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T
ervetuloa mukaan, hyvä lukija! Käsissäsi on ensim-
mäinen numero Töölönlahden Sanomista. Uusi 
kaupunkilehti keskittyy Töölönlahden alueen ta-
pahtumiin, kulttuuriin, ravintoloihin, politiikkaan 
ja bisneselämään. 

Töölönlahdelle on muutamassa vuodessa nous-
sut kaupunginosa vailla vertaa. Joka päivä kymmenettuhannet ih-
miset käyvät täällä töissä ja viettävät vapaa-aikaansa kulttuurin pa-
rissa tai luonnosta nauttien.

Vuosittainen Töölönlahden kävijämäärä mitataan useissa mil-
joonissa. Yksittäisiä tapahtumia konserteista ja puistosalsoista läh-
tien on tuhansia vuosittain. Töölönlahden tarjontaan voit tutustua 
tämän lehden takaosassa olevalla Menot-palstalla.

TÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT aloitti toimintansa vuonna 2014, 
jolloin avattiin tilit Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. 
Nettisivuilla ja some-kanavilla vahvistettuna paikallislehti pystyy 
tarjoamaan yksityiskohtaista ja ajankohtaista, lukijoilleen tärkeää 
sisältöä.

TÄMÄN LEHDEN pääjutussa apulaispormestarit Anni Sinnemäki ja 
Nasima Razmyar kertovat omia muistojaan Töölönlahdesta. Sinne-
mäelle alue oli aikanaan tärkeä suodatin kodin ja Eduskuntatalon 
välissä. 

Razmyarilla taas oli tapana matkustaa Käpylästä bussilla lenkkei-
lemään Töölönlahdelle. 

Nyt molemmat pääsevät apulaispormestareina vaikuttamaan, 
millaiseksi Töölönlahti kehittyy. Siinä asiassa he aikovat kuunnella 
helsinkiläisiä.

T-TYYLI ON JUTTUSARJA, joka  kertoo ihmisten tyylistä kolmen 
esineen tai asian kautta. Tässä numerossa haastateltavat kertovat 
puhelimistaan, hatuistaan ja hymyistään. 

Keskiaukeamalla on säilytettäväksi tarkoitettu ajantasainen kart-
ta Töölönlahden alueesta. Kartta antaa hyvän kuvan siitä, miten 
monimuotoinen alue on.

Lehden loppuosan sivut kertovat alueen kulttuuri- ja ravintola-
tarjonnasta.

ALUEENA TÖÖLÖNLAHTI on ainutlaatuinen keskittymä kult-
tuuria,  luontoa, yritysmaailmaa ja mediaa. Kiasma, Musiikkitalo, 
Finlandia-talo ja Ooppera tarjoavat kulttuurisen keskittymän kau-
niilla ulkoilualueella aivan Helsingin keskustassa. Alueen lounais-
kulmalla Eduskuntatalon päättäjät tarkkailevat edessään avautuvaa 
Töölönlahtea ja välillä käyvät siellä kävely- ja juoksulenkeillään. 

Töölönlahdella on töissä noin tuhat median edustajaa. Maan 
suurimmat mediatalot Sanoma ja Alma Media pitävät siellä pää-
majaansa. Tuhannet muut työskentelevät UPM:n, KPMG:n ja EY:n 
pääkonttoreissa sekä muissa alueen lukuisista yrityksistä. 

Loppuvuodesta 2018 avattava keskustakirjasto Oodi tuo lahdelle 
arviolta kymmenentuhatta  kävijää lisää päivittäin.

Tervetuloa viihtymään Töölönlahden Sanomien kanssa!

Kustantaja:  
Sanatakomo Oy
Y-tunnus 2018791-7

ILMAISJAKELULEHTI

Painos: 15 000 kpl
Ilmestyy: kuusi kertaa vuodessa

Jakelupisteet: ravintolat, 
kahvilat ja julkiset tilat Töölön-
lahdella, kädestä käteen -jakelu 
julkaisuviikolla Töölönlahden 
alueella ja sen ympäristössä
 
Ilmoitusmyynti:
puh 050 330 6399
ilmoitukset@toolonlahti.fi
 
Toimitus:
Selkämerenkatu 16 A 2
00180 Helsinki
 
Päätoimittaja:
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi
 
Ulkoasu:
Erika Nieminen

Avustajat:
Juho Paavola, toimittaja
Matti Oittila, kolumnisti
Teemu Hotti, kuvittaja, graafikko
 
Painopaikka: 
Botnia Print 2017, Kokkola

Tervetuloa 
Töölönlahdelle

Numero 1 11.8.2017

PÄÄKIRJOITUS

Mökkihöperöiden pikavisiitti sta
diin. #Töölönlahti ja #KahvilaTyyni, 
suosittelen :) Saatiin nuorisotyövoi
maa mukaan #halkoapua #kesä
 
Veli-Petteri Valkamo @VpValk

’’

2 500 000 kävijää
KESKUSTAKIRJASTON arvioitu kävijämäärä vuodessa. Keskustakirjasto 
Oodi valmistuu joulukuussa 2018, ja sen on laskettu keräävän päivässä 
kymmenentuhatta kävijää. Päivät ovat erilaisia, ja vuositasolla kävijöitä 
uskotaan olevan 2,5 miljoonaa.

Lähde: Keskustakirjaston johtaja Anna-Maria Soininvaara

Töölönlahti somessa

KUUKAUDEN TVIITTI

Töölönlahti lukuina Oikaisut
Ei oikaistavaa.

Muuta
Tämä on Töölönlahden Sanomien 
ensimmäinen numero. Seuraava 
numero on marras-joulukuun 
kaksoisnumero, ja se ilmestyy  
3. marraskuuta 2017. 

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Twitter 808 seuraajaa 
@toolobaynews

Facebook 223 seuraajaa  
facebook.com/toolobay

Instagram 945 seuraajaa 
@toolonlahti

ÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT
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Kulttuuri ja ympäristö kohtaavat Töölönlahdella
Apulais-
pormestareille 
Töölönlahti 
on paikka, 
joka yhdistää 
monumentaalisen 
kaupunkikuvan ja 
ruohonjuuritason 
kaupunkielämän.

Juho Paavola
toimitus@toolonlahti.fi

APULAISPORMESTARI Anni 
Sinnemäelle Töölönlahti on aina 
ollut tärkeä ympäristö. Muistot 
alueesta kumpuavat jo 1970-lu-
vun Töölöstä, missä hän lapsena 
asui.

”Kun olin myöhemmin töissä 
eduskunnassa, asuin Alppilassa 
ja työmatkani meni Töölönlah-
den läpi. Kävellessäni tai pyöräil-
lessäni pystyin orientoitumaan 
töihin tai niistä pois. Reitti on 
upea, etenkin kun vuodenaiko-
jen mukana maisemat vaihtuvat”, 
Sinnemäki sanoo.

Sinnemäen tutustuessa ensi 
kertoja Töölönlahteen hänen ny-
kyinen kollegansa Nasima Raz-
myar ei ollut vielä syntynytkään. 
Paettuaan 1993 kotimaassaan 
Afganistanissa valtaan noussutta 
julmaa Taleban-hallintoa Raz-
myar päätyi Helsingin Käpylään.

Razmyar sanoo, että se kohteli 
perhettä niin hyvin, että Helsin-
gistä tuli viides perheenjäsen. 
Käpylä osoittautui hyväksi pai-
kaksi myös siksi, että sieltä kulki 
bussilinja 69. Sillä pääsi Töölön-
lahdelle.

”Jostakin syystä keksin ottaa 
bussin Kisahallille, lenkkeillä 
Töölönlahden ympäri ja juosta 
takaisin bussiin”, Razmyar nauraa.

”Töölönlahtea oli kiva kiertää, 
kun tiesi, paljonko oli juossut. 
Pian kuitenkin huomasin, että 

lenkin jälkeen olisi ollut muka-
vampi päästä nopeammin suih-
kuun, ja sitten se jäi.”

NYT SINNEMÄKI ja Razmyar 
katsovat Töölönlahtea poliitikon 
silmin. Kesäkuussa he aloittivat 
Helsingin apulaispormestareina. 
Sinnemäen vastuualueena on 
kaupunkiymäristö, Razmyarin 
kulttuuri ja vapaa-aika.

– Ne ovat tosi tiiviissä yhtey-

dessä. Koko Helsingin hallinnon 
uudistamisen tavoitteena on, että 
kaupunkia kehitetään yhtenä 
kokonaisuutena aina kaupunki-
suunnittelusta varhaiskasvatuk-
seen ja kulttuurista työpaikkojen 
luomiseen, Sinnemäki sanoo.

RAZMYARIN ALALLA Töölön-
lahti on vahva. Sen rannoilla sei-
sovat Finandia- ja Muusiikkita-
lot sekä Kansallisooppera, jotka 

henkivät kulttuurin monumen-
taalisuutta.

”Näen kuitenkin Töölönlah-
den ennen kaikkea kulttuurin 
kehtona ja helsinkiläisten yhtei-
senä paikkana. Tuleva kirjasto, 
Kansalaistori ja hyvin hoidettu 
puisto tuovat tämän lähemmäksi 
ihmistä. Ne ovat yhteisiä paik-
koja, ja ne vaativat myös paljon 
huolehtimista”, Razmyar näkee.

”Töölönlahti on myös kan-

sallisesti latautunut paikka, sillä 
eduskunta sijaitsee heti vastapää-
tä. Siksi on hyvä, että Kansalais-
torista on tullut mielenilmusten, 
kuten tasa-arvoista avioliittolakia 
ajaneen Tahdon 2013 -kansalais-
aloitteen ja -liikkeen paikka”, Sin-
nemäki muistuttaa.

KESKUSTAKIRJASTO on Töö-
lönlahden monumentaalisista 
rakennuksista viimeinen. Samal-

Keskustakirjasto etenee ”suunnilleen” aikataulussa

KESKUSTAKIRJASTO Oodin 
rakennustyöt ovat kesän aikana 
edenneet suunnitellusti. 

”Olemme suunnilleen aika-
taulussa. Joitakin pieniä tiettyjen 
työvaiheiden viivästymistä on 
ollut, mutta niiden ei pitäisi vai-

kuttaa kirjaston avaamiseen”, ku-
vailee keskustakirjaston johtaja 
Anna-Maria Soininvaara. 

Oodin on määrä avautua jou-
lukuussa 2018.

Työn rivakka eteneminen nä-
kyy ulospäin. Heinäkuun lopulla 
saatiin valmiiksi Kansalaistorille 
työntyvä parveke, jolta avautuu 
kirjastokävijöille näkymä Kias-
man, Eduskuntatalon, Musiik-
kitalon ja Finlandia-talon suun-
taan. 

SEURAAVA SUURI työvaihe on 
julkisivuelementtien asennus. 
Siihen työmaa on jo pitkälti val-
mistautunut.

Ohikulkijoiden katseiden ta-
voittamattomissa myös tapahtuu 
paljon.

”Asennukset, putkitukset, hit-
saukset, valut ja tarkastukset ete-
nevät talon uumenissa”, keskusta-
kirjaston työmaauutiset kertovat. 

TÖÖLÖNLAHDEN Kansalaisto-
rille nouseva uuden ajan kirjasto 
on kaikille avoin julkinen tila. 
Perinteisen kirjaston lisäksi siel-
lä on työtiloja ja tapahtumatiloja, 
kahviloita, ravintoloita ja eloku-
vateatteri. 

Keskustakirjastoa suunnitel-
tiin aikanaan Eduskuntatalon 
lisärakennuksen paikalle, mutta 

Seuraava suuri 
työvaihe on julki-
sivu elementtien 
asennus.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Rakennusmiehet työskentelivät keskustakirjasto Oodin kattoraken-
teiden alla kesäkuun lopulla.

Kulttuurista ja vapaa-ajasta vastaava apulaispormestari Nasima Razmyar ja kaupunkiympäristöstä vastaava apulaispormestari Anni Sinnemäki arvostavat Töölönlahden alueessa 
sitä, että se yhdistää monumentaaliset arvorakennukset ja ruohonjuuritason kansalaistoiminnan.

R A U N O  H I E TA N E N
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Kulttuuri ja ympäristö kohtaavat Töölönlahdella
Anni Sinnemäki

    Ò Syntynyt 1973
    Ò Vihreitä edustava Sinnemäki 

sai kevään kunnallisvaaleissa 
8841 ääntä. 

    Ò Kesäkuussa hänet nimitettiin 
Helsingin kaupunkiympäristös-
tä vastaavaksi pormestariksi.

    Ò Vuosina 2015–2017 hän 
toimi Helsingin kaupunkisuun-
nittelusta vastaavana apulais-
kaupunginjohtajana.

    Ò Kaupunginvaltuustossa Sin-
nemäki on ollut vuodesta 2004.

Kaavoilla, kulttuurilla 
ja kuntoilulla eroon 
eriarvoistumisesta

AN NI SINNEMÄEN (vihr) ja 
Nasima Razmyarin (sd) puo-
lueet ovat istuneet vaalikauden 
oppositiossa. Helsingin kau-
punginvaltuustossa puolueet 
sen sijaan ovat suurimmat heti 
kokoomuksen jälkeen.

