
                                                                                

Töölö-Seura ry                              JÄSENKIRJE 1/2017

Kutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen (vuosikokous)
Töölö-Seura ry:n yhdistyksen varsinainen kokous pidetään 15.2.2017 klo 18.00 Töölön kirjaston 
Mika Waltari -salissa. Toivomme runsasta osanottoa ja vilkasta keskustelua. Sääntömääräisten 
asioiden lisäksi keskustelemme seuran tulevaisuudesta. Etenkin hallitus haluaa kuulla mielipiteenne
siitä, mitä ohjelmaa jäsenistö kaipaa seuralta. Merkittävä osa toiminnasta on tuttuja toimintoja ja 
tapahtumia, mutta olemme myös valmiita uusille avauksille. Seuran hallitus ja jaokset eivät tee 
asioita yksin, vaan kaikkien jäsenten panosta tarvitaan.  Vuosikokoukseen osallistujien kesken 
arvotaan 50  euron lahjakortti Kansallisteatteriin.

Historialuennnot jatkuvat
"Pikkupoikana Töölössä sodan aikana”, Ossian Enkvist luennoi 16.3.2017 klo 18-19 Töölön 
kirjaston Mika Waltari-salissa. Vapaa pääsy.

Teatterilippuja
Töölö-Seuran kulttuurijaos on varannut lippuja seuraaviin Helsingin kaupunginteatterin v.2017 esityksiin:
1) Pe 17.3. klo 19 Tenorit liemessä Arena-näyttämöllä. Liput 43 € kpl. Varaukset 15.2.  mennessä.
2) Pe 7.4. klo 19 Isä   Studio Pasilassa. Liput 34 € kpl. Varaukset 5.3. mennessä.
3) Torstaina 23.11. klo 19 musikaali Myrskyluodon Maija remontoidulla suurella näyttämöllä. Liput 39-75 € 
kpl vaihdellen opiskelija/nuoriso/eläkeläis/peruslipun hinnassa. Varaukset 21.10. mennessä. 

Varaukset joko sähköpostitse maija.blixt@gmail.com tai puhelimitse 0505339881.

Kunnallisvaalipaneeli
23.3.2017 klo 18.00-20.00 järjestetään vaalipaneeli Töölön kirjastossa. Paikalle kutsutaan 
töölöläisiä ehdokkaita, yksi mahdollisimman monesta puolueesta. He saavat kertoa, mitä ovat 
suunnitelleet tekevänsä Töölön hyväksi. Paikalla olijoilla on mahdollisuus tehdä kysymyksiä 
kiinnostavista aiheista. Esimerkiksi miten saadaan Töölön läpikulkuliikenne vähenemään? Onko 
ratkaisu keskustatunneli? Tietenkin keskustelemme myös yleisistä kaupungin asioista.

Muita tulevia ohjelmia ovat Helsinki-päivä 12.6. Töölön torilla monipuolisella ohjelmallaan ja 
kuusijuhla Töölön torilla marraskuun lopulla. Mutta näihin aiheisiin palaamme vielä myöhemmin.

Jäsenkirjeet ja muut tiedotteet sähköpostina
Suurin osa jäsenistä saa jäsenkirjeet ja seuran muut tiedotteet kätevästi ja nopeasti sähköpostitse. 
Merkittävä määrä kuitenkin postitetaan kirjepostina. Viestinnän sujuvuuden varmistamiseksi 
toivomme, että mahdollisimman monet teistä, jotka saatte jäsentiedotteet kirjepostina, ilmoittaisitte 
sähköpostiosoitteenne, jos sellainen on, osoitteella toolo.seura@gmail.com .

Töölö-Seuran ja hallituksen yhteystiedot
Töölö-Seuran toimiston osoite on Eino Leinon katu 4, 00250 HELSINKI.  
Seuran nettisivuilta www.toolo-seura.fi  löydät reaaliaikaista tietoa seuran toiminnasta sekä 
hallituksen jäsenten yhteystiedot.
 Liity myös seuran Facebook-ryhmään, http://facebook.com/groups/tooloseura.

Mukavaa kesän odotusta, tavataan Töölön kirjastossa 15.2. ja 23.3. sekä Töölöntorilla 12.6.

Pirkko Liljeström
Puheenjohtaja
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