
                 

           Jäsenkirje syyskuu 2022 

Tässä kirjeessä: 

1. Aloite Töölönlahden suojelusta 12.9.2022 

2. Tule mukaan luontokävelyllemme Töölönlahdella 21.9.2022 

3. Helenä Petäistö aloittaa Töölö-Seuran kirjaillat 28.9.2022 

4. Töölö-Seuran vierailu Taidekoti Kirpilään 19.11.2022 

5. Töölö-Seuran teatteriretket (5 kpl) syksyllä 2022  

6. Kuusijuhla 26.11.2022 

7. Syksyn asukasilta valmisteilla 

8. Anna ideoita ja palautetta kannanottojen aiheiksi! 

9. Facebook-sivultamme löydät uutiset tuoreina! 

10. Töölö-Seura ry:n palveluhakemisto 2022/2023 on ilmestynyt 

 

1. Töölönlahti on suojeltava jälkipolville! 

Töölö-Seura ry:n hallitus on hyväksynyt yhdessä useiden muiden kaupunginosayhdistysten ja Helsingin 

luonnonsuojeluyhdistys Helsy ry:n kanssa aloitteen, jonka tavoitteena on Töölönlahden luontoalueen 

säilyminen nykyisenlaisena virkistysalueena jälkipolville.  

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki ryhtyy kiireellisiin toimiin Töölönlahden vesialueen, sen 

rantojen ja näihin liittyvän lähiluonnon ja linnuston suojelemiseksi. Tavoitteena on  se, että Töölönlahden 

vesialue määritellään luonnonsuojelualueeksi ja Töölönlahden puistot sen vihersuojavyöhykkeeksi. 

Vihersuojavyöhyke tarkoittaisi myös Töölönlahden puistojen varjelemista. Tavoitteena on etenkin 

Töölönlahden rikkaan ja monipuolisen linnuston ja muun luonnon suojelu. Virkistys- ja ulkoilukäyttö olisi 

mahdollista edelleen nykyisenkaltaisena. Aloite julkaistaan virallisemmin maanantaina 12.9.2022, minkä 

jälkeen se ilmestyy Töölö-Seuran kotisivuille ja Facebook-sivulle.  

 

2. Luontokävely Töölönlahdella 21.9.2022 kello 13.00–14.30 

Edellä mainitun Töölönlahden suojelualoitteen laatineet yhdistykset järjestävät kävelytempauksen 

Töölönlahdella. 

Luontokävely Töölönlahdella on avoin yleisölle ja medialle.  Tervetuloa mukaan luontokävelylle 

Töölönlahdella keskiviikkona 21.9.2022 klo 13:00–14:30. Tapaaminen Pikku-Finlandian edustalla klo 13:00. 

Kävelyllä on oppaina yhdistysten edustajia sekä lintuharrastaja Christa Granroth.  

3. Helena Petäistö Töölö-Seuran kirjaillassa 28.9.2022 

Töölö-Seura ry järjestää syksyllä 2022 kolme kirjailtaa. Keskustelutilaisuudet mielenkiintoisista kirjoista 

järjestetään Töölön kirjaston Mika Waltari-salissa.  

Kirjailtojen sarjan aloittaa töölöläisen toimittajan, Helena Petäistön tuore kirja Gallian kukko kiekuu taas. 

Ranskan kuin omat taskunsa tunteva MTV3 Uutisista tutuksi tullut Helena Petäistö kertoo Macronista sekä 

Ranskan asemasta Euroopassa ja maailmassa. Teosta kommentoi töölöläinen ministeri Pertti Salolainen.   



Kirjaillat juontaa Töölö-Seuran puheenjohtaja, toimittaja Matti Niiranen. Kirjaillassa 28.9.2022 Helena 

Petäistö signeeraa kirjoja ja teosta voi ostaa ystävänhintaan. Varaa kirjaa varten käteistä mukaan.  