”Sinänsä tilanne on hyvä, 
että Helsingissä kaikilla puo-
lueilla on yhteinen tavoite eli 
pitää Helsingistä huolta. Me 
tulemme tekemään kauttamme 
aika hyvään Helsinkiin”, Raz-
myar luonnehtii.

Kättäkin ehditään vielä vään-
tää siitä, mitä hyvä Helsinki eri 
ihmisille merkitsee. Razmyarin 
oma visio tulevan viisivuotis-
kauden tavoitteista on selvä. 
Hänen omalla toimialallaan 
erityisesti nuorison aktiviteetit 
sekä liikunta- ja kulttuurimah-
dollisuudet kietoutuvat kaikki 
toisiinsa. Kun nuorisolla on 
mielekästä tekemistä, nuoret 
voivat hyvin, Razmyar näkee.

”Asuinalueiden eritytyminen 
ja niin nuorten kuin vanhem-
pienkin ihmisten syrjäytymi-
nen on ongelma. Helsingissä on 
alueita, jotka tarvitsevat koko 
ajan enemmän huomiota, ja 
sen on oltava isossa kuvassa osa 
strategiaamme.”

Sinnemäki haluaa kehittää 
Helsinkiä Euroopan parhaaksi 
kaupungiksi, sellaiseksi minne 
ihmiset kokevat olevansa ter-
vetulleita opiskelemaan ja teke-
mään työtä.

”Helsingissä olemme vielä 
sillä tasolla, että voimme tehdä 

asioille jotakin. Verrattuna mui-
hin Suomen tai Euroopan kau-
punkeihin, kuten Osloon  tai 
Turkuun, elintasoerot eivät ole 
niin suuria”, Sinnemäki sanoo.

ERIARVOISTUMISTA Sinne-
mäki torjuisi yhä monipuo-
lisemmalla kaavoituksella ja 
ylläpitämällä sekä vuokra- että 
omistusasuntoja riittävästi sa-
moille alueille. Jotta työssä-
käynti ja opiskelu ovat järke-
västi mahdollisia, on Helsingin 
Sinne mäen mielestä panostet-
tava kulkuyhteyksien kehittä-
miseen.

”Kruunusiltojen ratikoiden, 
Raide-Jokerin ja Vihdintien 
kaupunkibulevardin tapaiset 
hankkeet ovat yksittäisiä esi-
merkkejä. Meidän on pystyttävä 
rakentamaan kaupunkia niin, 
että se vastaa ilmastonmuutok-
sen haasteisiin.”

YKSITTÄISISTÄ kulttuurihank-
keista Razmyar nostaa esiin 

design- ja arkkitehtuurimuseon 
rakentamisen.

”Koen, että sellainen on saa-
tava jossakin vaiheessa. Ainut-
laatuisuutensa ja erottuvuutensa 
takia se olisi Suomelle hieno 
valttikortti, johon olisi tosi tär-
keää saada myös valtio mukaan.”

la se nivoo helsinkiläiset osaksi 
kulttuuri- ja liike-elämän hallit-
semien rakennusten ympäristöä.

”Museoiden ja Musiikkitalon 
ohessa keskusta on kaupallinen 
alue, niin kuin sen pitääkin. Siksi 
on kuitenkin tärkeää, että siellä 
on paikka, jonka käyttö ei maksa 
mitään ja jonne kaikki ovat ter-
vetulleita”, Sinnemäki painottaa.

Kirjasto on enemmän kuin 
niteidensä summa. Kaikille avoi-

mena tilana se luo kohtaamisia 
erilaisten ihmisten välille. Sin-
nemäen mielestä kirjaston si-
vistyksellinen rooli nousee sitä 
suuremmaksi, mitä enemmän ih-
miset joutuvat luovimaan tiedon 
ja väärän tiedon sekä uutisten ja 
valeuutisten sekamelskassa.

”Nykyisin tietoa on saatavilla 
enemmän kuin koskaan, joten 
ihmisten tärkeimmäksi ominai-
suudeksi nousee kyky jäsentää 

tietoa. Siinä kirjastolla on suuri 
mahdolisuus.”

KUN KIRJASTO on valmistunut, 
Töölönlahdella on aika vetää hen-
keä.

”Pidetään kaupungin suun-
nassa silmät ja korvat auki, mi-
ten helsinkiläiset haluavat tämän 
kehittyvän. Ihmiset osaavat kyllä 
kertoa, mitä he haluavat”, Raz-
myar sanoo.

Kulttuurista ja vapaa-ajasta vastaava apulaispormestari Nasima Razmyar ja kaupunkiympäristöstä vastaava apulaispormestari Anni Sinnemäki arvostavat Töölönlahden alueessa 
sitä, että se yhdistää monumentaaliset arvorakennukset ja ruohonjuuritason kansalaistoiminnan.

Töölön
lahti 

on kansallisesti 
latautunut paikka.”
 
Anni Sinnemäki
Apulaispormestari

’’ Ihmiset 
osaavat 

kyllä kertoa, mitä 
he haluavat.”
 
Nasima Razmyar 
Apulaispormestari

’’

Nasima Razmyar

    Ò Syntynyt 1984
    Ò Razmyar nousi ensi kertaa 

Helsingin kaupunginvaltuus-
toon vuoden 2012 kunnallisvaa-
leissa. 

    Ò Kesäkuussa 2017 hänet 
nimitettiin Helsingin kulttuuris-
ta ja vapaa-ajasta vastaavaksi 
apulaispormestariksi.

    Ò Uuden tehtävän myötä hän 
luopui vuoden 2015 eduskun-
tavaaleissa saamastaan kansan-
edustajan työstä.

Helsingissä 
peliä ei missään 
nimessä ole 
menetetty, 
sanovat apulais-
pormstarit.

040 1504 335 www.ravintolamanu.com

Töölönlahdenkatu 3
KPMG:n talo
Tervetuloa! 
Manfred “Manu” Schlegel

Avoinna  
ma...............11–15  
ti–to.........11–22 
pe.................11–24 
la....................15–24 
su..........suljettu

JUHLATILAT  

120 HENGELLE! 

+ 60 HLÖ TERASSI

0400 491 188W W W. S T O N E V I L L E . F I

Toteutamme 
pieniä ja suuria 
unelmia.

Viherrakentaminen 
Pihakivetykset 
Terassit ja aidat  

% 

l

l

l

TOIMINTA-ALUE  UUSIMAA

lopulliseksi paikaksi valikoitui 
Töölönlahti. 

Rakennusprojekti on täynnä 
mielenkiintoisia yksityiskohtia. 

Esimerkiksi talon keskivai-
heille tulee kolme kerrosta kor-
keat teräsportaat. Niiden kohdal-
la on tällä hetkellä aukko, johon 
tuo 75  tonnia painava teräsra-
kennelma tulee.

Portaat valmistaa Normek-yh-
tiö, joka on tehnyt myös Oodia 
kannattelevat teräskaaret.

Keskustakirjaston rakenta-
mista pystyy seuraamaan live-ka-
merasta osoitteessa keskustakir-
jasto.fi. Kamera kuvaa työmaata 
Sanomatalon yläkerroksista. 

Juho Paavola
toimitus@toolonlahti.fi

K U VAT:  J U H O  PA AV O L A

Helsin
gissä 

on alueita, jotka 
tarvitsevat koko 
ajan enemmän 
huomiota.”
 
Nasima Razmyar 
Apulaispormestari

’’
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Töölönlahden leikkipuisto saat-
taa aiheuttaa aikuisissa roikku-
mishaluja.

“Tämä on ihan paras puis-
to”, Koskelan ala-asteen koulun 
opettaja Satu Korpiniitty sanoo 
ja katselee köysi- ja tikapuurataa. 
Kouluikäinen tytär Terhi roik-
kuu telineessä.

KORPINIITTY ON tuonut luok-
kansakin Töölönlahden kiipei-
lyleikkipuistoon tutustumis-
käynnille. Koskelan ala-asteen 
oppilaat olivat vaikuttuneita pai-
kasta. Ulkoilupäivän kovin jut-
tu taisi silti olla se, kun opettaja 
Korpiniitty näytti mallia ja kii-
peili pää alaspäin köysitikkaiden 
alapuolta samaan aikaan, kun op-

pilaat tasapainoilivat yläpuolella 
oikeinpäin.

“Olen siskoni kanssa suunni-
tellut, että tulemme tänne joskus 
kymmenen aikaan illalla, kun 
täällä ei varmasti ole lapsia, että 
saamme riehua kaikessa rauhas-
sa kiipeilytelineissä”, Korpiniitty 
sanoo.

Korpiniityn mukana kesäpäi-
vää viettämässä on koulunkäyn-
tiavustaja Jari Sillanpää samasta 
Koskelan ala-asteen koulusta 
kuin Korpiniittykin.

Sillanpään ja Korpiniityn tyy-
lejä yhdistää polkupyörä, joka on 
päivittäinen liikkumismuoto mo-
lemmille. 

“Tämä on tällainen kruiseri, 
kesäpyörä. Tämä on kerran täys-
rempattu. Halvempaa olisi ostaa 
uusi, mutta en halua vaihtaa, 
tästä on tullut niin rakas pyörä”, 

Sillanpää kuvailee menopeliään.
Korpiniitty on käynyt kymme-

nen vuotta sitten ostetulla pyö-
rällään peräti Viron Haapsalussa 
asti.

“Pyöräilimme noin 70 kilo-
metriä päivässä. Matka meni 
hyvin, eikä ongelmia ollut”, hän 
kertoo. 

Korpiniityn ja Sillanpään tyy-
liin kuuluvat myös puhelimet, 
joista Korpiniityn kapula kuu-
luisi telefoonimuseoon. Vuoden 
2001 nokialainen on paljon van-
hempi kuin hänen opettamansa 
oppilaat.

HENRI NYFORS on tullut puo-
lisonsa ja lapsensa kanssa viet-
tämään kesäistä päivää Töölön-
lahdelle. Levähdyspaikaksi he 
valitsivat Musiikkitalon nurmik-
koportaat.

”Lähdimme tänne viettämään 
vapaapäivää ja syömään lounas-
ta. Nyt tuo pikkuveitikka nukkuu 
kärryissä”, Nyfors sanoo ja viittoo 
perheensä suuntaan.

”Tässä on paljon tullut pyörit-
tyä näissä isoissa rakennuksissa, 
Musiikkitalossa ja muissa, työn-
kin puolesta”, Nyfors sanoo.

Hän kertoo tyylistään muun 
muassa sen, että lippiksiä löytyy 
kaapin perukoilta jonkin verran.

”Vähän yritän valita niistä sen 
mukaan, että mikä mätsää mui-
den vaatteiden kanssa.”

LIPPISTÄ tärkeämmäksi tyy-
likseen Nyfor sanoo hymynsä.

”Yritän itse aina pitää perus-
positiivisen meiningin yllä. Us-
kon vakaasti siihen, että kun it-
sellä on hyvä mieli, niin se kantaa 
pitkälle kaikissa arjen askareissa.”

Pyörällä joka paikkaan

Juttusarjassa Töölönlahden Sanomat 
pureutuu töölönlahtelaisten tyylin.

Opettaja Satu Korpiniityn tyyliä määrittää punainen laukku ja puhelin, joka on vanhempi  
kuin hänen oppilaansa. Koulunkäyntiavustaja Jari Sillanpää hankkii joka kesä uuden hatun. 
Molemmilla polkupyörä on lähes aina mukana, jopa Virossa asti.

Helsinkiläiset Satu Korpiniitty ja Jari Sillanpää tulivat Töölönlahden leikkipuistoon viettämään kesäpäivää. Pyörät ovat heillä mukana lähes aina.

UUTISET

T-TYYLI

TYYLI#1  
HATTU
”Tämä on kesähattu, pyrin joka 

kesä ostamaan uuden hatun. Tänä 

vuonna oli vaikeuksia löytää sopi-

vaa, mutta tamperelaisesta  

www.hattu.fi-yrityksestä onnisti.”

TYYLI#2  
PUHELIN
”Huawei, pari vuotta vanha malli. 

Tärkeintä on tekstiviestit ja soitta-

minen. Olen vanhan liiton mies, 

eli puhelimella tehdään sitä, mi-

hin se on alun perin tarkoitettu.”

TYYLI#3  

PYÖRÄ
”Nakamura Long Beach. Vajaa 

kymmenen vuotta sitten ostin 

tämän käytettynä.  Tämä on tällai-

nen kruiseri, kesäpyörä.”

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

ÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

Jari Sillanpää löysi tämän 
kesän hatun tamperelaisesta 
nettifirmasta.

Jari Sillanpää:
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TYYLI#1  
LIPPIS
”Quicksilver-merkkinen, XXL:stä 
ostettu. Lippis on ruvennut 
kulkemaan mukana parin viime 
vuoden aikana vähän tiiviimmin, 
kun on tuo päälaki alkanut pais-
taa siihen malliin.”

