-salen på Gamla Rådhuset
Årsmötet väljer nya delegater för dem som står i tur att
avgå. Årsmötet fastslår också medlemsavgiften.
Efter mötet, ca kl. 16.30 håller Helsingfors-Samfundets
hedersmedlem, stadsdirektör Jussi Pajunen
årsmötesföredraget under rubriken Mitt Helsingfors.
Hjärtligt välkommen!
Adress: Aleksandersgatan 20.
Evenemanget är öppet för allmänheten.

Stadsplaneringsmässan den 8-13.5. på Info- och
utställningslokalen Laituri (Plattformen) i Kampen
Stadsplaneringsmässan anordnas detta år i Info- och utställningslokalen Laituri den 813.5. I år är temat för mässan "GATAN". Helsingfors-Samfundet deltar i mässan fredagen
12.5. Samfundets ordförande Martti Helminen talar kl 13-14 under rubriken
"Aleksanterinkatu, Helsingin vanhin katu". Efter detta följer en paneldiskussion
tillsammans med föreningen för Finlands stadsforskning. Temat för diskussionen är
"Gatans betydelse i staden". Diskussionen går på finska.
Helsingfors-Samfundet har bokförsäljning på platsen den 12.5 kl 13-16.
Under veckan kan man ta del av olika infallsvinklar kring temat. Du kan bekanta dig med
den offentliga förvaltningens, universitetens, olika organisationers samt övriga
sammanslutningars tankar och visioner.
Mässan är öppen för allmänheten och är helt kostnadsfri.
Platsen är Narinken 2, Kampen. Öppethållningstider:
måndag-fredag kl 10-19 samt lördag kl. 12-16.
Närmare program kan läsas på adress: www.laituri.hel.fi
VÄND>

Vi besöker Mannerheimmuseet den 16.5. kl. 15 och 17
I år har det gått 150 år sedan marskalk
Gustaf Mannerheim föddes. I år firar vi
också Finlands 100-åriga självständighet.
Vi har alltså dubbel orsak att fira.
Marskalk Mannerheim är en av Finlands
mest älskade offentliga personer. Nu har
vi möjlighet att bekanta oss med muséet i
två grupper och blir guidade av museets
sakkunniga personal.
Museibesöket avslutas högtidligt med en
gemensam skål för såväl vårt självständiga
land som för marskalk Mannerheim.

Anmälan är obligatorisk och museibesöket kostar 25 euro per pers. (Betalning erläggs på
platsen)
Förhandsanmälan sker den 8.4. antingen på tel.nr 040-251 5758 kl 12-14 eller per e-post
toimisto@helsinkiseura.fi. För båda anmälningssätten har vi egna kvoter och anmälningar
registreras ej före ovan angivna datum.

Ny broschyr
Helsingfors-Samfundet har låtit trycka en ny broschyr som i ett nötskal berättar om
samfundets verksamhet. Broschyren kan läsas på Helsingfors-Samfundets hemsida.

Vi önskar en riktigt trevlig vår
Martti Helminen

Katja Tikka
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