 

Kirjaillat syksyllä 2022 Töölön kirjaston Mika Waltari -salissa: 

28.9.2022 (keskiviikko) kello 17.15 – 19.00 Helena Petäistö ja Gallian kukko kiekuu taas 

27.10.2022 (torstai) kello 17.15 - 19.00 merkitse kalenteriin, aihe ilmoitetaan myöhemmin 

30.11.2022 (keskiviikko) kello 17.15 - 19.00 merkitse kalenteriin, aihe ilmoitetaan myöhemmin 

 

4. Vierailu taidekoti Kirpilään 19.11.2022, kello 15.30-16.30 
 

Töölö-Seura ry tutustuu lauantaina 19.11.2022 taidekeräilijä Juhani Kirpilän (1931–1988) ja antiikkikauppias 

Karl Rosenqvistin yhteiseen kotiin. Pariskunta asui Kirpilän kuolemaan saakka nykyisin taidemuseona 

toimivassa Taidekoti Kirpilässä. Museona Taidekoti Kirpilä tuli toimineeksi päättyneenä kesänä jo 30 vuotta.  

Taidekoti Kirpilä sijaitsee osoitteessa Pohjoinen Hesperiankatu 7. Se on kahdeksan huoneen ja 350 neliön 

huoneisto ja tarjoaa vaikuttavan elämyksen satojen taulujen ja veistosten keskellä. Kirpilässä voimme aistia 

1900-luvun ylellisen töölöläiskodin tunnelman.  

 

Töölö-Seura ry:n vierailulla on oppaana FM Karoliina Arola.  Hän on luonut Taidekoti Kirpilän suositun 

queer-teemaopastuksen, jossa kokoelman teoksia tutkitaan ”sateenkaarevalla katseella normatiivisista 

tulkinnoista poiketen”. Arolaa kiinnostaa avoin kohtaaminen taiteen äärellä, samoin yhteinen pohdinta ja 

mahdolliset tulkinnat, jolloin uutta tietoa syntyy yhdessä keskustellen. Saavutettavuus, osallisuus ja 

yhdenvertaisuus sekä turvallinen keskustelu ovat erityisen tärkeitä Arolan opastuksilla. 

 

Töölö-Seura ry:n vierailu Taidekoti Kirpilässä 19.11.2022, kello 15.30-16.30 

Hinta: 10 euroa/henkilö sisältää opastetun kierroksen. Maksuohjeet lähetetään ilmoittautuneille sen 

jälkeen, kun ryhmä on koossa (ryhmän enimmäiskoko 15 henkilöä).  

Museokäynnin jälkeen halukkaille keskustelua Kirpilä-käynnin kirvoittamana ravintola Elitessä, jossa on 

mahdollisuus omakustanteiseen illalliseen.   

Ilmoittautumiset opastetulle kierrokselle ja pöytävaraukset 15.10.2022 mennessä osoitteeseen: 

suvi.rihtniemi@gmail.com 

 

5. Töölö-Seuran teatteriretket 

Lähde mukavassa seurassa teatteriin! Töölö-Seura on varannut joitakin lippuja Helsingin kaupunginteatterin 

ja Kansallisteatterin syksyn esityksiin loka-joulukuussa 2022. Lippuja on Kultalampi-, Tatu ja Patu sekä Fanny 

ja Alexander esityksiin kaupunginteatterissa sekä Ensimmäinen tasavalta ja Musta laatikko -esityksiin 

Kansallisteatterissa.  

22.10.2022 (lauantai) klo 18 Kultalampi Arena-näyttämö Hakaniemi, ei eläkeläisalennusta 

29.10.2022 (lauantai) klo 13 Ensimmäinen tasavalta Kansallisteatteri, suuri näyttämö, eläkeläisalennus  

19.11.2022 (lauantai) klo 12 Tatu ja Patu lastennäytelmä HKT, suuri näyttämö, lasten- tai aikuisten lippuja 

20.11.2022 (sunnuntai) klo 14 Musta laatikko elävää journalismia, Kansallisteatteri, suuri näyttämö, ei 

eläkeläisalennusta 

14.12.2022 (keskiviikko) 14.12. klo 19 Fanny ja Alexander HKT, suuri näyttämö, eläkeläisalennus  

 

Normaalit lippuhinnat, mutta hyvät paikat.  