TYYLI#2  
PUHELIN
”Huawei P8 LIte, peruspuhelin 
jolla pystyy käymään lukemassa 
päivän lehdet ja pitää yhteyttä 
lähesiin ja ystäviin. Helppo ja 
simppeli käyttää.”

TYYLI#3  

HYMY
”Kun itsellä on hyvä mieli, niin 
se kantaa pitkälle kaikissa arjen 
askareissa, kun jaksaa pitää vaan 
sellaisen positiivisen mielen 
eikä stressaile turhanpäiväisistä 
asioista.”

Satu Korpiniityn käsilaukku taipuu myös repuksi. 

UUTISET

Henri Nyfors:

Espoolainen Henri Nyfors pyrkii kantamaan hymyä aina mukanaan.

ÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

K U VAT:  R A U N O  H I E TA N E N

Suomi nousee hiljaa

E lomme vaelluksen keskitiessä kiertelin Töölönlahtea 
tuskastuneena. Ajattelin, että uimalla voisin oikaista. 
Mutta lahti on matala, pohjastaan liejuinen, eikä 
keskellä ole enää suihkulähdettä, jolla voisin huilata. 

Helsingin suihkulähteet maksavat parisensataa tonnia 
vuodessa, joten ei ihme että niitä napsitaan pois. Lahden 
vesi sentään vaihtuu nykyään kapeiden silta-aukkojen 
kautta, sekä putkea pitkin Humallahdesta, joten vedenlaa-
tu on parantunut huonoimmista ajoista jo uimakelpoisek-
si.

Töölönlahti ei kuitenkaan ole aina ollut umpikuja, eikä 
edes lahti. Parituhatta vuotta sitten Töölönsalmi ulottui 
Paavo Nurmen patsaalta Sibelius-monumentille, Helsin-
ki oli saari. Helsingin kaupungin perustamisen aikaan 
1640-luvulla tilanne oli fifty-sixty, koska Espalla rämmittiin 
suossa.

Viime jääkauden aikana myös Tölikan päällä oli muuta-
man kilometrin jääkerros, joka painoi isänmaatamme lom-
molle. Paraikaa maa nousee takaisin ja Suomen pinta-ala 
kasvaa vuosittain seitsemällä neliökilometrillä maankoho-
amisen ansiosta. Saamme siis yhden Gibraltarin, melkein 
kolmen ja puolen Monacon ja suunnilleen kuudentoista 
Vatikaanin verran uutta tonttia joka vuosi. Siksi monia nie-
miä ja mäkiä kutsutaan edelleen saariksi, vaikka ne eivät 
niitä enää ole.

MAANKOHOAMISTA ON JÄLJELLÄ reilu sata metriä, 
ja se tapahtuu voimakkaimmin Perämeren alueella. Jos 
kodin seinissä maali on jo kuivunut ja kaipaa lisää actionia, 
kahdeksan tunnin ajomatkan päässä on Simon maanko-
houmapuisto, jossa voi tarkkailla tätä geologista spektaak-
kelia. Jo sadassa vuodessa huomaa selvän eron.

Mutta ei siinä vielä kaikki. Meriveden pinta kohoaa 
myös, johtuen jäätiköiden sulamisesta ja meriveden läm-
pölaajenemisesta. Maankohoaminen on kuitenkin hillin-
nyt meren kohoamisen vaikutuksia. Vuosisadan loppuun 
mennessä meren pinta on Vaasan kohdalla kuulemma 30 
senttiä miinuksella, Töölössä saman verran plussalla.

Nämä ovat kuitenkin vain ennusteita. Niihin vaikuttaa 
maankohoamisen lisäksi moni muukin hämärä tekijä, 
kuten painovoimakentän muutokset sekä tuuliolosuhteet 
Tanskan salmen kohdalla. Itämeri on kuin jättikokoinen 
Töölönlahti: kummankin vesi vaihtuu kapean salmen läpi 
ja kummankin salmen yli vie pitkä silta, jolla kulkee kansaa 
laidasta laitaan.

Jos ei siis viitsi uida vaatteet päällä yli eikä odotella 
Töölönlahden kuivumista, on vielä 

yksi vaihtoehto. Voi hengailla 
Töölönlahden rannalla, vaik-

kapa sen mukavissa kahvi-
loissa ja todeta omin silmin, 
kumpaan suuntaan rantaviiva 
siirtyy.

Joka tapauksessa, kyllä se 
maa siitä nousee, vaikka ei 
uskoisi.

M AT T I  O I T T I L A 
K I R J O I T TA J A  O N  
H E L S I N K I L Ä I N E N  

K I R J A I L I J A .

KOLUMNI

TYYLI#1  
PUHELIN
”Nokia 3310. Käyttöalueet herä-
tyskello, puhelin, tekstiviesti ja 
ajanottaminen. Se ei hajoa, se on 
mahtava puhelin. Joku tsekkasi 
baarissa puhelimen tiedoista, että 
tämä on otettu käyttöön vuonna 
2001.”

TYYLI#2  
LAUKKU
”Jouni Exclusive. Sain tämän äidil-
tä joululahjaksi. Tää on nätti. Tämä 
on käsilaukku, mutta tämän saa 
silti repuksi. Toimii hyvin. Kyllä äiti 
tietää, mitä minä tarvitsen.”

TYYLI#3  

PYÖRÄ
”Marin Larkspur. Ostettu 2007, 
sillä mä meen paikkoihin. Tällä 
pääsee nopeimmin melkein 
joka paikkaan. Pääsin sillä töihin 
melkein koko talven. Yksi kesä-
lomareissu sillä on tehty VIron 
Haapsaluun.”

Satu Korpiniitty:

Satu Korpiniitty luottaa vanhaan teknologiaan. Mukana kulkee 
Nokia 3310. “Se ei hajoa, se on mahtava puhelin.”

Tule supersuositulle lasin- 
puhalluskurssille Fiskarsiin!
Lasinpuhallus on hauskaa. Voit itse tehdä 
tarve- ja koriste-esineitä kotiin tai lahjaksi.

Lasinpuhallus sopii kaikille, ikään tai suku- 
puoleen katsomatta. Kurssit alk. 75 €/henkilö.

Lisätietoja kursseista www.biancoblu.fi tai puh. 
045  139 0020.
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metsänhoitajaksi Helsingin yli-
opistolta, ja Anttila on jo valmis-
tunut samasta paikasta.

Kaivolan ja Anttilan työpaikka 
sijaitsee UPM:n päärakennuksen 
erillissiivessä Alvar Aallon kadulla.

Metsänhoitajat kutsuvat met-
säasioista kiinnostuneita roh-
keasti käymään toimistollaan.

Monet ovatkin vierailleet toi-

mistolla. Metsänhoitotiedon li-
säksi sieltä saa mukaan metsäai-
heisia julisteita.

Ella Kaivola kertoo, että opet-
tajatkin ovat hakeneet julisteita 
luokkiinsa, koska niihin on piir-
retty puut ja kasvit erityisen tar-
kasti lajintunnistuksen helpotta-
miseksi. 

Tilavan toimiston suurista ik-

kunoista on leppoisat näkymät 
Töölönlahden puistoon. 

KAIVOLAN JA ANTTILAN työ-
päivän sisältö vaihtelee.

”Tapaamme metsänomistajia 
ja käymme heidän kanssaan läpi 
esimerkiksi metsänhoitosuun-
nitelmia ja yleisiä metsänhoi-
to-ohjeita. Se useimmiten sisältää 
yhteistyötä UPM Metsän maa-
kuntien henkilökunnan kanssa”, 
Anttila kuvailee.

Työparilla on myös valmius 
lähteä asiakkaan kanssa metsä-
retkelle, jos tarve vaatii. 

”Otetaan kartta mukaan ja tut-
kitaan esimerkiksi, missä kulkee 

metsätilan rajat. Ammattilainen 
osaa siellä katsoa, mitä metsälle 
voisi seuraavaksi tehdä”, Kaivola 
sanoo.

Metsäretket pääkaupunkiseu-
dulla ovat kuitenkin harvinaisia. 

”Yleensä nämä hoidetaan 
niin, että maakunnasta paikalli-
nen metsäasiakasvastaava lähtee 
retkelle”, Kaivola sanoo. 

”Järjestämme tilaisuuksia, 
joista ilmoitellaan aina verk-
kopalvelussamme. Järjestimme 
vastikään esimerkiksi metsän-
omistajien aamukahvit. Meillä on 
varmasti Helsingin upein metsä-
toimisto, jossa kannattaa tulla 
käymään”, Kaivola vinkkaa.

VAIKKA METSÄT ovat etäällä, 
apu on lähellä.

UPM Metsän Ella Kaivola ja 
Pekka Anttila ovat tottuneet pal-
velemaan metsänomistajia, joiden 
metsätilat ovat jossain kaukana.

”Olemme täällä pääkaupunki-
laisten metsänomistajien tukena”, 
Kaivola sanoo.

”Ihmiset omistavat metsiä 
ympäri Suomea, eivätkä he vii-
konloppuna välttämättä ehdi läh-
teä maakuntiin. Meidän kautta 
saa kasvotusten neuvoja”, Anttila 
kuvaa asiakaspalveluvastaavan 
työtään.

Kaivola on valmistumassa 

Etämetsänomistajien kasvava 
joukko tarvitsee lähiapua
UPM:n metsän-
hoitajat lähtevät 
tarvittaessa 
asiakkaan mukaan 
metsäretkelle.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Töölönlahdella työskentelevät Ella Kaivola ja Pekka Anttila antavat 
ilmaisia neuvoja pääkaupunkiseudun etämetsänomistajille.

UUTISET ÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

Ympäristön asialla
Kokkolassa sijaitseva lehtitehdas Botnia Print painaa maamme  
ekologisimmat sanomalehtituotteet. Luonnon kuormitus pyritään 
minimoimaan kaikessa lehtitehtaan toiminnassa.

Vähemmän roskaa. Botnia Prin-
tin suurin ympäristöetu on vedetön 
painoprosessi. Vedettömän painamisen 
ansiosta hukkapaperin eli makulatuurin 
määrä vähentyy jopa viidennekseen 
perinteiseen painomenetelmään ver-
rattuna. Paperihävikin pienuus johtuu 
painokoneen ensiluokkaisesta painojäl-
jestä ensimmäisestä lehdestä saakka. 
Verrataan! Perinteisellä sanomalehti-
painokoneella veden ja värin tasapainon 
saavuttaminen vaatii jopa yli tuhannen 
koelehden painamisen ennen kuin 
varsinainen tuotanto voi alkaa. Botnia 

Printillä lopullinen painolaatu saavu-
tetaan parhaimmillaan vain muutaman 
kymmenen testilehden jälkeen.

Hyvä  Suomi! Ympäristöarvot ja 
suomalaisuus on helppo yhdistää sa-
nomalehtialalla. Botnia Printin käyttä-
mästä paperista valtaosa valmistetaan 
Suomessa. Paperin valmistukseen 
käytetään keräyspaperia ja sahahaketta, 
jota syntyy puuteollisuuden ylijäämänä. 

Ei myrkyille. Vedettömien painole-
vyjen tulostus vaatii huomattavasti 

vähemmän kemikaaleja kuin perintei-
sessä vesipainokoneessa. Botnia Printin 
painokone ei tarvitse myöskään öljyä 
toimiakseen. 

Kaikki kierrätetään. Botnia Printin 
jätteenkäsittely on viety niin pitkälle 
kuin mahdollista. Paperirullien kääreet, 
rullantumpit, sanomalehtimakulatuuri 
ja leikattavien lehtien reunaleike kuten 
myös käytetyt painopellit (alumiinia) ja 
raakelinterät (terästä) käsitellään omi-
na lajikkeinaan ja sen jälkeen uusiokäy-
tetään sataprosenttisesti. www.botniaprint.fi

• Omistajat Keski-Pohjanmaan  
Kirjapaino Oyj 65 ja HSS Media

• Suurimmat lehdet  
Keskipohjanmaa ja Vasabladet

• Henkilökunnan lukumäärä 33

•Toiminta alkoi keväällä 2010

• Ainoa painotalo Suomessa, joka 
käyttää vedetöntä painotekniikkaa.

• Painotalo sijaitsee Kokkolassa

Botnia Print Oy Ab 

IL
M

O
IT

U
S

Vinkkejä metsänomistajalle 
    Ò Hanki perustiedot metsästäsi: missä, millaista, minkä arvoista.  
    Ò Teetä metsäsuunnitelma. Metsä tuottaa hyvin kun sitä hoitaa 

oikein ja työt ajoitetaan oikeille vuosille.
    Ò Pidä huolta taimikoistasi. Hoida metsäsi hyvään alkuun taimi-

konhoitotöillä. Ne voi tehdä itse tai teettää ammattilaisilla.
    Ò Nauti metsästäsi. Tutustu ja retkeile, voit yllättyä metsäsi kolkista.

