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Kaius Niemi on ollut Töölönlahdella 19 vuotta.

Kaius Niemi ohjaa
Hesarin toimitusta
kuin orkesteria
Sivu 7

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

Silakkasoudussa kirkkovenekunnat matkasivat
Töölönlahdelta Kauppatorille Itämeren hyväksi.

Gita Kadambi aloitti Kansallisoopperan ja -baletin johtajana vuoden alussa.

Gita Kadambi toivoo
oopperaa kaikille
Ilmaiset teetanssit madaltavat kynnystä nauttia Oopperatalon
muista esityksistä, arvioi Kansallisoopperan ja -baletin uusi johtaja.

Ilmoitustiedustelut:
ilmoitukset@toolonlahti.fi

Sivut 8–9

Töölön
lahden
menovinkit
marraskuu–
tammikuu
Sivut 8–11

Sivut 4–5

Tämänkin sinä
huomasit

Kirkkoveneet
jälleen hyvänteossa
Töölönlahdella
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KUUKAUDEN TVIITTI
Viime aikojen saldo, eli taksikuskit
eivät ole tienneet muun muassa
seuraavia paikkoja: töölönlahti, kesäranta, aleksanterinkatu, eduskunta
tommi parkkonen @tommiparkkonen (29.10.)

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Kustantaja:
Sanatakomo Oy
Y-tunnus 2018791-7
ILMAISJAKELULEHTI
Painos: 14 000 kpl
Ilmestyy: Neljä kertaa vuodessa

Hartaasti odotettu
aloituspiste alueelle

K

irjaston kolmannessa kerroksessa kirjat ja muut
teokset alkavat olla jo paikoillaan. Mustanpuhuvana esittäytynyt keskeneräinen keskustakirjastorakennuksen pinta on saanut viimein kuusipuuta suojakseen.
Pian levitellään punaista mattoa kivetykselle
ja kaupungin pormestari ja muu kansa pääsevät taloon sisään.
Oodia on odoteltu, ja sieltä se viimein tulee. Avajaisia vietetään
itsenäisyyspäivän aattona 5. joulukuuta, ja juhlat jatkuvat itsenäisyyspäivänä. Marraskuun alussa työntekijät naputtelivat vauhdilla
katukiviä paikoilleen kirjaston edustalla.
Helsingin kaupunki ohjeisti jo hyvissä ajoin syksyllä lähialueen
kahviloita keittämään kunnolla kahvia ja ravintoloita täyttämään
kylmiönsä, sillä kirjaston asiakasvirrat säteilevät varmuudella naapurustoon.
KESKUSTAKIRJASTO ON PITKÄÄN odotettu
piste Töölönlahden suurille rakennustöille.
Samalla Oodi on myös aloituspiste tutkimusretkelle Töölönlahdelle. Tällaisia
tutkimusretkiä alueella haluaa lisätä muun
muassa Töölönlahti-verkosto, joka on reilun
vuoden toiminut täällä.
Alueen museot, ravintolat ja kulttuuritalot muodostivat viime vuonna verkoston,
jonka yksi päämäärä on lisätä entisestään

’’

Töölönlahden viihtyisyyttä. Se haluaa luoda alueelle myös oman
brändin. Verkostossa ovat mukana kaikki isot ja monta pientä
toimijaa Töölönlahdelta. Verkostosta voi lukea lisää sivuilta 4–5.
HELSINGIN KAUPUNKI JA TOIMIJAVERKOSTO kerää parhaillaan kyselyllään kaupunkilaisten ideoita ja toiveita Töölönlahden kehittämisen suhteen.
Kyselyyn voi osallistua osoitteessa hel.fi/toolonlahti ja kysely
on avoinna joulun alusviikolle saakka.
Kaupunki järjesti lokakuussa myös keskustelutilaisuuden,
jossa kaupunkilaiset pohtivat, miten Töölönlahdesta saataisiin
entistä kiinnostavampi kaupunkiympäristö.
Töölönlahden luonnon ja alueen omaleimaisuuden säilyttäminen oli keskustelijoille yksi tärkeistä asioista. Erityisesti keskusteluista kumpusi toive, että alueella tulisi kunnioittaa monimuotoisuutta ja jo olemassa olevia arvoja ja
asioita, kuten luontoa sekä vesielementtiä
ja yhteyttä mereen.
Monelle vastaajalle Töölönlahti ja sen
luonto edustavat myös rauhoittumisen
paikkaa ja ”suojaa kaupungin muulta viriketulvalta.”
Monelta eri taholta viriävä kiinnostus Töölönlahden tulevaisuudesta tietää
alueelle hyvää. Töölönlahdella on loistavat
eväät kehittyä entisestään.

Kirjasto
on pitkään
odotettu piste
Töölönlahden suurille
rakennustöille.