Tiedustelut maija.blixt@gmail.com. Liput jaetaan varausjärjestyksessä. 
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6. Kuusijuhla 26.11.2022, kello 13 

Töölö-seura ry järjestää perinteidensä mukaan kaikille avoimen kuusijuhlan Töölöntorilla lauantaina 

26.11.2021, kello 13.00 alkaen. Ajankohta on perinteisesti 1. adventtisunnuntaita edeltävä lauantai. 

Tarkemmat tiedot myöhemmin tulevassa jäsenkirjeessä. Tervetuloa jälleen kaikki mukaan! 

7. Syksyn asukasilta valmisteilla 
 
Töölö-Seuran hallitus valmistelee asukasiltaa syyskaudelle. Aihe ja aika ilmoitetaan seuraavassa 
jäsenkirjeessä. 

 
8. Anna ideoita ja palautetta kannanottojen aiheiksi! 

 
Onko Sinulla mielessä jokin asia tai aihe, johon toivoisit Töölö-Seuran ottavan kantaa tai vaikuttavan jollakin 

tavoin? Miten kaupunginosaamme voisi kehittää? Lähetä ideoita, mielipiteitä ja palautetta meille 

osoitteeseen: tooloseura@gmail.com 

 
9. Facebook-sivultamme löydät uutiset tuoreina! 

 
Muistutamme kaikkia jäseniä siitä, että Töölö-Seuran Facebook-sivulla käydään usein vilkasta keskustelua 
ajankohtaisista asioista. Facebookista löydät yhdistyksemme uutiset myös aina mahdollisimman tuoreina.  
Joko olet Facebook-sivumme seuraaja? Käy painamassa peukkua ja seuraa/liity -nappulaa Facebook-
sivullamme https://www.facebook.com/groups/tooloseura 
 
 

10.  Töölö-seuran palveluhakemisto 2022/2023 on nyt verkossa! 

Töölö-Seura ry:n Yritys- ja Palveluhakemisto 2022/2023 ilmestyi vihdoin painosta elokuussa ja nyt se on  

luettavissa verkossa. Hakemistosta löytyy tietoa Töölö-Seurasta ja Töölön palveluista.  Toivottavasti 

hakemistosta on iloa ja hyötyä!  

Töölö-Seura ry on julkaissut palveluhakemistoa jo vuodesta 2003 alkaen. Nyt toivomme palautetta 

hakemistosta osoitteeseen tooloseura@gmail.com 

Tuoreinta palveluhakemistoamme pääset lukemaan klikkaamalla tätä linkkiä: 

https://xn--tl-seura-n4aab.fi/lue-toolo-seuran-palveluhakemisto-2022-2023/ 

 

Hyvää ja aktiivista alkanutta syksyä kaikille! 

Töölö-Seura ry:n hallitus 

Matti Niiranen  Anneli Sarajärvi 

puheenjohtaja   sihteeri 
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Töölö-Seura ry:n yhteystiedot 

 
Osoitteenmuutokset: 

Sähköpostitse osoitteeseen: tooloseura@gmail.com 

 

Some ja kotisivut: 

KOTISIVUT: www.töölö-seura.fi 

FACEBOOK: http://facebook.com/groups/tooloseura 

 

Postiosoite ja pankkiyhteys: 

 

Töölö-Seura ry 

Postiosoite: tooloseura@gmail.com 

Toimisto: Eino Leinon katu 4, 00250 Helsinki (avoinna vain sopimuksen mukaan) 

 

Pankkiyhteys:  Aktia  FI6340550011002421 
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