R A U N O  H I E TA N E N
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KOLMEN VUODEN VÄLEIN järjestet-
tävä Pohjoismainen lakimieskokous 
on tänä vuonna Suomessa. 24.–25. 
elokuuta Pohjoismaiden suurin aka-
teeminen lakimieskokous tuo Finlan-
dia-talolle juristeja tuomioistuimista, 
valtionhallinnosta, yliopistoista ja lii-
ke-elämästä. 

Kokouksen esiintyjinä ja puhujina 
on tunnettuja alansa asiantuntijoita 
kaikista Pohjoismaista.

Kaksipäiväinen kokous tarjoaa 
osallistujille mahdollisuuden osallis-
tua korkeatasoiseen keskusteluun ai-
healueista, jotka edustavat laaja-alai-
sesti eri oikeustieteen, lainkäytön ja 
yritysjuridiikan osa-alueita. Laki-
mieskokouksia on järjestetty 1800-lu-
vulta saakka, nyt järjestettävän ko-
kouksen järjestysnumero on 41.

Lokakuussa lakimieskokoukset 
jatkuvat Finlandia-talolla, kun Suo-
men Lakimiesliiton valtakunnallinen 
lakimiespäivä järjestetään 45. kerran. 
Päivän aikana ammattilaiset kuunte-
levat luentoja ja opiskelijat voivat luo-
da kontakteja työnantajiin. TLS

Nordiska juristmötet 24.–25.8.
XLV Lakimiespäivä 6.10.

Millaista täällä on työskennellä? Helmi Keskinen: ”Tykkään 
olla täällä tosi paljon, kun saa jutella eri ihmisten kanssa ja saa olla 
ulkona. Tämä on tosi hienolla paikalla.” Ellen Kopperoinen: ”On 
mukava olla täällä luonnossa, mutta silti keskustassa, täällä on 
mukavat työkaverit ja helppo viihtyä.”
Paikan parhaat puolet? Helmi:  ” Tää on tosi kiva lenkkeilyalue, 

ja lenkkeilijöitä meneekin tosi paljon ohi. Ja että ihan Helsingin 
keskustassa on näin nätit näkymät ja voi rauhoittua!”
Millainen on tyypillinen kahvilan asiakas? Ellen: ”Sellainen, 
joka tulee viihtymään, hänellä on jo tarpeeksi aikaa, että voi istua 
rauhassa Meillä ei oikeastaan ole kiireisiä asiakkaita, jotka ottaisi-
vat ruuan mukaan. Tänne tullaan viettämään aikaa.”  TLS

Lakimiehet 
kokoontuneet  
1800- luvulta 
asti, nyt  
Finlandia-talolla 

Juttusarjassa keskeytetään työnteko ja kysytään, keitä täällä lahdella oikein on töissä.

TÖISSÄ TÖÖLÖN LAHDELLA

Lukiolainen 
Helmi Keskinen 
(vas.) ja äidin-

kielen opettajaksi 
opiskeleva Ellen 

Kopperoinen 
ovat kesätöissä 
Sinisen huvilan 

kahvilassa.

UUTISETÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

Musiikkitalon portaat 
nousivat suosituksi 
kokoontumispaikaksi
PERJANTAIPORTAAT. Näin voi 
kutsua Musiikkitalon muutaman 
vuoden ikäisiä nurmikkoportai-
ta. Ne ovat nousseet suosituksi 
ajanviettopaikaksi. Varsinkin 
perjantaisin portaat täyttyvät jo 
alkuillasta juhlijoista.

”Tämä on lähellä keskustaa 
ja lähin paikka, mihin paistaa 
aurinko aika myöhään”, Sanna 
Kujanpää kommentoi paikan 
valintaa.

Muu seurue eli Suvi Hauta-
luoma, Lilli Tavaststjerna ja 
Janna Ajanto nyökkäilevät mu-
kana.

”Jos on lämmintä, niin täällä 
ilta voi venyä myöhään yöhön 

asti”, toista kertaa portailla iltaa 
viettävä Hautaluoma sanoo.

Kaverukset saivat sovittua ta-
paamisen elokuun alun kesäisel-
le keskiviikolle. Kello kahdeksal-
ta portailla istuskelee lähes sata 
illanviettäjää muutaman hengen 
ryhmissä. Sekaan mahtuisi vielä 
monta porukkaa.

Illan vanhetessa rauhatto-
muus portailla lisääntyy. 

”Tunnelma on leppoisa sii-
hen asti, kunnes jengi on ihan 
naamat”, Kujanpää kuvailee. 

Hänen mukaansa tunnelma 
on parhaimmillaan suurin piir-
tein iltakahdeksasta iltakymme-
neen. TLS 

R A U N O  H I E TA N E N

Sanna Kujanpää, Suvi Hautaluoma, Lilli Tavaststjerna ja Janna 
Ajanto viettivät iltaa Musiikkitalon portailla elokuun alussa.
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Eduskuntatalo
    Ò Valmistui  1931.
    Ò Suunnittelija J. S. Sirén
    Ò Rakennuksen peruskorjaus 

valmistuu vuonna 2017.  
    Ò itsenäisyyden satavuotis-

juhlaistunto on tavoitteena 
pitää  peruskorjatussa Edus-
kuntatalossa.

Talvipuutarha
    Ò Avattiin yleisölle vuonna 1893.
    Ò Ollut yli 120 vuotta kaupunkilaisten 

virkistys- ja kohtauspaikka.
    Ò Ilmainen sisäänpääsy. 
    Ò Vierailijoita arviolta 100 000 vuosittain. 

Finlandia-talo
    Ò Valmistui 1971 (kongres-

sisiipi 1975).
    Ò Suunnittelija Alvar Aalto.
    Ò Kävijöitä 200 000 (2016).
    Ò Tapahtumia, näyttelyitä 

ja konsertteja yli 800 vuon-
na 2016.

    Ò Omistaja: Helsingin 
kaupunki.

    Ò Rakennuksen edustalla 
suppausyritys Hakuna Ma-
tata vuokraa sup-lautoja ja 
kanootteja.

Puistoalue
    Ò Valmistui 2016.
    Ò Leikkipuisto ja ”toimin-

takaari”.
    Ò Ulkotapahtuma-alueella 

mm. konsertteja. 

Linnunlaulu
    Ò Huviloiden yhteydessä 

muun muassa Sinisen huvi-
lan kahvila ja Taiteilijakahvi-
la. Huviloissa asuu jokunen 
kulttuuriväen edustaja.

    Ò Kirjailijatalo Villa Kivi.
    Ò SUP Finland -suppaus-

yritys.

Oopperatalo
    Ò Valmistui 1993.
    Ò Paikassa ennen sokeriteh-

das.
    Ò Suunnittelija:  Arkkitehti-

toimisto Hyvämäki–Karhunen–
Parkkinen (1977).

    Ò Kävijöitä: lähes 300 000 
vuodessa.

    Ò Oopperatalon läheisyydessä 
ravintola Töölönranta ja kahvila 
Tyyni.

Töölönlahti
    Ò Kutakuinkin uintikelpoista 

vettä. Kaupunki puhdistaa 
Töölönlahtea juoksuttamalla.

    Ò Lenkki Töölönlahden 
ympäri on pituudeltaan 2,2 
kilometriä.

    Ò Suppaajat valtaavat lah-
den kesäisin.  

    Ò Suppausta ja uintitem-
pauksia kesäisin, jääliikuntaa 
talvisin.

Jokaiselle 
jotakin
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi
Teemu Hotti, kuvitus

TÖÖLÖNLAHTI ON täynnä kult-
tuuritapahtumia, tilaisuuksia 
ja rennon olemisen paikkoja. 
Kivenheiton päästä keskustasta   
pääsee luonnon helmaan hen-
gähtämään tai hengästymään 
juoksulenkillä. 

Voit käydä Eduskuntatalossa 
seuraamassa, kun poliitikot päät-
tävät asioistasi, ja hetken päästä 
nähdä samat päättäjät iltalenkillä 
Töölönlahdella. 

Töölönlahden Sanomat kokosi 
tietopaketin koko alueesta. Se on 
opas ja menovinkki alueella liik-
kuvalle ja siellä työskentelevälle. 
Irrota ja säästä aukeama!

Hakasalmen 
huvila

    Ò Valmistui 1846.
    Ò Museotila, viimeksi 

Musiikkimuseona, jossa 
kävi kahden näytte-
lyvuoden aikana noin 
91 000 vierasta.

    Ò Lokakuussa 2017 
huvilassa aukeaa valo-
kuvanäyttely.

    Ò Pihapiirissä Café Hu-
vila, jossa tarjolla myös 
lounasta.

    Ò Huvilan tunnetuin 
asukas oli Aurora Ka-
ramzin.

7

7

9

9

6

6

5

5

8

11

Toimisto-
talot

    Ò Konsulttitalo 
Mercuri Urval ja 
muita toimijoita.

13

13
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10

12

12
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Alma-talo
    Ò Valmistui 2012.
    Ò Iltalehti, Kauppalehti, 

Talouselämä, Mark-
kinointi & Mainonta, 
Mikrobitti, Tekniikka & 
Talous, Ahlstrom, Kärki-
media.

    Ò Fazerin lounaskahvila. 
    Ò Aallonkoti-huoneisto-

hotelli, ravintola Sunny 
Bay, kampaamo Salon 
Aalto. 

    Ò Helsingin kalleim-
mat asunnot, hinta jopa 
12000 euroa neliöltä.

Kiasma
    Ò Valmistui 1998.
    Ò Nykytaiteen museo, Kiasma Café 

(tarjolla lounasta), Kiasma Shop
    Ò Suunnittelija yhdysvaltalainen 

arkkitehti Steven Holl.
    Ò Rakentaminen maksoi noin  

38 miljoonaa euroa
    Ò Kiasma on osa Suomen kansallis-

galleriaa
    Ò Kävijöitä 320 000 (2016)

Postitalo
    Ò Valmistui 1938.
    Ò Entinen Posti- ja tele-

laitoksen pääkonttori.
    Ò Suunnittelijat Jorma 

Järvi, Erik Lindroos ja 
Kaarlo Borg.

    Ò Nykyään vuokralaisina 
mm.  K-supermarket, Hel-
sinki 10:n postikonttori, 
lounasravintola Pääposti, 
Rajala Pro Shop, kirjasto, 
ebookers.fi, Hansel, Mo-
mentous ja Areite.

Rautatieasema

    Ò Ensimmäiset osat valmistui-
vat vuonna 1909.

    Ò Suunnittelija: Eliel Saarinen.
    Ò Ruoka- ja vaatekauppoja, 

erikoisliikkeitä, apteekkeja, 
pubeja ja lounasravintoloita, 
pikaruokaravintoloita, kioskeja 
ym.

Holiday  
Inn -talo

    Ò Holiday Inn -ketjun hotelli, 
jossa lounasravintola. Katu-
tasossa SportPubChelsea- 
ravintola.

    Ò Muita toimijoita, mm. Azets.

Musiikkitalo
    Ò Valmistui 2011.
    Ò Noin 700 konserttia ja 330 

muuta tapahtumaa (2016).
    Ò Ravintola ja kahvila.
    Ò Talossa toimivat Helsingin 

kaupunginorkesteri, Radion 
sinfoniaorkesteri ja Taideyli-
opiston Sibelius-Akatemia.

    Ò Kävijöitä noin 850 000, 
joista konserttilipun ostaneita 
noin 265 000.

KPMG-talo
    Ò Valmistui 2014.
    Ò Konsulttiyhtiö KPMG:n 

Suomen-pääkonttori.
    Ò Useita ravintoloita: 

Manu, Eatos, Jufu, Bierhaus 
ja Woolshed.

    Ò Useita muita yrityksiä: 
Talenom, Electronic Arts, 
Finitec, Recright, Barona, 
Kuulotekniikka, kampaa-
mot Naps ja  Salon Sensi-
tive.

Sanomatalo
    Ò Valmistui 1999.
    Ò Mm. Helsingin Sanomat, 

Ilta-Sanomat, HS Metro, 
Radio Aalto, Radio Rock.

    Ò Katutasossa näyttelyti-
laa ja tapahtumatori.

    Ò Fazer Café, Helsingin 
Katse, Bonava, Estetia, Met-
so, R-kioski, SPR:n Veripal-
velu, DNA:n myymälä. 

Keskusta   -
kirjasto

    Ò Valmistuu joulukuussa 
2018.

    Ò Arviolta 3,5 miljoo-
naa kävijää vuodessa eli 
10 000 joka päivä.

    Ò Sai nimikilpailussa 
nimen Oodi.

4

4

2

2

1

1

3

EY-talo
    Ò Valmistui 2014.
    Ò Konsulttiyhtiö EY:n Suo-

men-pääkonttori (ent. Ernst 
& Young).

    Ò Digitaalisen liiketoimin-
nan konsulttitalo Solita sekä 
Make-Up Studio Nina Orell.

    Ò Puiston puoleisessa sii-
vessä asuntoja.

Kansalaistori

    Ò Useita tapahtumia 
mielenosoituksista moni-
päiväisiin tapahtumiin, 
kuten  Taste of Helsinkiin.