Töölönlahti lukuina

23 miljoonaa euroa
PYÖRÄTUNNELI rakennetaan rautatieaseman ratapihan ali, päättivät
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan jäsenet marraskuun alun
kokouksessaan. Tunneli maksaa 23 miljoona euroa. Lopullisen päätöksen
asiasta tekee myöhemmin valtuusto. Pyörä- ja kävelytunneli ulottuisi
Kansalaistorilta Kaisaniemeen. Se on tarkoitus valmistua vuonna 2023.
Tunnelin vaihtoehtona oli kevyenliikenteen silta ratapihan yli.

Töölönlahti somessa
Twitter 838 seuraajaa
@toolobaynews
Instagram 1027 seuraajaa
@toolonlahti
Facebook 620 seuraajaa
facebook.com/toolobay

Jakelu: Suomen Suoramainonta
jakaa lehden kotitalouksiin
Töölön, keskustan ja Hakaniemen alueella (postinumerot
00100, 00260, 00250 ja 00530).
Lisäksi noutopisteitä: Ravintolat, kahvilat, toimistot ja
kulttuurirakennukset Töölönlahdella. Kädestä käteen -jakelu
julkaisuviikolla Töölönlahden
alueella.
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
Tekijät:
Katriina Kontuniemi, toimittaja
Matti Oittila, kolumnisti
Juho Paavola, toimittaja/kuvaaja
Painopaikka:
Botnia Print 2018, Kokkola
ISSN 2489-6934 (painettu)
ISSN 2489-6942 (verkkojulkaisu)

Oikaisut
Ei oikaistavaa.

Muuta
Seuraava Töölönlahden Sanomat
ilmestyy helmikuussa 2019.

11.–14.12.
17.–20.12.

FESTIVE

KLO 11.30–15

Juhlan arvoinen joululounas Finlandia-talossa

(09) 4024 500 - ravintola@finlandiatalo.fi - finlandiatalo.fi

4

UUTISET

ÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

Taide syntyy rohkeudesta ja
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Kansallis
oopperan ja
-baletin uusi
johtaja Gita
Kadambi haluaa,
että oopperaan ja
balettiin löytävät
yhä useammat.
Pestinsä aluksi
Kadambi joutui
myrskyn silmään.
Juho Paavola
toimitus@toolonlahti.fi
ULKONA LOISTAVAT syksyn värit, eikä vettäkään sada. Se ei kuitenkaan ole Kansallisoopperan ja
-baletin pääjohtaja Gita Kadambin ainoa aihe iloon.
”Juuri eilen lämpiömme oli
täynnä, kun järjestimme teetanssit. Orkesterimme soitti, ja enimmäkseen senioreista koostuvan
joukon parkettien partaveitset
vetelivät pari tuntia tanssia menemään”, Kadambi kertoo.
Se oli juuri sellaista, mitä Kadambi haluaakin nähdä. Tapahtuma oli osallistujille ilmainen, ja se
tarjosi helpon reitin tutustumaan
oopperan tiloihin ja tekemiseen.
Mitä matalampi kynnys on astua
sisään, sitä useampi tulee hankkineeksi lipun myös näytöksiin.
”Saman päivän liput ovat erityisryhmille kuten opiskelijoille
edullisia, ja haluamme pitää lippujen hinnat kohtuullisina. Laskennallinen keskihinta lipuille on
alle 50 euroa. Keski-Euroopassa
hinnat ovat kovempia, mikä alkaa jo karsia yleisöä.”
Kadambi aloitti tehtävässään
vuoden alusta. Uuden työn löytämistä auttoi headhunterin soitto. Sitä piti hetki pureskella, sillä
Kadambi viihtyi työssään intendenttinä Helsingin kaupunginorkesterissa.

Kansallisoopperan ja -baletin pääjohtaja Gita Kadambi haluaa johtajana olla ennen kaikkea avoin.

”Rekrytointi tuli yllätyksenä,
mutta mottoni on aina ollut, että
tilaisuuksiin pitää mieluummin
tarttua kuin olla tarttumatta.
Tämä tehtävä oli totta kai kortti,
joka piti katsoa.”
Valintaa helpotti se, että Kadambin ja hänen miehensä, Sibelius-Akatemian dekaaninakin
toimineen Tuomas Auvisen kaksi vanhinta lasta ovat jo muuttaneet pois kotoa. Vaikka Kadambi
kertoo osaavansa sanoa turhille
kokkareille topakasti ei, oopperan työrytmi vaatii väkisinkin
paljon työtä iltaisin.
Ooppera talona on Kadambille tuttu. Hän työskenteli talossa
tuotantotehtävissä vuoteen 2004
asti. Taiteellinen kunnianhimo
on säilynyt, mutta ajattelu laven-

tunut, Gita Kadambi näkee.
”Verrattuna aikaan ennen lähtöäni nykyisin Oopperassa katsotaan jokaista asiaa ennen kaikkea
yleisön näkökulmasta.”
JOHTAJANA KADAMBI haluaa
olla ennen kaikkea avoin. Asiat
puhutaan niin kuin ne ovat, ja
jos jostakin ei voida puhua, selitetään miksi. Taiteeseen suuntautunutta henkilökuntaa Kadambi
vertaa mihin tahansa työelämän
asiantuntijajoukkoon.
”Lähtökohta on, että täällä
työskentelevät ihmiset ovat hyvin
kunnianhimoisia ja motivoituneita työhönsä. Intohimo näkyy,
ja silloin tärkeää on, että porukan
kanssa on avoimet ja luottamukselliset välit.”

