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Betanian historiaa
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seuran puolelta vetänyt Eeva-Liisa Näsi (oik.)

Seuran
kevätkokouksessa
12.5. vieraili dosentti,
kaupunginvaltuutettu
Ville Jaolvaara, jolta
juuri on ilmestynyt
kirja Betania-talon
rakennuttajan,
Kaupunkilähetyksen
historiasta. Hän kertoi vuonna 1904
valmistuneesta talosta jossa on ollut jos
jonkinlaista toimintaa. Vuonna 1949 talo siirtyi
kaupungin omistukseen, ja siinä toimii nykyään
Punavuoren asukastalo
Ville Jalovaara: Älä jätä ihmistä yksin – Helsinki Missio 130
vuotta. Kirjapaja. 320 s.

Kaarina Laanti teki tämän upean mainoksen
______________________________________

Antiikki- ja Designtori Fredrikin torilla
Olemme saaneet aivan uuden tapahtuman
Helsinkiin Antiikki- ja designtorin myötä!

Kuvassa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri
avaa torin 3.5. vieressään Tukkutorin
toimitusjohtaja Timo Taulavuori, kuuntelijoina
Christina Kangaspunta, idean keksinyt
antiikkikauppias sekä hanketta Punavuori-

Ympäristöpäivä 5.6. 11.00-13.30
Yhdessä Roska päivässä-liikkeen perustajan
Tuula-Maria Ahosen kanssa pidetään miniroskis työpaja Fredrikin torilla. Voit nähdä
miltä ne näyttävät torin laidalla sijaitsevan
Allegra Labin ikkunassa viikolla ennen
tapahtumaa.

Miniroskikset jaetaan ilmaiseksi
tupakoitsijoille, tumppihan on maailman
yleisin ja myrkyllinen roska.

Helsinkipäivän kahvitarjoilu 12.6. klo
09.00.
Tulettehan taas porukalla juomaan Helsingin
synttärikahvit kanssamme Fredrikin torille.
Luvassa taas Kaffaroastaryn kahvia, Väyrysen
munkkeja ja Rostrumin omenamehua.
______________________________________

Toivomme, että seuran jäseneksi liittyisi
mahdollisimman moni asukas ja yhteisö
alueelta.
Jäsenmaksun voi maksaa Punavuoriseuran
tilille FI63 2058 1800 0389 73, ja se on
henkilöjäsenille 15,00 € ja yhteisöille 50,00 €
vuodessa. Kirjoita osoitteesi ja
sähköpostiosoitteesi viesti-kenttään.

Lähde Punavuoren
kotikaupunkipolulle. Reitin ja sen
nähtävyydet löydät täältä:
http://www.kaupunginosat.net/punavuori/pu
navuori/kotikaupunkipolut-intro

Punavuoriseuran postikortin on piirtänyt
Kaarina Laanti. Hinta 1,00 €, saatavissa seuran
tapahtumissa, sekä For Love or Money –
liikkeestä, Punavuorenkatu 3.

Liity jäseneksi!
Punavuori on kivikaupunginosa, jota rajaavat
Uudenmaankatu, Yrjönkatu, Ratakatu,
Laivurinrinne, Laivurinkatu, Sepänkatu,
Tehtaankatu, Telakkakatu, Hietalahdenranta,
Bulevardi ja Sinebrychoffinkatu. Täällä asuu
noin 9000 henkeä, ja täällä on yli 7000
työpaikkaa. (1.1.2014 Wikipedia)
Alueella toimi aktiivinen kaupunki- ja
asukasyhdistys Punavuoriseura ry, Förenngen
Rödbergen rf
Seura työskentelee alueen sivistyksellisten,
sosiaalisten ja taloudellisten olojen
kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi.
Kotiseudun tuntemus ja mielenkiinto
rakennettuun ympäristöön suuntaavat katseet
mahdollisiin epäkohtiin ja seuralla on ollut
hyvät mahdollisuudet vaikuttaa kaupungin
elimiin sekä niiden päätöksentekoon.

Tervetuloa mukaan kehittämään
Punavuoren energistä
kaupunginosaa!
Tykkää mesitä Facebookissa!