UPM:n talo

    Ò Valmistui 2013.
    Ò Tunnetaan myös 

nimellä Biofore-talo.
    Ò Tilat suunniteltu noin 

450 UPM:läiselle.

19

19

18

18

17

17

16

16

15

15

14

14
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Oopperan 
ahkerat 
italialaiset

Oopperan parvekkeelle vievä 
polku on kapea ja huomaamaton. 
Nokkospuskat pyrkivät iholle.

Täällä, piilossa ohikulkijoiden 
katseilta, parisataatuhatta rauhal-
lista italialaista tekee ahkerasti 
töitä koko kesän.

Mehiläishoitaja Tuula Lehto-
nen on pukenut valkoisen suoja-
puvun päälleen ja nostelee ken-
nostoja pesistä.

Lehtosen mukaan oopperalle 
valittu italialainen mehiläiskanta 
on yksi säyseimmistä ja siksi so-
piva kaupunkioloihin.

“Ukkosta ei ole ainakaan tu-
lossa tänään, koska nämä ovat 
niin rauhallisia”, Lehtonen sanoo. 

Taivaalla on siellä täällä tum-
mia pilviä, eikä ukkonen tunnu 
kaukaa haetulta ajatukselta, mut-
ta ilmeisesti paikalliset sääennus-
tajat ja niiden kasvattaja tietävät 
paremmin.

Ukkosen alla mehiläiset ovat 
äkäisiä, mutta nyt ne eivät tunnu 
välittävän hoitajastaan. Lehtonen 
on sytyttänyt savupalkeeseen tu-
len. Sieltä leijuva savu rauhoittaa 
mehiläisiä entisestään.

LEHTONEN ON tarhannut ystä-
viensä Niina Kankaan ja Lauri 
Reuterin kanssa mehiläisiä Oop-
peratalolla neljättä kesää.

”Jossain vaiheessa tuli ilmi, 
että me kaikki liitymme jollain 
tavalla mehiläisiin, niinpä pää-
timme yhdistää ystävyytemme 
myös täällä oopperalla”, Lehto-
nen kertoo.

”Niinan kanssa olemme opis-
kelleet Viikissä maa- ja metsäta-
loustieteellisessä. Laurin kanssa 
tutustuimme, kun olimme opis-
kelijavaihdossa Hollannissa.”

Oopperalle kaverukset pää-
tyivät tarhaajiksi sattumalta. 
Samalla kun he etsivät sopivaa 
mehiläispesäpaikkaa, oopperalta 

oltiin yhteydessä Lehtosen työ-
paikalle Mehiläishoitajaliittoon. 
Oopperan toiveena oli hankkia 
mehiläispesiä tontilleen.

Yhteistyö lähti nopeasti käyn-
tiin, ja pian oli pesällinen mehiläi-
siä työn touhussa Töölönlahdella. 
Neljässä vuodessa mehiläiskanta 
on kasvanut niin, että nyt oop-
peralla on neljä pesää, jokaisessa 
noin 50 000 mehiläistä.

MEHILÄISET LENTELEVÄT ää-
nettömästi hakemaan mettä ja 
siitepölyä Töölönlahden lehmuk-
sista, villiviineistä, hevoskastan-
joista ja apiloista. Mehiläispar-
vekkeen yläpuolella on pienempi 
parveke, joka välillä täyttyy ute-
liaista oopperatalolaisista.

”He kyselevät kaikenlaista 
mehiläistarhauksesta. Pidämme 
tässä sitten luentoja mehiläisten 
hoidosta”, Lehtonen nauraa.

Lehtosen päivätyö on Mehi-
läishoitajain liiton tiedottaja ja tut-
kimuskoordinaattori, joten ”luen-
tojen” sisältö on asiantuntevaa.

KESÄN LOPUSSA kaverukset 
myyvät hunajan Oopperatalolle, 
joka käyttää lähihunajaa väliai-
katarjoiluun. Yhdestä pesästä 
saatiin viime kesänä 35 kiloa hu-
najaa.

Tarhaus on kaveruksille har-
rastustoimintaa, mutta hunajan-
myynnillä kaverukset voivat kat-
taa mehiläishoidon kustannukset 
sekä ”käydä syömässä kunnolla 
ulkona” kesäkauden jälkeen.

Maailmalla hunajan lähitar-
haus on muodikas ilmiö.

”Lontoossa tarhausta on jopa 
liian paljon. Silloin mehiläiset 
hermostuvat, kun ravintoa ei ole 
tarpeeksi, ja sitten ihmiset häi-
riintyvät mehiläisistä.”

TÖÖLÖNLAHDELLA kesäpäivä 
on lopuillaan. Ukkosta ei tullut. 
Pienet sääennustajat olivat oi-
keassa.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Oopperatalon parvekkeella asustelee 
parisataatuhatta mehiläistä.

Oopperatalon mehiläistarhaajien vuosi
    Ò KEVÄT: Huolta ja malttamatonta odotusta, miten mehiläiset ovat 

selvinneet talvesta.
    Ò TOUKO-ELOKUU: Pesänhoitoa noin kerran viikossa.
    Ò ELOKUU: Hunajan korjuu, linkous ja toimitus Oopperalle.
    Ò SYKSY: Annetaan talviruoaksi sokeriliuosta, torjutaan punkkeja. 

Mehiläisten maailmanlaajuinen vihollinen on varroapunkki.
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1.

2.

3.

1. Mehiläishoitaja Tuula Lehtonen 
nostaa mehiläiskennoa pesästä. 
Yhdessä pesässä on noin 50 000 
mehiläistä.

2. Mehiläispesät ovat katseilta 
suojassa Oopperatalon parvek-
keella. 

3. Savupalkeesta tupruava savu 
rauhoittaa mehiläisiä.

4. Mehiläiskennoissa käy kova 
kuhina.

5. Tuula Lehtoselle ja hänen 
ystävilleen oopperan mehiläistar-
haus on harrastus. Lehtosen päivä-
työ on Mehiläishoitajaliiton tiedot-
taja ja tutkimuskoordinaattori.

4.

5.

Ukkosta 
ei ole 

ainakaan tulossa 
tänään, koska 
mehiläiset ovat 
niin rauhallisia.”
 
Tuula Lehtonen 
Oopperan mehiläisten hoitaja

’’
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Minäkeskeisyyttä ja historiabuumia Villa Kivessä

MITEN KUVATA itsensä esit-
telyyn painottuvaa kulttuuria? 
Muun muassa tätä pohditaan 
Helsingin Kirjailijayhdistyksen 
järjestämässä Villa Kiven perin-
teisessä kirjailijoiden paneelikes-
kustelussa. 

”Yleisö on tykännyt tilaisuu-
desta kovasti, koska se on kotoi-
sa ja antaa paljon ajattelemisen 
aihetta. Ahkerimmat kuuntele-
vat kaikki keskustelut”, kuvailee 
kirjailija Laura Honkasalo, yksi 
tapahtuman panelisteista.

Tämän vuoden tapahtuman 

teemana on Kirjallisuuden Suo-
mi 100.

Maksuttomassa tilaisuudes-
sa on sarja paneelikeskusteluita. 
Edellisvuosien tapahtumat ovat 

olleet Honkasalon mukaan hyvin 
suosittuja.  

Tänä vuonna aiheina on esi-
merkiksi sisällissota yksilön ja 
suvun traumana, historiallisten 

romaanien buumi, kirjallisuuden 
kapina ennen ja nyt sekä – illan 
viimeisenä teemana – nykyajan 
minäkeskeisyys. 

Puhujina ovat muun muassa 

Töölönlahdella järjestetään satoja tapahtumia kuukaudessa. Menot-palsta poimii niistä kiinnostavimmat. 
Taiteiden yön 24.8. poiminnat löydät yläpuolella olevasta jutusta.MENOT

TÖÖLÖNLAHTI

VESILLE Suppauksesta ja muusta veden 
päällä liikkumisesta pääsee nautti-
maan Hakuna Matatan (Finlandia-talon 
vieressä) tai SUP Finlandin (Linnunlaulu) 
vuokravälineillä.

KIASMA
ARS17 Kansainvälinen nykytaiteen suur-
näyttely, jonka teemana on digitaalinen 
murros. ARS17 esittelee uuden vuositu-
hannen taiteilijat ja laajentaa näyttely-
kokemuksen verkkoon.  (ks. alempana 
Kiasma-teatteri) 14.1. 2018 asti

FILOSOFIAN YÖ  Poikkeuksellisia 
puheenvuoroja, lentäviä ajatuksia ja 
taide-elämyksiä. Lyhyet puheet, yllättä-
vät performanssit ja musiikki jatkuvat 
läpi yön, ruumiin ravintoa unohtamatta. 
Mukana on suomalaisia sekä kansainvä-
lisiä filosofeja alansa huipulta. Filosofian 
yö on jo ehtinyt lumota yökukkujat New 
Yorkissa, Pariisissa, Lontoossa ja Berliinis-
sä. Tapahtuma on osa Helsingin Juhlaviik-
koja.  pe 1.9. – la 2.9. 2017

LAUANTAIPAJAT Lauantaipajat ovat 
avoimia kaikille Kiasman museolipun 
ostaneille ja sopivat yli 3-vuotiaille. Alle 
10-vuotiaat aikuisen seurassa. Aiempaa 
kokemusta pajan aiheesta tai ennakkoil-
moittautumista ei tarvita. Lauantaisin 
9.9.–21.10. klo 13–16

MUUT PAJAT Kiasma järjestää taidepajo-
ja erilaisille kohderyhmille. Marraskuussa 
2017 alkaa taas Vauvojen värileikki- paja. 
Kiasma järjestää pajoja päiväkodeille, 
koululaisille sekä terapia- ja kuntoutus-
ryhmille.

KORAKRIT ARUNANONDCHAI Bang-
kokissa syntynyt, New Yorkissa asuva 
Korakrit Arunanondchai  tuo Kiasmaan 

visuaalisen maailmansa, jossa yhdistyvät 
digitaalisen ajan kollektiivinen muisti ja 
hänen omat henkilökohtaiset kokemuk-
sensa. Arunanondchain soolonäyttelyitä 
on viime vuosina nähty mm. Bangkokissa, 
Pariisissa, Pekingissä, Mexico Cityssä, 
Hongkongissa, Torinossa, Bolzanossa ja 
Beirutissa.  29.9.–18.3.

ARS FENNICA Suomen merkittävimmän 

kuvataidepalkinnon Ars Fennican tämän 
vuotisten ehdokkaiden yhteisnäyttely 
avautuu Kiasmassa lokakuussaa.
Palkintoehdokkaat ovat Maija Blåfield, 
Pekka ja Teija Isorättyä, Perttu Saksa, Kari 
Vehosalo sekä Camilla Vuorenmaa. 13.10. 
2017–18.2. 2018

KIASMA-TEATTERI esittää ajankohtaista 
elävää nykytaidetta ja toimii yhteistyössä 
Kiasman näyttelyiden kanssa. Yhteistyötä 
tehdään useiden alan festivaalien ja mui-
den toimijoiden kanssa. ARS17 screening 
-sarja tuo uusia mediataiteen näkökulmia 
näyttelyn yhteyteen.
20.9. / 18.10.  / 16.11. klo 18

KANSALAISTORI
MIELENOSOITUKSIA LUVASSA 
Kansalaistori on suosittu paikka mielen-
osoituksille. Naapurissa on Sanomatalo 
ja Alma-talo, joten tiedotusvälineiden 
kynnys uutisoida mielenosoituksista on – 
ainakin maantieteellisesti – matala. 

MUSIIKKITALO 
FLORAL HELSINKI Nelipäiväinen 
kukka-alan suurtapahtuma, joka tuo 
kukkasidontataidon suomalaiset ja poh-
joismaiset huiput ja huippuosaamisen 
suuren yleisön nähtäville. Kukkasidonnan 
Suomen mestaruus -kilpailu pidetään 

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

TAITEIDEN YÖ 24.8. TÖÖLÖNLAHDELLA

Valkoposkihanhikanta on runsas Töölönlahdella. Linnut ovat kestopuheenaihe kah-
vi- ja lounaspöytäkeskusteluissa.

R A U N O  H I E TA N E N

M E N O T - PA L S TA N  K U VAT:  R A U N O  H I E TA N E N

Suosittu Villa 
Kiven kirjaili ja-
ilta saa jatkoa. 
Keskustelujen 
aiheina on 
muun muassa 
historiallisten 
romaanien 
buumi. 

Villa Kiven  
Taiteiden yö

    Ò Helsingin kirjailijat ry:n  
tilaisuudessa on neljä kirjalli-
suuskeskustelua, joissa etsitään 
yksilöä historian rivien välistä.