Kadambi uskoo, että ooppera
ja baletti toimii organisaationa,
kun johtaja näyttää suunnan ja
antaa tavoitteet. Alansa huippuammattilaiset löytävät itse parhaat tavat toimia.
”Ihminen on usein itse paras
asiantuntija siinä, miten työnsä
tekemistä voi parantaa. Vaikeat
tilanteet voidaan ratkoa yhdessä,
kun luottamusta ja tahtoa löytyy.”
KULUVAN VUODEN aikana juuri
johtaminen on taide- ja kulttuurialalla noussut esiin. Ensin tuli sukupuoliseen häirintään pureutuva
#metoo-liike. Sen rinnakkaisilmiö
nä myös muuta epäasiallista käytöstä alettiin nostaa esirippujen
pimeyden takaa estradille.
Tuoreena oopperan pääjohta-

jana Kadambi joutui myrskyn silmään. Baletin taiteellista johtajaa
Kenneh Greveä syytettiin pitkäaikaisesta, epäasiallisesta tanssijoiden kohtelusta. Greven päivät
esimiehenä päättyivät siihen, ja
Madeleine Onne aloitti baletin
uutena taiteellisena johtajana
elokuun alussa.
KADAMBI KOMMENTOI ilmiötä yleisellä tasolla. Hänen mielestään taidemaailmassa on jopa
hämmästyttävän pitkään ollut
hyväksyttyä, että suuri ja meritoitunut taiteilijapersoona voi
johtaa nöyryyttämällä muita.
”Se käsitys on nyt murtunut”,
Kadambi sanoo.
Hän korostaa, että taiteessa
johtajalta vaaditaan karismaa

Töölönlahti-verkosto suunnittelee alueelle
Tuula Haavisto
vetää verkostoa,
jossa on jo noin
40 toimijaa
Töölönl ahdelta ja
lähiympäristöstä.
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi
TÖÖLÖNLAHDELLA ON reilun
vuoden verran kookoontunut
oma verkosto. Se pohtii, miten

Töölönlahdesta saisi entistä viihtyisämmän. Verkosto on myös
todennut, että alueen toimijoiden olisi hyödyllistä toteuttaa
esimerkiksi yhteismarkkinointia
ja yhteisesiintymistä.
”Tähän asti on viritelty yhteisiä tavoitteita”, kertoo Töölönlahti-verkoston koordinoija, kaupungin kulttuurijohtaja Tuula
Haavisto.
”Nyt kuunnellaan eri kanavia
pitkin kansalaisten näkemyksiä,
ja näiden perusteella konkretisoidaan ensi vuoden puolella toimintaohjelma.”
Verkostossa on noin 40 kes-

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

Helsingin kaupungin kulttuurijohtaja Tuula Haavisto koordinoi
Töölönlahti-verkostoa.

keistä Töölönlahden toimijaa
aina Amox Rexistä ja eduskunta
talosta Ooppera- ja Finlandia-
taloihin sekä ravintoloista kahviloihin.
Myös muun muassa Linnanmäki on mukana.
Verkosto on tavannut parin
kuukauden välein. Sen toiminta
alkoi elokuussa 2017.
”Sibelius-Akatemia
kutsui
silloin koolle noin 15 toimijaa
Töölönlahden ympäriltä miettimään, mitä täällä voisi tehdä yhdessä. Siinä sitten kaupunki otti
koordinointivastuun”, Haavisto
kertoo.
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avoimuudesta
Gita Kadambi

ÒÒ   Kadambi on musiikin maisteri Sibelius-Akatemiasta ja London College of Musicista. Lisäksi
hän on suorittanut eMBA-tutkinnon Aalto-yliopistossa.
ÒÒ   Kadambin perheeseen kuuluvat aviomies Tuomas Auvinen
ja kolme lasta.
ÒÒ   Vapaa-ajallaan Kadambi
harrastaa ruoanlaittoa, elokuvia
ja liikuntaa.

ja visionääristä kykyä edelleen.
Teokseen ja esiintyjien suorituksiin on kyettävä puuttumaan
rakentavasti, ja heitä on uskallettava ohjata rohkeastikin. Se on
johtajan vastuu.
”Kysymys on siitä, miten se tehdään. Se että ihminen on visionäärinen ja rohkea, ei mitenkään ole
ristiriidassa sen kanssa, että hän on
arvostava muita kohtaan ja hänellä
on normaalit käytöstavat.”
TOINEN JOHTAJAN pöydällä
päivittäin oleva asia on talous.
Ooppera ja baletti ovat paikkansa vakiinnuttaneita instituutioita.
Perusrahoituksesta 68 prosenttia
tulee opetus- ja kulttuuriministeriön kautta.
”Rahoitus on jäädytetty vuo-

Gita Kadambi seuraa talon jokaisen esityksen ainakin kerran.

