
                                                   

Hyvä Töölö-Seura ry:n jäsen

Tiedote Töölö-Seura ry:n varsinaisesta kokouksessa 5.2.2019 ja kevään suunnitelmista
Liitteenä jäsenmaksulasku

Hyvä Töölö-Seura ry:n jäsen

Yhdistyksen kokous pidettiin 5.2.2019 Töölön kirjaston Mika Waltari -salissa.
Töölö-Seuran hallituksen jäseniksi  2019 valittiin seuraavat:
Puheenjohtaja           Pirkko Liljeström
Varapuheenjohtaja   Sirpa Ruotsalainen   
Seuran sihteeri          Rolf Rosenberg    
             Elina Liikanen

           Jukka Tikkala
                                     Teija Vaissi         
Varajäsen                   Juhani Pelanne

Taloudenhoitajana jatkaa Pirjo Hallipelto ja jäsensihteerinä Risto Alsi

Vuoden 2019 jäsenmaksu päätettiin pitää entisen suuruisena: henkilöjäsen 20 euroa ja yritysjäsen 
50 euroa. Jäsenmaksulasku on liitteenä. Lähetämme paperilaskun niille jäsenille, jotka eivät ole
maksaneet jäsenmaksua eräpäivään mennessä. Töölö-Seuralla on nyt 249 henkilöjäsentä ja 31 
yritysjäsentä.

Kokouksen aluksi Helsingin kaupungin Eteläisen suurpiirin stadiluotsi Jarkko Laaksonen kertoi 
stadiluotsitoiminnasta ja työstään yhdyssiteenä kaupunkilaisten ja kaupungin välillä. Hän auttaa 
asukkaita löytämään kysymyksille ja palautteille oikean kaupungin virkamiehen. Häneen voi ottaa 
yhteyden sähköpostilla  jarkko.laaksonen@hel.fi   tai puhelimitse 09 310 36099. 

Laaksonen kertoi myös OmaStadi-projektista, joka luo suoria vaikutuskanavia kaupunkiin. Viime 
syksynä kerättiin kaupunkilaisten ideoita ympäristön kehittämiseksi. Nämä ideat ja ehdotukset ovat
nyt olleet toimialojen arvioitavana. Ehdotukset kootaan ja niistä tehdään jatkosuunnitelmia 
yhdessä asukkaiden ja toimialojen asiantuntijoiden kanssa. Syksyllä kaikki kaupunkilaiset pääsevät 
äänestämään niitä ja näin vaikuttaman siihen, mitkä suunnitelmat toteutetaan. Töölöä koskevia 
ehdotuksiakin on runsaasti. Ehdotuksiin ja tuleviin suunnitelmiin voi tutustua sivustolla 
https://omastadi.fi

Iloisena uutisena kuulimme, että Töölöntorin kehittäminen sen nykyisestä alennustilastaan on 
otettu työn alle. Töölöntorille käynnistyy tänä vuonna suunnittelukilpailu, jossa tutkitaan mm. torin
toiminnallista elävöittämistä. Tarkempi, ja osallistava suunnittelu tehdään sen jälkeen.

Töölön kirjaston johtaja Anne Ala-Honkola kertoi kirjaston toiminnasta. Kirjastojen kaikki tilat ja 
laitteet ovat nyt varattavissa netissä osoitteessa varaamo.hel.fi . Varaamoon siirretään vähitellen 
kaikki kaupungin varattavat tilat. Kirjastot ovat aloittaneet myös lukulähettilästoiminnan. 
Vapaaehtoiset lukulähettiläät tukevat Helsingissä lukuharrastuksen säilymistä lukemalla ääneen 
ikääntyneille tai muille, jotka tarvitsevat apua lukemisessa. Lukeminen tapahtuu esimerkiksi 
palvelutaloissa tai ikääntyneiden kotona. Lukulähettilään tehtävät voi yhdistää Suomen Punaisen 
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Ristin ystävätoimintaan tai Helsingin kaupungin vapaaehtoistoimintaan. Jos lukulähettilästoiminta 
kiinnostaa ota yhteyttä sähköpostilla  lukulahettilas@hel.fi tai kysy lisää Helsingin kirjastoista.

Töölö-Seuran kevään toimintaa

Töölö-Seura on mukana, kun Mechelininkatu muuttuu ensi toukokuussa asukkaiden ideoimaksi 
juhlakaduksi. Pitkän ja tuskallisen remontin valmistumista on päätetty kunnolla juhlia. Meklun 
katujuhlaa vietetään 11.5.2019 klo 14 - 22 ja Töölö-Seura on siellä näkyvästi esillä. Hanke on hyvin 
esillä myös Facebookissa.

Yhteistyössä koulujen kanssa järjestetään keväällä jo seitsemännen kerran Töölö-aiheinen 
kirjoituskilpailu.

Hallitus selvittää mahdollisuuksia järjestää töölöläisten kansanedustajaehdokkaitten vaalipaneeli. 

Töölö-Seuran hallitus on valmis järjestämään Helsinki-päivän tapahtuman Töölöntorille, jos siihen 
saadaan kaupungin avustus. Viime vuonna Töölö-Seuralle ei avustusta myönnnetty, joten 
perinteistä Helsinki-päivän tapahtumaa ei Töölöntorilla ollut.

Töölö-Seura suhtautuu hyvin kriittisesti UrBaana hankkeeseen, jossa tavoitellaan massiivista 
rakentamista Baanan varteen, mm. Tennispalatsin ja Luonnontieteellisen museon eteen. 
Hankkeeseen voi tutustua ja osallistua hanketta vastustavaan adressiin Ei UrBaanaa! sivulla:
https://www.adressit.com/ei_urbaanaa_kampin-etu-toolon_alue_pelastettava .

Töölö-Seuran toiminnasta ja ajankohtaisista asioista kerrotaan kotisivuillamme 
 www.töölö-seura.fi  jossa on myös palautelomake. Olemme myös Facebookissa  
http://facebook.com/groups/tooloseura 

Töölö-Seuran 60-vuotisjuhlakirjaa Töölön puolella - Töölö-Seura ry 60 vuotta on edelleen saatavissa.
Kirjan hinta on 25 euroa, tiedustelut toolo.seura@gmail.com tai hallituksen jäsen Teija Vaissi puh. 
09 4544 680. Hän on myymässä kirjaa K-Supermarket Kasarmissa (Pohj. Hesperiank. 33) ensi 
lauantaina 16.2.2019 klo 12 - 14.

Jos sinulla on sähköposti, ilmoita sähköpostiosoitteesi, niin saat jäsenviestit suoran sinne.

Hyvää kevättä
Töölö-Seura ry
toolo.seura@gmail.com
HALLITUS

Jäsensihteeri Risto Alsi
risto.alsi@gmail.com
puh.  040 5410 890
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