    Ò
    Ò Klo 18 sisällissota yksilön ja 

suvun traumana (kirjailijat Heidi 
Köngäs ja Venla Hiidensalo sekä 
historioitsija Samu Nyström)

    Ò
    Ò Kello 19 historiallisten ro-

maanien buumi (klo 19, kirjaili-
jat Sirpa Kähkönen, Katja Kallio, 
Venla Hiidensalo ja historioitsija 
Tuomas Tepora)

    Ò
    Ò Kello 20 kirjallisuuden kapi-

na ennen ja nyt (kirjailijat Anja 
Snellman, Pia Pesonen, Riikka 
Ala-Harja ja Susinukke Kosola) 

    Ò
    Ò Kello 21 I love me – 2000-lu-

vun minäkeskeisyys ja dystopiat 
(klo 21, kirjailijat Pajtim Statov-
ci, Henriikka Rönkkönen, Terhi 
Törmälehto ja Laura Honkasalo).

    Ò
    Ò Osoite Linnunlauluntie 7

Villa Kiven suositussa kirjailijaillassa puhuvat muun muassa Katja Kallio ja Anja Snellman. 
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Sirpa Kähkönen, Tuomas Tepo-
ra, Katja Kallio, Anja Snellman 
ja Pajtim Stattovci. 

”Keskustelut tapahtuvat kello 
18–22, mutta mukaan voi tulla 
koska vain”, Honkasalo sanoo.

Honkasalo itse on panelistina 
illan viimeisessä keskustelussa I 
love me – 2000-luvun minäkes-
keisyysdystopiat. 

”Ajattelin, että keskustelun 
teemoina olisi nykyajan yksi-
löllisyyttä korostava kulttuuri, 
ulkonäkökeskeisyys, some-kult-
tuuri – miten nämä vaikuttavat 
kaunokirjallisuuteen, miten ku-
vata itsensä esittelyyn painottu-
vaa kulttuuria”, Honkasalo miet-
tii.

Honkasalo on kirjoittanut 
muun muassa kirjat Perillä kello 
kuusi ja Sinun lapsesi eivät ole si-
nun.

TÖÖLÖNLAHDELLA järjestetään 
lukuisia tapahtumia Taiteiden 
yönä. Kansalaistorilla nähdään 
vauhdikas capoiera-esitys, kun 
lajin harrastajat ottavat mittaa 
toisistaan. 

Viereen on listattu useimmat 
Töölönlahden Taidteiden yön ta-
pahtumista.

 

ÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

Minäkeskeisyyttä ja historiabuumia Villa Kivessä
Poimintoja Taiteiden yöhön Töölönlahdella

    Ò Café Verandassa Finlan-
dia-talolla livemusiikkia tarjoi-
lee F-Lane. Klo 20–22. 

    Ò Töölönlahden etelärannassa 
katusoittohenkinen ulkoilma-
esitys, kun The Fisherman & 
The Sea -yhtye soittaa täysin 
ilman sähköä. Klo 20, 21 ja 22. 
Säävaraus. 

    Ò Hesperianpuistossa voi osal-
listua yhteiseen taideteokseen 
kynttilöiden valolla ja lahjoittaa 
haluamansa summan Unicefille.  

    Ò Villa Kivessä kirjallisuuden 
Suomi 100 -tapahtuma, ks. vie-
reinen juttu. Klo 18–22.30. 

    Ò Talvipuutarhassa luetaan 
ääneen runoilija Saima Harma-
jan äidin Lauran lapsipakinoita. 
Paikalla on myös duo MeriTuuli. 
 

    Ò Kansallismuseon Taiteiden 
yön korttityöpajassa teh-
dään omia kuvia Suomesta, 
ja opastukset avaavat uusia 

näkökulmia. Tornikierroksilla 
pääsee katsomaan kaupunkia 
lintuperspektiivistä, ja elokuva-
näytökset vievät toisiin hetkiin. 
Klo 17.30–22. 

    Ò Oopperatalolla tarjotaan 
ohjelmaa oopperan ja bale-
tin ystävällä Oopperakujalla, 
Töölönlahden puoleisellä 
nurmikentällä. Myös kirpputori, 
josta voi tehdä löytöjä ooppe-
ran puvustosta. Klo 17–23. 
 

    Ò Kansalaistorilla He Helsin-
gin taidokkaimmat capoeiris-
tat ottavat mittaa toisistaan. 
Capoeira Capital ry kutsuu 
kaikki capoeiran harrastajat 
avoimeen rodaan Kansalaistoril-
le taiteiden yönä. Klo 18–20. 

    Ò Hesperianpuistossa on tai-
degalleriabussi ArtMobile, jossa 
on esillä taidemaalari Timo 
Jakolan stadi-aiheisia maala-
uksia. Lisäksi trubaduuri Will’s 
Corner viihdyttää juhlayleisöä. 
Klo 12–22.

11.8. ja kukkasidonnan Pohjoismaiden 
mestaruus -kilpailu 12.8. Kaikki kilpai-
lutyöt ovat yleisön nähtävillä. Lisäksi 
yleisölle järjestetään erilaista osallistavaa 
ohjelmaa. 10.8.–13.8.

POP UP -KONSERTIT Kesäiltapäivinä 
Musiikkitalossa nautitaan elävästä musii-
kista ilmaiseksi, kun Sibelius-Akatemian 
opiskelijat esittävät pop up -konsertteja. 
Elokuussa lähes päivittäin klo 14

MAJ LIND -PIANOKILPAILU Neljäs 

kansainvälinen Maj Lind -pianokilpailu 
järjestetään Musiikkitalossa Helsingissä. 
Kilpailun osanottajat ovat syntyneet 
vuonna 1987 tai sen jälkeen. Kilpailus-
sa soitetaan alkuerät ja välierät, joista 
kansainvälinen tuomaristo valitsee kuusi 
finalistia kamarimusiikki- ja orkesterifi-
naaliin. 17.–31.8.

MUSIIKKITALON VAPAAPÄIVÄ Vuosit-
tainen ilmaistapahtuma, jossa on luvassa 
musiikkia ja erilaisia esittelykierroksia Mu-
siikkitalossa sekä ”huimia lipputarjouksia 
talon tapahtumiin”. Musiikkitalon Vapaa-
päivän ohjelmasta vastaavat Helsingin 
kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaor-
kesteri, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia 
ja Musiikkitalo. La 9.9. klo 9.30–15

SUSANNA MÄLKKI & GÉRARD BU-
QUET ”Hieno esitys viidennestä sinfo-
niasta on elämää muuttava kokemus. 
Fantastinen päätösosa melkein pakottaa 
pidättämään hengitystä”, on Herbert 
von Karajan todennut Gustav Mahlerin 
suurteoksesta. Omana aikanaan kylmän 
vastaanoton saanut sinfonia on säveltäjän 
esitetyin teos, ja sen Kuolema Venetsiassa 
-elokuvasta tuttu hidas osa nostaa kyyne-
let silmiin yhä uudelleen. Saksalaisen kon-
serttimusiikin elävän legendan Helmut 
Lachenmannin Harmonica tuuballe ja 
orkesterille on säveltäjän hätkähdyttävin 
konserttoteos.  28.9. klo 19

OLLI MUSTONEN & PEKKA KUUSISTO 

Helsingin kaupunginorkesterin ja kapel-
limestari Olli Mustosen pitkä yhteinen 
taival on poikinut unohtumattomia 
elämyksiä, joille illan monipuolinen oh-
jelma tuo jatkoa. Viulussa taituroi Pekka 
Kuusisto.  22.9. klo 19

RSO ELOKUVAKONSERTTI: ALEKSAN-
TERI NEVSKI Aleksanteri Nevski kertoo 
1200-luvun Novgorodin ruhtinaasta, joka 
lyö saksalaiset ristiretkeilijät Peipsijär-
ven jäälle. Puikoissa on elokuvamusiikin 
erikoismies, kapellimestari Frank Strobel, 
ja kuolleiden kentän valituksen laulaa 

dramaattinen mezzosopraano Anna 
Danik. 13.10.

NORJALAISET KYLÄSSÄ Norjan 
kansallis oopperan orkesteri pysähtyy 
sinfonisella musiikkimatkallaan  Helsin-
gissä. Norjan Kansallisoopperan Orkesteri 
on 101-henkinen ammattiorkesteri, jota 
pidetään yhtenä Norjan parhaista. Orkes-
terin taiteellinen johtaja on kapellimestari 
Karl-Heinz Steffens. 16.10.

Juoksutapahtumia järjestetään usein 
Töölönlahden liepeillä. Suurista tapah-
tumista Helsinki Half Maraton alkaa 
Töölönlahdelta, kiertää puoli Helsinkiä 
ja loppuu Töölönlahdelle. Yritysmara-
tonviesti-tapahtumassa puolestaan 
osanottajat juoksevat lahden ympäri 19 
kertaa.

>>>

2017

Kiasman vieressä on useana kesänä ollut skeittiramppi.

R A U N O  H I E TA N E N R A U N O  H I E TA N E N

Yleisö 
on 

tykännyt 
tilaisuudesta 
kovasti, koska 
se on kotoisa 
ja antaa paljon 
ajattelemisen 
aihetta. 
Ahkerimmat 
kuuntelevat 
kaikki 
keskustelut.”
 
Laura Honkasalo 
panelisti, kirjailija

’’
Maj Lind 
-pianokilpailu 
neljättä kertaa 
kansain-
välisesti

KULTTUURI

NUORTEN pianokilpailu on jäl-
leen täällä. Viiden vuoden välein 
järjestettävä Maj Lind -piano-
kilpailu alkaa  Musiikkitalossa 
alkuerillä elokuun 18. päivänä. 
Finaaliesitykset ovat elokuun lo-
pussa.

Kilpailu keräsi ennätysmäärän 
hakemuksia, 195 kappaletta. Näis-
tä 44 pianistia valittiin mukaan.

Kilpailu on avoin kaikille vuon-
na 1987 tai sen jälkeen syntyneille 
kansallisuudesta riippumatta. 

Suomalaisista mukana ovat 
Hannu Alasaarela (syntynyt 
1994), Väinö Jalkanen (s. 1989), 
Tarmo Peltokoski (s. 2000), Jus-
tas Stasevskij (s. 1989), Fanny 
Söderström (s. 1993) ja Aleksei 
Zaitsev (s. 1995).

VUONNA 1945 perustettu kan-
sallinen Maj Lind -kilpailu laajen-
nettiin kansainväliseksi vuonna 
2002. 

Aiemmin kansainvälisen kil-
pailun ovat voittaneet Alberto 
Nosè (2002), Sofija Guljak (2007) 
ja  Sergei Redkin (2012).

Liput alku- ja välieriin sekä fi-
naaleihin maksavat 9 eurosta 38 
euroon.
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Töölönlahdella järjestetään tuhansia tapahtumia joka vuosi.  
Menot-palsta poimii niistä kiinnostavimmat. MENOT

Game Music Collectiven soittolistalla on pelimusiikin klassikkokappaleita Final Fantasystä, The Leg-
end of Zeldasta, Grand Theft Autosta ja Call of Dutystä.

Ammattiorkesteri soittaa 
Grand Theft Autoa

Suomi on tunnettu pelien kehit-
täjä. Miksipä täältä ei tulisi myös 
Euroopan ensimmäinen video-
pelimusiikkiin keskittyvä am-
mattiorkesteri.

”Olen itse kuunnellut pelimu-
siikkia aika paljon ja ajattelin, 
että tätähän olisi kiva soittaa to-
sissaan”, kertoo Game Music Col-
lectiven nokkamies, sellotaiteilija 
Lukas Stasevskij.

Ajatus sai Stasevskijin kave-
ripiirissä innostuneen vastaan-
oton.

Game Music Collective
    Ò 20 hengen ammattilais-

ryhmä, muusikoilla on tausta 
Sibelius-akatemiassa.

    Ò Ensiesiintyminen Finlandia-
talolla 20. syyskuuta.

    Ò Euroopan ainoa ammatti-
maisesti pelimusiikkia soittava 
orkesteri.

    Ò Taiteellinen johtaja Lukas 
Stasevskij (kuvassa). 

”Juttelin asiasta, ja jengi oli 
laajemminkin kiinnostunut ide-
asta”, hän kertaa viime syksyn 
tapahtumia. 

”Moni muusikkohan on pe-
lannut videopelejä nuoruudes-

saan”, Stasevskij jatkaa. 
Stasevskijin mainitsemat ka-

verit ovat kaikki Sibelius-Aka-
temiasta valmistuneita tai siellä 
vielä opiskelevia.

”Nuoren polven soittajien kär-

keä”, hän kuvailee 20 hengen ryh-
määnsä.

Viime syksyn ideasta asiat ke-
hittyivät nopeasti. Vajaata vuotta 
myöhemmin orkesterilla on en-
siesiintyminen nurkan takana. 

Se soittaa Finlandia-talolla 20. 
syyskuuta. Töölönlahdelta alkaa 
Suomi-kiertue. Muut konsertit 
järjestetään Tampereella, Turussa 
ja Oulussa.

Lisäksi yhtye sai juuri sponso-

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Pelimusiikin 
esittämiseen 
keskittyvä Game 
Music Collective 
aloittaa rytinällä. 
Orkesterin ensi-
esiintyminen on 
Finlandia-talolla.  