Johtajan kolme tärppiä
Juho Paavola
toimitus@toolonlahti.fi
TYÖNSÄ PUOLESTA johtaja
Gita Kadambi seuraa talonsa
jokaisen esityksen vähintään
kerran, toiset useamminkin.
”Siksi suosikkiesityksen kysyminen minulta olisi sama kuin
kysyisit äidiltä, kenestä lapsestaan hän pitää eniten”, Kadambi
nauraa.
Ohjelmistossa hän haluaa
kuitenkin olevan jotakin jokaiselle. Kadambi antaa kolme vinkkiä
syyskauden ohjelmistoon.

den 2012 tasolle, mutta samalla kustannukset ovat nousseet.
Olemme kyenneet tehostamaan
ja ottamaan löysät pois.”
On siis selvää, että eduskuntavaalien tulos kiinnostaa oopperan henkilökuntaa. Kadambi
kuitenkin huomauttaa, että suomalaiset poliitikot ovat suurimmaksi osaksi kulttuurimyönteisiä. Perussuomalaiset tosin
halusivat vuonna 2011 jopa määrittää, ettei valtiontukia pitäisi
antaa esimerkiksi nykytaiteelle,
vaan ainoastaan suomalaista
kulttuuri-identiteettiä vahvistavalle taiteelle. Kulttuuriväki olikin niskavillat pystyssä, kun perussuomalaiset saivat vuonna
2015 kulttuuri- ja urheiluministerin salkun.

PERHEILLE: ”Tuhkimo-baletti
tulee ohjelmistoomme juuri
jouluksi. Se on kuin koko perheen ihana yhteinen karkki.”
HELPPO LÄHESTYÄ: ”Oopperan kummitus on ollut
huippusuosittu. Se on oikein
hyvä ohjelma pikkujoulujen
aikaan.”
TOSI HARRASTAJILLE: ”Offenbachin Hoffmanin kertomukset
on täynnä kaunista musiikkia.
Se sopii vaativimmallekin oopperafanille.”

”Mutta Sampo Terhohan
(sin) on ollut vahvasti kulttuuria harrastava ja avoin ministeri,
joka on uteliaasti suhtautunut
meidänkin taidelaitokseemme”,
Kadambi sanoo.
RAHOITUKSEN puuttuva kolmannes on osa, johon Kadambi
voi vaikuttaa. Hän näkee, että
oopperan ja baletin on ensisijaisesti kyettävä tuottamaan esityksiä, jotka vetävät katsojia. On
oltava helppoa ja mukavaa ohjelmaa, mutta myös pitkän linjan
oopperan ystävien kompleksistakin nuotinnälkää tyydyttävää
sisältöä.
”Mutta mitä tahansa teemmekin, sen on oltava aina korkea
tasoista.”

Kaarevat muodot

HAAVISTO
KERTOO,
että
Töölönlahti voisi jatkossa kaupunkilaisten lisäksi houkutella
entistä enemmän turisteja.
”Senaatintori tukehtuu matkaajista. Me haluamme olla
houkuttelemassa matkailijoita
muuallekin kaupunkiin.”
Muun muassa helppoja ja
matalan kynnyksen pysähtymispaikkoja toivotaan lisää alueelle.
Tällaisia voisivat olla taide
teokset, jonkinlainen kahvilapaviljonki sekä entistä paremmat
opasteet, joilla ulkoilijoita voisi
houkutella kävelemään hieman
aikomaansa enemmän alueella.