K U VAT;  G A M E  M U S I C  C O L L E C T I V E

EDUSKUNTATALO
OPASTETUT VIERAILUT Eduskuntatalon 
opastetut vierailut yleisölle alkavat maa-
nantaina 16.10.2017. Eduskuntatalossa 
syksyyn 2017 jatkuva peruskorjaus rajoit-
taa vierailumahdollisuuksia.  Opastuksen 
voi varata sähköisesti syyskuusta alkaen. 
Linkki varauskalenteriin löytyy eduskun-
ta.fi-sivulta syyskuun alussa. 

Täysistunnoissa, Pikkuparlamentin 
Kansalaisinfossa ja Eduskunnan kirjastos-
sa yleisö voi kuitenkin vierailla normaa-
listi.

HAKASALMI
VALOKUVANÄYTTELY Hakasalmen 
huvila sulkeutui maaliskuussa 2017  
puoleksi vuodeksi ikkunaremontin takia. 
Lokakuussa huvilassa avautuu Suomi 100 
-juhlavuoden kunniaksi valokuvanäyttely, 
joka kertoo satavuotiaiden – ja hieman 
vanhempienkin – helsinkiläisten elämän-
vaiheista pääkaupungissamme.  

FINLANDIA-TALO 
ART GOES KAPAKKA Finlandia-talon 
yleisökahvila Café Veranda on tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa mukana Art 
goes Kapakka -festivaalissa. Festivaalin 
perinteiseen tapaan avaava Kuorojen 
kierros polkaistaan käyntiin Senaatintoril-

la järjestettävällä yhteiskonsertilla klo 19, 
minkä jälkeen huikeat 122 kuoroa jalkau-
tuu kiertämään festivaaliravintoloita. 
17.8. klo 20, 20.30 ja 21

VARUSMIESSOITTOKUNNAN KASA-
RI-KIERTUE Varusmiessoittokunta palaa 
1980-luvulle kasarihittien siivittämänä. 
Kokoonpanona kuullaan noin 70-henkistä 
megaviihdeorkesteria, jossa on sinfoni-
nen puhallinorkesteri, iso jousisto sekä 
rock-komppibändi. 23.8. klo 19

NORDISKA JURISTMÖTET Pohjoismai-
nen lakimieskokous on 1800-luvulta 
saakka kolmannesvuosittain järjestetty 
Pohjoismaiden suurin akateeminen 
lakimieskokous, joka tuo yhteen juristeja 
tuomioistuimista, valtionhallinnosta, 
yliopistoista ja liike-elämästä. Kaksi-
päiväinen kokous tarjoaa osallistujille 
mahdollisuuden osallistua korkeatasoi-
seen keskusteluun aihealueista, jotka 
edustavat laaja-alaisesti eri oikeustieteen, 
lainkäytön ja yritysjuridiikan osa-alueita. 

Kokouksen esiintyjinä ja puhujina on 
tunnettuja alansa asiantuntijoita kaikista 
Pohjoismaista. 24.–25.8.

THE DIRE STRAITS EXPERIENCE Suosittu 
saanut yhtye palaa jälleen syyskuussa. 
Yhtye juhlistaa 100-vuotiasta Suomea 
kolmella konsertilla, The Dire Straits 
Experience esiintyy Helsingissä,Turussa ja 
Tampereella. Dire Straits -yhtyeen alkupe-
räiset jäsenet Chris White ja Chris Whitten 
sekä viisi maailmanluokan muusikkoa 
esittävät Dire Straits -yhtyeen tunnetuim-
pia hittejä. Monille lienee tuttuja kipaleet 
”Sultans of Swing”, ”Your Latest Trick”, 
”Tunnel of Love”, ”Money For Nothing”, 
”Brothers in Arms”, ”Romeo and Juliet”, ja 
”Walk of Life”. la 23.9.

LIEDKONSERTTI: LAURA PYRRÖ Sopraa-
no Laura Pyrrö on esiintynyt useimpien 
Suomen kaupunginorkestereiden solis-
tina sekä ulkomailla. Hän on tuttu myös 
vuoden 2014 Tähdet Tähdet tv-ohjelmas-
ta. Konsertissa kuullaan musiikkia mm. 
Jean Sibeliukselta, Leevi Madetojalta, 
Oskar Merikannolta, Fredrik Paciukselta 
ja Erkki Melartinilta. Koomisen Oopperan 
liedsarjassa kuullaan nuoria suomalaisia 
oopperataiteilijoita Finlandia-talon Hel-
sinki-salissa.  pe 15.9.

XLV LAKIMIESPÄIVÄ Suomen Lakimies-
liiton valtakunnallinen Lakimiespäivä 
järjestetään 45. kerran. Kiinteän osan 
Lakimiespäivää muodostavat perinteiset 

Töölönlahti on sup-lautailijoiden suosiossa.
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Töölönlahti kuvattuna Olympiastadionin tornista keväällä 2014, jolloin puistoalue oli vielä rakentamatta.

Ilmoitus 
Menot-

palstalla 
alkaen  

99 
 euroa.

R A U N O  H I E TA N E N

Toimitko  
Töölön lahdella? Saat 

20 %:n alennuksen 
ilmoitus hinnoista. Soita 

ja varaa ajoissa tila 
ilmoituksellesi.

Ilmoitusmyynti:  
puh. 050 330 6399
www.toolonlahti.fi 

Yrittäjä!

I L M O I T U S KO OT J A - H I N N AT O S O I T T E E S S A 
TÖ Ö LÖ N L A H T I.F I

Dire Straits 
Experience 
pysähtyy 
Töölönlahdella, 
Turussa ja 
Tampereella 

Lakimiesmessut, jotka täydentävät alan 
ammattilaisille suunnattuja luentoja. 
Tarjolla on alan koulutus- ja kustannustoi-
mintaa, pankki-, vakuutus- ja sijoitustoi-
mintaa, alan järjestöjä ja julkaisuja sekä 
monia muita tuotteita ja palveluja.
Myös opiskelijoiden rekrytointimessut 
järjestetään osana Lakimiespäivää. Mes-
suilla opiskelijat voivat tutustua työnan-
tajiin, luoda kontakteja ja työllistyä. pe 
6.10.

GAME MUSIC COLLECTIVE Suomalai-
nen Game Music Collective on Euroopan 
ensimmäinen pelimusiikkiin keskittyvä 
ammattiorkesteri. Kollektiivi tuo yhteen 
peleistä ja laadukkaasta pelimusiikista 
kiinnostuneet kuuntelijat, soittajat ja 
pelitalot. Ensikonsertissa Finlandia-talolla 
kuullaan pelimusiikin klassikkoja muun 
muassa pelisarjoista Final Fantasy, The 
Legend of Zelda, Assassin’s Creed, Halo, 
Grand Theft Auto ja Call of Duty. 20.9. 

PUISTOALUEET 
OOPPERASALSAT Salsaborealis jär-
jestää Töölönlahdella Oopperan ja 
lahden välissä amfiteatterilla joka 
kesäsunnuntai Oopperasalsat.  SIellä on 
mahdollisuus nauttia salsasta ja muista 
latinotansseista ja tavata muita tanssin 
harrastajia. Tapahtumat on tarkoitettu 
niin aloitteleville tanssijoille kuin kon-
kareillekin. Tilaisuuksissa on dj.  Ooppe-

rasalsakauden päätösbileet 13.8. klo 
17–21

PUISTOJUMPAT Maksuttomia puisto-
jumppia Töölönlahdella järjestää muun 
muassa Helsingin kaupunki. Keskiviik-
koisin 16.30–17.20 ajalla 6.6.–23.8.

SUOSITTU  The Dire Straits 
Experience palaa Suomeen 
syyskuussa. Kokoonpano esiintyy 
Helsingissä, Turussa ja Tampe-
reella. Lavalla on yhtyeen kaksi 
alkuperäisjäsentä eli Chris White 
ja Chris Whitten. He esiintyvät 
viiden ammattimuusikon kanssa 
ja esittävät Dire Straits -yhtyeen 
tunnettuja hittejä. 

Todennäköisesti ainakin nämä 
kuullaan Finandia-talossa: Sultans 
of Swing, Tunnel of Love, Money 
For Nothing, Brothers in Arms, 
Romeo and Juliet, ja Walk of Life. 

Finlandia-talo la 23.9.

rikseen peliyhtiö Rovion.
Stasevskij sanoo, että aika on 

kypsynyt sopivaksi, että pelimu-
siikkiakin voi soittaa vakavissaan.

”20 vuotta sitten tällainen tus-
kin olisi ollut mahdollista.”

Euroopassa ei Stasevskijin 
mukaan ole muita vastaavia, to-
sissaan pelimusiikkia soittavia 
orkestereita.

”Japanissa ja USA:ssa on 
muutamia.”

“Pelimusiikin suuresta suo-
siosta huolimatta sen esittä-
minen on tällä hetkellä hyvin 
vähäistä, eikä pelimusiikille ole 
annettu sen ansaitsemaa arvoa”, 
Stasevskij sanoo.

Game Music Collective soit-
taa livekonserttien lisäksi pelien 
studio-orkesterina ja tuottaa pe-
limusiikkivideoita.

Orkesterin kapellimestarina 
toimii Eero Lehtimäki.

Konserttien pelimusiikkielä-
mystä täydentää visuaalisuus, 
josta vastaa suomalaisiin kärki-
nimiin kuuluva videotaiteilija 
Sellekhanks eli Tommi Musta-
niemi.

Orkesteri on myös mukana 
kansainvälisessä mobiilipelita-
pahtumassa Pocket Gamer Con-
nectissa. Se järjestetään  tänä 
vuonna Suomessa, Wanhassa 
Satamassa Katajanokalla 19.–20. 
syyskuuta.

Chris White.

Koko 60 mm x 87 mm
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AUSTRALIALAINEN Woolshed 
on palvellut Töölönlahdella vuo-
desta 2014. Se on suosittu muun 
muassa alueen toimistotyönteki-
jöiden after work -paikkana. 

Woolshedin ruokalista palve-
lee kenties parhaiten niitä, jotka 
ovat tulleet nauttimaan juomia ja 
joilla sattuu olemaan myös nälkä. 
Pääpaino on juomissa, sillä esi-
mekiksi pelkkä  olutlista on ruo-
kalistaa pidempi.

Ruoka-annokset ovat varsin 
houkuttelevasti hinnoiteltuja. 
Burgerit maksavat 12,50–15,90 
euroa ja nyt testattu 200 gram-
man ulkofileepihvi ranskalaisilla 
18 euroa. Maanantain ja tiistain 
tarjousilloissa kaikki burgerit ja 
muutama muu ruoka maksaa 
vain kymmenen euroa. Usea ruo-
kailija näyttääkin käyttävän tätä 
tarjousta alkuviikosta hyväkseen.

Ruoat ja juomat tilataan ja 

Pubiruokaa ja after workkia  toimistoväelle
Aussiravintola 
Woolshed tarjoaa 
ruokia, joiden 
kaveriksi  
sopii olut.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Ravintola- 
arvio

WOOL-
SHED

Alkuruoka. Kanansiivet ovat 
täyttäviä. Ne tarjoillaan hunaja-
soijan kera.

Jälkiruoka. New York cheesecake 
on keskitason jälkiruoka. Se tar-
joillaan kirsikkakompotin kanssa.

Töölönlahdella järjestetään tuhansia tapahtumia joka vuosi.  
Menot-palsta poimii niistä kiinnostavimmat. MENOT

OOPPERA 
ESA-PEKKA SALONEN Ooppera ottaa 
varaslähdön Helsingin juhlaviikoille 
Esa-Pekka Salosen uunituoreen sellokon-
serton Suomen ensiesityksellä – säveltä-
jän itsensä johtamana. Solistina kuullaan 
saksalais-ranskalaista Nicolas Altstaedtiä, 
nuorta nousevaa maailmantähteä, jonka 
sellosointi on hurmannut kriitikot ja 
yleisöt. 11.8.

JOTTA NÄKISIN SINUT PAREMMIN 
Helsingin Juhlaviikot näkyvät vahvasti 
Töölönlahdella. Yksi osa juhlaviikkoja on 
Bravade & Co:n Jotta näkisin sinut parem-
min”. Se tarjoaa poikkitaiteellista ilotuli-
tusta, kun renessanssi- ja barokkimusiikki 
kohtaavat modernin musiikin, nykytans-
sin ja multimediataiteen. Nokkahuiluk-
vartetti Bravaden ideoima kokonaisuus 
”ravistelee ennakkokäsityksiä nokkahui-
lumusiikista ja hyödyntää ainutlaatuisten 
instrumenttien koko skaalan”. 21.8. 

KAMELIANAINEN Kansallisbaletin 
syksyn 2017 aloittaa Alexandre Dumas 
nuoremman kirjaan pohjautuva klassik-
kobaletti Kamelianainen. Se on yhdys-
valtalaisen koreografin Val Caniparolin 
kuuluisin teos. Traagisen rakkaustarinan 
tapahtumia siivittävät Frédéric Chopinin 
sävellykset. 25.8.–21.9.