öölönlahden tietämillä on kulkenut kaikenlaista palloilijaa.
Ennen kuin Kisahallista tuli Kisahalli, se tunnettiinn Messuhallin nimellä. Sen suojissa on nähty ja kuultu monenlaista,
iskelmäparaatista koiranäyttelyyn ja Louis Armstrongista
Beach Boysiin ja puna-armeijan kuoroon.
Vuonna 1975 omistajaksi tuli Helsingin kaupunki ja nimeksi
Töölön Kisahalli. Siitä lähtien Kisis on ollut jokanaisen ja -miehen
treenauspaikka ja liikuntaviraston koti.
Kisahallista löytyy tilat monelle palloilulajille, myös muille
liikuntalajeille miekkailusta telinevoimisteluuun. Sen korkean ja
kaarevan katon alla ei haittaa, jos takakentän libero saa pelastettua tilanteen nostamalla lentopallon taivaisiin. Mutta Kisiksen
legendaarista mainetta ei selitä pelkästään terveen elämäntavan
ylläpito. Helsingin poliisit ovat myös lähestyneet hallia usein
työtehtävissä, tuomalla ”kolmenelosia Jötöön” eli juopuneita
henkilöitä Kisahallin selviämisasemalle. Asiakkaiden joukossa on
alkoholin kanssa pelanneita monelta eri sarjatasolta.
Reilu kilometri kaakkoon ja vastaan tulee rakennus, jossa
kaarevuus ja aaltoilu näkyy jokaisessa yksityiskohdassa. Kyseessä
on kuitenkin erilainen aaltoilu kuin naapuritalon katossa. Kuortaneen pyyteetön lahja maapallon arkkitehtuurille, Hugo Alvar
Henrik Aalto suunnitteli Finlandia-talon vuonna 1962. Talo
valmistui yhdeksän vuotta myöhemmin.
Aalto palloili myös alvariinsa ulkomailla visioilleen innoitusta
hakemassa, varsinkin Italiassa. Hän mieltyi kukkuloilla olevien
pienten kaupunkien kaareviin muotoihin. Alvar tokaisi joskus
kauneuden olevan aina tuskan aiheuttaja. Kun kerran on saanut
siitä hetkenkään nauttia, kärsii jokapäiväisen rumuuden ympäröimänä.
1960-luvulla Siennan kaupunginisät pyysivät Aaltoa suunnitelemaan kaupunkiin uuden kulttuurikeskuksen. Keskus olisi muodostunut teräväprofiilisesta Carraran marmorilla päällystetystä
rakennuksesta. Suunnitelma ei koskaan toteutunut, ainakaan
Italian maaperällä.
Finlandia-talon marmorilaattakeskustelu tulee säännöllisin
väliajoin näkyviin kuin taivaalle ilmestyvä komeetta. Vuonna
2021 alkaa perusparannus, jonka aikana talo pysyy käytössä.
Talon suojelupäätöksessä vuodelta 1993
ei puhuta marmorista mitään. Omaan
silmääni käpertyneet marmorilevyt
näyttävät hienommilta kuin suorat.
Kun italialainen marmori kohtasi
suomalaisen luonnon, tuloksena
oli ainutlaatuisen kansainvälinen
design. Nyt levyissä on luonnon
omaa muotoilua, jota Alvarkin olisi
arvostanut. Tasalaatuisen tylsää
rakennuslevyä nyt näkee missä
tahansa muuallakin.
M AT T I O I T T I L A
K I R J O I T TA J A O N
HELSINKILÄINEN
KIRJAILIJA.

Café Huvilan viikottain
vaihtuva lounas
maanantaista
perjantaihin klo 11-14.

omaa brändiä
Esimerkiksi Töölönlahdella
pysyvästi toimivien ja siellä tapahtumia järjestävien tahojen
verkostuminen on ollut yksi päämääristä.
”Töölönlahdellahan järjestetään useita juoksutapahtumia,
isoa lasten festivaalia ja vaikka
mitä”, Haavisto sanoo.
Myös Töölönlahden brändiä
ja visuaalista ilmettä on mietytty. Se rakennettaneen Helsingin
kaupungin visuaalisen ilmeen
pohjalle, Haavisto sanoo. Alueen
toimijoita yhdistäväksi nimeksi
on tulossa Töölönlahden kulttuuripuisto.

KOLUMNI

T

ÒÒ   Vuonna 1972 syntynyt Gita
Kadambi on työskennellyt
Kansallisoopperan ja -baletin
pääjohtajana vuoden 2018 alusta. Hän tuli eläkkeelle jääneen
Päivi Kärkkäisen tilalle.
ÒÒ   Aiemmin Kadambi on
työskennellyt tuotantotehtävissä Kansallisoopperassa sekä
Savonlinnan Oopperajuhlilla,
henkilöstöpäällikkönä Ylessä,
apulaisintendenttinä Radion
Sinfoniaorkesterissa ja viimeksi
Helsingin kaupunginorkesterin
intendenttinä.
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Ensi kesänä alueella nähdäänkin taidetta, kun Suomen Kuvanveistäjäliiton Sculpture Expanded -hanke tuo touko-syyskuussa
alueelle väliaikaisia veistoksia.
Verkosto on myös tunnistanut kävelijöiden ja pyöräilijöiden välisen konfliktin alueella.
Töölönlahden läpi kulkevalla
pyörätiellä on paljon työmatkaliikennettä.
”Paikka ei voi olla viihtyisä,
jos pyöräilijät ja kävelijät törmäilevät siellä.”
Töölönlahtea koskevia
ideoita kerätään jouluun asti
osoitteessa hel.fi/toolonlahti.

Aurinkoisella terassilla
nautit luomukahveista,
natural-viineistä sekä
käsintehdyistä gluteenittomista herkuista!
AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 10 - 17

Café Huvila

Hakasalmen huvila, Mannerheimintie 13B
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Juttusarjassa Töölönlahden Sanomat
pureutuu töölönlahtelaisten tyylin.

Opiskelija tuo tuulahduksen
pietarilaista tyyliä Helsinkiin
K AT R I I N A K O N T U N I E M I

Pietarista
kotoisin oleva
opiskelija Dmitri
Semitšev on
nähnyt ulkomailla
opiskellessaan
monia eri
tyylejä, mutta
eniten hän pitää
pietarilaisesta
tyylistä.
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Katriina Kontuniemi
toimitus@toolonlahti.fi
JO KAUKAA NÄKEE, että siinä
seisoo nuori mies, jonka asukokonaisuus on tarkkaan harkittu.
Henkilö esittäytyy Dmitri Semitševiksi, 21-vuotiaaksi opiskelijaksi.
Pian selviää, ettei Semitševin
asu sittenkään ole erityisen tarkkaan harkittu, ja kaiken lisäksi
hänen kengässään on reikä.
”Olin juuri valmistelemassa
Slush-messuja työn takia. Käskettiin laittamaan vaatteet, joista
ei haittaa, jos ne vähän likaantuvat. Tänään minulla on päällä
vain ikivanhoja vaatteita”, Semitšev nauraa.
”Nämä suosikkikenkänikin
ovat viisi vuotta vanhat ja kerran
suutarilla korjautetut. Harmikseni löysin näistä juuri uuden
reiän.”
Semitšev kertoo, ettei hän erityisesti pohdi, mitä hän laittaa
päälleen ja mitkä asiat sopivat
yhteen. Hän vain käyttää vaatteita, jotka tuntuvat kivalta ja yhdistelee niitä mitä sattuu osumaan
vaatekaapista käteen.
MAAILMAA NÄHNEIDEN kenkien lisäksi Semitševillä on
päällään siskon vanha takki
sekä alennuksesta ostetut housut, joiden lahkeet hän on itse
leikannut. Tärkeä osa tyyliä on
vyölaukku. Sormessa hänellä on
sormus, joka on Pietarin kirpputorin myyjän mukaan sata vuotta
vanha.
Semitšev kertoo ostavansa
vaatteita paljon skandinaavisilta
brändeiltä, sillä niiden tyylistä
hän pitää. Monesti hän lainaa
vaatteitaan siskoltaan ja jopa isältään. Välillä taas hän ottaa uudelleen käyttöön vanhoja vaatteita
yläasteajoilta, jotka alkavat näyttää kivoilta tauon jälkeen.
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Dmitri Semitšev lainaa välillä siskonsa ja välillä isänsä vaatteita.

Se oli
virhe.
Siellä oli tosi
kylmää ja pimeää.
Olo oli pimeä niin
ulkoisesti kuin
sisäisesti.”
Dmitri Semitšev
Ouluun päätymisestä

Semitšev on kotoisin Pietarista, mutta hän opiskelee Helsingissä kansainvälistä liiketaloutta
Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa.
Hän lähti Pietarista lukion
jälkeen 18-vuotiaana, ja on sen
jälkeen ehtinyt asua monissa eri
paikoissa. Aluksi Semitšev päätyi
kaverinsa mukana Ouluun.
“Se oli virhe. Siellä oli tosi kylmää ja tosi pimeää. Talvella piti
pyöräillä kouluun 39 pakkasasteessa. Olo oli pimeä niin ulkoisesti kuin sisäisesti.”
Oulun jälkeen Semitšev on

opiskellut Lahdessa ja Tanskassa.
“Olen aina menossa johonkin.
En kuitenkaan stressaa aikatauluista ja otan rennosti, mutta pitää pysyä liikkeessä.”
Paljon paikkoja nähneenä Semitšev on nähnyt myös paljon
erilaisia tyylejä.
Tanskan pienessä yliopistokaupungissa ihmiset pukeutuivat
Semitševin mukaan hienostuneesti kashmirneuleisiin ja mustavalkoisiin vaatteisiin.
Pietarissa nuorilla on olallaan vyölaukku ja jaloissaan ”iskälenkkarit”, eli isokokoiset ja

kömpelöt lenkkarit, jotka ovat
maailman mittakaavassa iso
muotitrendi. Helsingissä vyölaukkuja ja iskälenkkareita ei juurikaan näy katukuvassa.
SEMITŠEV EPÄILEE, että muotitrendit taitavat rantautua Helsinkiin monesti vähän jälkijunassa
suuriin kaupunkeihin verrattuna.
Ehkä kaikki helsinkiläisetkin
alkavat kaivelemaan vanhempiensa vaatekaappeja ja pian Helsingin kadut ovat täynnä vanhoja
lenkkareita ja samanlaisia vyölaukkuja kuin Semitševillä.
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Oodin aukeamista juhlitaan isosti.

Oodin avajaiset
kestävät
kaksi päivää
Helsingin
Sanomien vastaava päätoimittaja
Kaius Niemi tuli
Töölönlahdelle
Sanomatalon
mukana.