HÖSTSONATEN – SYYSSONAATTI 
Uuden suomalaisen oopperan kantaesi-

tyksessä Syyssonaatissa kohtaavat eloku-
vamaailman legendan Ingmar Bergmanin 
teksti ja sukupolvensa kiitetyimpiin sä-
veltäjiin kuuluvan Sebastian Fagerlundin 
musiikki. Gunilla Hemming on kirjoittanut 
Bergmanin elokuvan pohjalta libreton 
ihmisen valinnoista, perheen salatuista 
ristiriidoista ja anteeksiannon mahdolli-
suudesta. Charlotten rooli on sävelletty 
maineikkaalle mezzosopraanolle Anne 
Sofie von Otterille. Von Otter esiintyy 

meillä nyt ensimmäistä kertaa ooppera-
roolissa. 8.9.–5.10. 2017

TAAPEROIDEN TAIDETUOKIO Taape-
roiden taidetuokioissa tuttu ooppera 
nähdään aivan uudella tavalla. Vauhtia, 
yllättäviä käänteitä ja hauskoja tilanteita 
riittää, kun viehättävässä pienoisteat-
terissa esiintyvät satuhahmot heräävät 
eloon. Oopperan tärkeimmät tapahtumat 
ja tarttuvimmat laulut mahtuvat alle 
puoleen tuntiin. Päiväkotiryhmät voivat 
ilmoittautua täyttämällä ilmoittautumis-
kaavakkeen Oopperan sivuilla.  28.–29.8. 
/ 2.–3.10. / 27.–28.11. / 11.–12.12.

VAUVOJEN TAIDETUOKIO llmoittautu-
minen suosittuihin syksyn taidetuokioihin 
alkaa 15.8. klo 9.00. Kysymyksissä ota 
yhteyttä: tuotantokoordinaattori Sonja 
Lipponen puh. 050 430 8093. 5.–8.9. (0–9 
kk), 26.–29.9. (10–18 kk), 24.–27.10. 
(0–9 kk), 28.11–1.12. (10–18 kk)

OOPPERAN TEETANSSIT Maksutto-
missa iltapäivätansseissa päälämpiössä 
tanssitaan rennosti ikivihreiden tahdissa. 
Teetansseja tahdittavat vaihtelevat yhtye-
kokoonpanot ja solistit. 13.9. 2017–2.5. 
2018

RIGOLETTO Giuseppe Verdin Rigoletto 
esitetään seitsemän kertaa syksyn aikana. 
Rigoletto on kohtalokas tragedia hovinar-
rista, hänen tyttärestään ja viettelevästä 
herttuasta. Tutut aariat soivat tyylikkään 

nykyaikaisessa miljöössä. 22.9.–27.10. 

MESTARIEN MESSISSÄ – KOODI 
ILOLLE Nuoret muusikonalut Espoon ja 
Vantaan musiikkiopistoista soittavat yhte-
nä suurena orkesterina Kansallisoopperan 
orkesterin rinnalla. Konserttia johtaa Atso 
Almila. 28.9.

KESÄYÖN UNELMA Shakespearen rak-
kauskiemuroita pulppuavassa romantti-
sessa komediassa seikkailevat niin keijut 
kuin ihmisetkin. Näytelmä on ollut teatte-

maksetaan tiskillä. Palvelu on 
englanninkielistä ja pelaa ripeästi. 
Myös ruokalista on englanniksi.

ALKURUOAKSI nautitut huna-

jasoijalla maustetut kanansiivet 
(6 euroa) ajavat tehtävänsä. Kana 
tosin olisi saanut olla vielä aavis-
tuksen enemmän kärvennettyjä 
pinnasta.

PÄÄRUOAKSI valittu ulkofilee-
pihvi Outback rump steak (18 
euroa, alkuviikon tarjouksessa 
12,60 euroa) tarjoillaan ilman 
kikkailua esillepanossa. Ulko-

fileessä ja ranskalaisissa peru-
noissa ei ole moittimista, pihvi 
tulee asiakkaalle oikeankypsyise-
nä eli mediumina. Pieni vihersa-
laatti on omassa kipossaan lauta-

Woolshedin sisustuksessa on käytetty paljon Australiasta peräisin olevaa rekvisiittaa.

Alvar Aallon kadulla on Alma Median 
päärakennus, jossa työskentelevät Il-
talehden, Kauppalehden, Talouselämän 
ja monen muun lehden toimittajat.

Linnunlaululta avautuu mahtavat näky-
mät Töölönlahdelle.
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UUSIN TÖÖLÖNLAHDEN ra-
vintola on nimeltään Manu. Sen 
takana on Alma-talon vieressä 
toimineenravintola Bastiksen 
väki.

Manu avasi ovensa KPMG- 
talon katutasossa heinäkuun 
lopussa. Tiloissa toimi aiemmin 
ravintola Nom.

“Meillä oli mielessä vaikka 
minkälaista nimeä. Jälkikasvu 
sitten ehdotti, että mikset sinä 
laita nimeksi Manua, se on lyhyt 
ja ytimekäs”, ravintolakonkari 
Manfred “Manu” Schlegel 
kertoo. 

Uuden ravintolan ruokalista 

on paljon monipuolisempi kuin 
Bastiksen aikana. Selitys löytyy 
keittiöstä, joka on huomattavasti 
Bastista suurempi.

“Bastiksen tilat olivat liian pie-
net. Emme voineet tehdä sellaisia 
ruokia, mitä olisimme halunneet. 
Ja viikonloppuisin loppui usein 
asiakastila”, Schlegel sanoo.

Nyt asiakaspaikkoja on sisällä 
120 ja terassilla tilaa 60:lle. 

Manu Schlegel on ollut ravin-
tolayrittäjänä 35 vuotta.

“Ensimmäinen paikka oli Mä-
kelänkadun Haus Berg. Sen moni 
– varmaan muistaa. Pyöritin Haus 
Bergiä 30 vuotta.” TLS

Pubiruokaa ja after workkia  toimistoväelle

Manu sai nimikkoravintolan: 
”Jälkikasvu ehdotti nimeä”

Manfred “Manu” Schlegelin ja tytär Satu Schlegelin uusi ravintola 
on nimeltään Manu. 

Pääruoka. Outback rump steak tarjoillaan ranskalaisilla ja salaatilla.

RUOKA 7,5   

HINTA-LAATU HHH   

TUNNELMA HHH   

PALVELU HHH 

WOOLSHED: 
Töölönlahdenkatu 3,  
puh. 044 7604 086 
www.woolshed.eu
Keittiö avoinna: ma–pe 11–22, 
la 12–22, su 12–21. Lounas 
11–14.

ARVOSTELUASTEIKKO:
Ruoka: 4–10  
Hinta-laatu, tunnelma  
ja palvelu:  0–5 tähteä

K U VAT:  R A U N O  H I E TA N E N

R A U N O  H I E TA N E N

reiden vakio-ohjelmistoa ja yli 400 vuoden 
ajan. Nyt se nähdään oopperassa kahdek-
san esityksen verran. Baletin koreografia 
on Jorma Elon käsialaa.  6.10.– 21.10.

OVELA KETTU Eläimet ja ihmiset laulavat 
Leoš Janáčekin musiikin tahdissa. Ooppe-
raa esitetään kahdeksan kertaa. 14.10.– 
9.11.

TEOSESITTELYT Ennen oopperan näytök-
siä järjestettävät maksuttomat teosesitte-
lyt avartavat maailmaa teoksen ympärillä. 
Illan esitystä katsoo uusin silmin, kun on 
ensin saanut evästystä asiantuntijalta ja 
kuullut kiinnostavia faktoja teoksen syn-
tyvaiheista, roolihahmoista ja tarinasta. 
Esittelyt kestävät noin 25 minuuttia.

TALVIPUUTARHA 
PIKNIKILLE Töölönlahden pohjoisosassa 
sijaitsevassa Talvipuutarhassa kahvio pal-
velee kesäaikana, mutta omien eväiden 
ottaminen on silti sallittua. Moni onkin 
keksinyt viettää pienimuotoisia talvisia 
piknik-hetkiä vehreyden keskellä. Puutar-
haan on vapaa pääsy. Talvipuutarhasta on 
hyvät näkymät Töölönlahdelle.

EY-TALO 
EY RUSSIA SUMMIT 2017 Vuosittain jär-
jestettävä korkean tason seminaari, joka 
on suunnattu jo Venäjällä toimivien yritys-
ten johdolle ja talousjohdolle. Keskustelua 

Venäjän markkinan nykytilanteesta ja 
Venäjän liiketoiminnan kasvun edellytyk-
sistä nyt ja tulevaisuudessa. Katsauksia 
Venäjän taloudesta, markkinatilanteesta 
ja kasvutarinoita case yritysten kertomina.  
Ke 4.10. 

ALMA-TALO 
ERI TAPAHTUMIA Alma-talon katuta-

sossa järjestetään vuosittain muutamia 
tapahtumia, kuten rekrytointimessuja.  

UPM-TALO 
KAHVIHETKI  Mustikkapiirakkakahvit 
metsänomistajille UPM Metsän tiloissa 
erillissiivessä, avoimet ovet  pe 1.9. klo 
10–13. 

METSÄPALVELUA Pääkaupunkiseudun 
metsäpalvelutoimisto UPM-talon erillissii-
vessä on avoinna metsäneuvoja ja metsä-
tietoja tarvitseville. Arkisin klo 9–16.

OODI 
KESKUSTAKIRJASTOON Joulukuussa 
2018 avataan ovet taloon, joka perinteisen 
kirjaston lisäksi tarjoaa muun muassa työ- 
ja tapahtumatiloja, lukukeitaita, studioita, 
kaupunkiverstaita sekä lisäksi perhekir-
jaston, kahvilan, ravintolan ja elokuvate-
atterin.

LIVEKAMERA Osoitteessa keskustakirjas-
to.fi voit seurata rakennustöiden edisty-
mistä livekamerasta ja lukemalla työmaan 
tarinoita. 

SANOMATALO 
WORD PRESS PHOTO Helsingin Sano-
mien ja Word Press Photon tapahtuma 
Mediatorilla. 24.8. klo 17–18.30

KÄYTÄVÄGALLERIA Helsingin Sanomien 
julistenäyttely 26.6.–13.8. Word Press 
Photo -näyttely 18.8.–6.9.

MUUT 
LIVE-ILLAT Useat ravintolat Töölönlahdel-
la ja sen liepeillä järjestävät säännöllisin 
väliajoin teemailtoja ja live-esiintymisiä.

sella, samoin punaviinikastike.
Keittiöstä saa ruoalle muita-

kin lisukkeita kuin perusperu-
nat. Muutamalla eurolla voi tilata 
esimerkiksi halloumiranskalaiset 

tai kokonaisen maissintähkän.
Tarjoilijan mukaan paikan 

suosituin olut on Woolshed 
Blonde Lager (7,20 euroa). Se 
onkin varsin sopiva ruokajuoma 

pihville ja kanansiiville. Maku ei 
ole liian laimea eikä liioin liian 
vahva.

JÄLKIRUOKALISTAN kolmesta 
vaihtoehdosta valikoituu New 
York cheesecake (6 euroa). Ka-
kun rakenne on mukiinmenevä, 
sen kanssa tarjoiltu kirsikka-
kompotti aavistuksen liian ma-
keaa. 

Ruokakokemuksena Wool-
shed on varsin kelvollinen.

Ravintolan miljöö aussirek-
visiittoineen on viihtyisä ja ren-
to monenlaiseen seurusteluun. 
Tarjoilu on toimivaa, ja ruoat 
tulevat nopeasti pöytään.

Sininen huvila on Töölönlahden kuvatuimpia rakennuksia.



Meikki 45 min ........................................................................ 65€

Meikki de Lux 1h .................................................................. 85€

Erikoismeikki 1–1,5h .......................................................... 85–120€

Häämeikki 1h tai koemeikki .......................................... 65–85€

Henkilökohtainen meikkiopastus 2h ........................ 120€

Teinimeikkikurssi 10–14-v 2h ........................................ 120€

Varttuneen ladyn, yli 70-v meikkikurssi 2 h ........... 120€
 
Henkilökohtainen meikkiopastus 3h ........................ 180 € 

Meikkiopastus kahdelle 3h ............................................ 2x90€

Meikkikurssi ryhmässä 4h, max 6hlö ........................ 75€/hlö

Meikkikurssi kolmelle, 4h ............................................... 100€/hlö

Ripsipermanentti ................................................................ 53€

Ripsien värjäys ..................................................................... 12€

Kulmakarvojen värjäys. .................................................... 12€

Kulmakarvojen siistiminen ............................................. 12€

Make-Up Studio Nina Orell
Alvar Aallon Katu 5B
studio@ninaorell.fi

Tule kaunistautumaan!

0400 889 261

makeup_studio_nina_orell

Älä jää muiden alle. 
 Ilmoita tässä.

soita 050 330 6399
www.toolonlahti.fi

Tarjoushinta  
990 e + alv

Varaa ajoissa ilmoituksellesi paikka marras-joulukuun kaksoisnumerosta! Ilmestymispäivä 3.11. 2017

Puolikas takasivu