TÖISSÄ TÖÖLÖNL AHDELLA
Juttusarjassa keskeytetään työnteko ja kysytään, keitä täällä oikein on töissä.
Millaista työsi on? ”Tällaisen ison toimituksen johtaminen
on kuin sinfoniaorkesterin kapellimestarin työtä. Eri päivinä eri
instrumenteilla soitetaan vähän eri lailla. Tämä on poikkeuksellinen näköalapaikka sekä fyysisesti täällä Sanomatalossa, että työn
kannalta yhteiskunnallisesti.”
Millaista Töölönlahdella on olla töissä? ”Tulin tänne 19 vuotta
sitten, kun HS muutti vastavalmistuneeseen Sanomataloon. Olen

päässyt kollegojen kanssa seuraamaan aitiopaikalta, kun alueella
on tapahtunut vuosien mittaan valtava määrä myönteistä kehitystä. Ja alue onkin ollut tarpeen laittaa kuntoon, koska kyse on
pääkaupungin yhdestä paraatipaikasta.”
Muuttaisitko Töölönlahdessa jotakin? ”Toivon, että alue tulee esimerkiksi Oodin myötä yhä enemmän kaikenlaisten kaupunkilaisten
kohtauspaikaksi. Siihen Töölönlahdella on hyvät mahdollisuudet.” TLS

KESKUSTAKIRJASTO OODI juhlii
avaisiaan itsenäisyyspäivänaattona ja
itsenäisyyspäivänä.
Ovet avautuvat yleisölle 5. joulukuuta kello 8. Avajaisohjelma alkaa
kello 14 ja jatkuu noin puoli yhdeksään asti illalla. Ohjelmaa on Oodin
sisällä ja ulkona. Avajaisissa kuullaan
muun muassa presidentti Sauli Niinistön tervehdys.
Itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta
on ohjelmaa erityisesti perheille. Silloin Oodi on avoinna klo 10–18, ja
luvassa on muun muassa teatteria ja
musiikkia.
Avajaisohjelmaan voi tutustua
osoitteessa oodihelsinki.fi/avajaiset.
Lue myös Oodin rakentamistunnelmia seuraavalta aukeamalta. TLS

KRISTALLISET
SOMISTEET
MITTOJEN MUKAAN

KRISTALLISET
LEDPOLTTIMOT

KRISTALLIROUVA OY
TUOREITA SATOKAUDEN INSPIROIMIA LOUNAITA
Ravintola Alma Media
tarjoilee herkullista ja maukasta lounasta aina arkisin.
Herkullinen noutopöytälounas sisältää runsaan salaattipöydän,
kaksi pääruokavaihtoehtoja sekä vaihtoehtoisesti päivän keiton.
Chef´s Cornerissa kokkimme valmistaa yksilöllisen annoksen
juuri sinulle. Uunituore lämmin leipä ja sesongin pieni makea
jälkiruoka kruunaavat lounashetken.
Elämyksellisiä kahvihetkiä
Hav a Java -kahvilassa!
Tarjolla päivittäin houkutteleva kattaus kahveja, teetä,
smoothieita, välipaloja sekä suolaisia ja makeita herkkuja.
Aamuisin tarjolla myös täyttävä talon aamiainen.
Kysy tiloja ja
tarjoiluja myös
iltatilaisuuksiin –
vielä ehdit
varata vaikka
pikkujoulut!

Avoinna 7.30–16
Aamiainen klo 7.30–10
Lounas klo 10.45–14

Tervetuloa!
Fazer Food & Co Alma Media
Alvar Aallon katu 3
00100 HELSINKI
p. 040 661 3559

almamedia@fazerfoodco.fi

www.fazerfoodco.fi/almamedia

– Pesemme ja entisöimme kristallikruunuja –

KRISTALLIROUVA OY

Museokatu 8, 00100 Helsinki www.kristallit.fi
& 050 33 66 444 TUKKU 050 560 1355
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Italialaiset ovat Silakkasoudun ää
K U VAT : R A U N O H I E TA N E N

Yhteensä 17
kirkkov enekuntaa
keräsi varoja
soutamalla
Töölönlahdelta
Kauppatorille.
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

ITALIALAISET ovat vaikeuksissa.
Laiturin reuna lähestyy uhkaavasti. Laiturilla katsojien kädet
viittoo ohjeita kirkkoveneen kipparille.
Onneksi nopeus ei ole huima,
ja soutajat saavat veneensä käännettyä perämiehen ja vähän yleisönkin ohjeistuksella pois rannasta ja Töölönlahden keskelle.
Italialaisryhmä osallistuu jo
kuudetta kertaa lokakuiseen
Silakka
soutuun, jolla kerätään
rahaa Itämeren hyväksi.
Yhteensä 17 kirkkovenekuntaa eli noin 260 soutajaa kokoontui lokakuisena sunnuntaina
Töölönlahdelle. Sulkavan Vene
on yksi tapahtuman sponsoreista, ja se on toimittanut paikalle
kirkkoveneet.
Astralialaiselle Aden Gartlyl-

MENOT

Milanolaisten venekunta on juuri lähdössä liikkeelle. Pierangelo Metrangolo on perämiehen vieressä
punaisessa liivissä. Hän oli mukana Silakkasoudussa kolmatta kertaa.

le kirkkovene on outo kapistus.
“Tällainen soutaminen ei ole
tuttua. Normaalia kajakkia olen
kokeillut”, kertoo Gartly ennen
kapuamistaan muiden vaihto-oppilaiden sekaan veneeseen.
17-vuotias melbournelainen
on opiskellut rotaryklubin vaih-

to-oppilaana Järvenpään lukiossa
vuoden alusta lähtien. Takaisin
Australiaan hän lähtee tammikuussa. Gartlyn venekunnassa on
nuoria muun muassa Taiwanista,
Ecuadorista, Espanjasta ja Yhdysvalloista.
Pian kaikki 17 venekuntaa

ovat irrottautuneet rantahiekasta
Finlandia-talon edestä ja levittäytyneet lahdelle. Italialaisten
veneestä kantautuu laulu volare,
oo-hoo, cantare, oo-hoo-hoo-hoo,
mutta muissa venekunnissa on
hiljaisempaa.
”Yleensä me laulamme italia-

Silakkasoutu
taas ensi vuonna

ÒÒ   Silakkasoudulla kerätään
rahaa Itämeren hyväksi.
ÒÒ   Rahaa kerätään osallistumismaksuilla, yrityksiä kontaktoimalla sekä arpajaisilla.
ÒÒ   Soudun järjestäjänä on
useita rotaryklubeja pääkaupunkiseudulta, muun muassa
Finlandia Hall Rotaryklubi.
ÒÒ   Tämän syksyn soudun tuotto
luovutetaan Vantaanjoen ja
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistykselle tammikuussa.
ÒÒ   Lahjoitettava summa on
vähintään 8500–9000 euroa.
Keräys jatkuu vielä vuoden
loppuun asti.
ÒÒ   Soutu järjestetään taas ensi
vuonna, sunnuntaina 6.10. 2019.
Mukaan voi ilmoittautua tammikuusta lähtien osoitteessa
www.silakkasoutu.fi

laisia lauluja soutaessamme, ja
niin nytkin, kertoo milanolaisten
veneryhmän soutaja Pierangelo
Metrangolo, joka on mukana
silakkasoudussa kolmatta kertaa.
RAUTATIESILLAN ALITUS on
yksi soudun jännittävimpiä koh-

Töölönlahdella järjestetään satoja tapahtumia kuukaudessa.
Menot-palsta poimii niistä kiinnostavimmat.
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

TÖÖLÖNLAHTI

Reittiä voi kiertää milloin vain museon
ollessa auki. Reittiä suositellaan yli 5-vuotiaille aikuisen seurassa.

JOULUJUOKSU Finlandia-talolta alkava
hyväntekeväisyysjuoksu Pelastakaa Lapset Icebug Joulujuoksu juostaan Töölönlahden lähiympäristössä. Juoksu sopii
kaikenikäisille ja kaikenkuntoisille, sillä
reitit ovat 5–10 kilometriä pitkiä. Myös
lapsille on tapahtumassa oma Joulujuoksu. la 1.12.

KANSALAISTORI
REMONTTI JATKUU Kansalaistorilla
jatkuvat katutyöt aina keskustakirjasto
Oodin aukeamiseen asti. Torin pohjoisosa
eli Makasiinipuisto valmistuu vuoden
2019 heinäkuun alkuun mennessä. Keskustakirjaston rakentumisen yhteydessä
uusitaan myös Töölönlahdenkatu välillä
Alvar Aallon katu – Eero Erkon katu.

KIASMA
HYPPÄÄ FILLARIN KYYTIIN. Ann
Veronica Janssensin valotaide täyttää
Kiasman kaksi ylintä kerrosta tammikuulle asti. Belgiassa asuvan Janssensin
teoksista useat perustuvat valon leikkiin
nesteen, vesihöyryn, heijastavien pintojen ja rakennetun tilan kanssa. Näyttelyn
erikoisuus ovat krominhohtoiset polkupyörät, joilla museovieraat saavat ajaa
viidennen kerroksen suuressa näyttelysalissa. pe 13.1. 2019 asti

OODI

Syksyn värit koristivat Töölönlahden puistoa lokakuussa.

KESKUSTAKIRJASTO AUKEAA Joulukuun 5. päivä. Avajaisia juhlitaan kahtena
päivänä mittavan ohjelman kera. Lisää
Oodin avajaisista sivulla 7 ja rakennustunnelmista tällä aukeamalla.

MUSIIKKITALO
ITÄMEREN TAIDEKOKOELMA Kiasman
kokoelmanäyttelyssä on ollut helmikuusta lähtien mahdollisuus kurkistaa
Itämeren alueen nykytaiteen tilanteeseen. Näyttely tuo yhteen 26 taiteilijaa
Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta,
Suomesta ja Venäjältä. Itämeren alueen
maita yhdistää maantiede ja historia.
Hansakaupungit, Neuvostoliitto, Via Baltica, kaasuputki ja luonnonsuojelu ovat

yhdistäneet ja erottaneet alueita sekä
ihmisiä. 24.3. 2019 asti

kansainvälisesti tunnettu nykytaiteilija.
17.2. 2019 asti

TYÖYHTEISÖJEN TUTKIJA. Pilvi Takalan soolonäyttely esittelee valikoiman
taiteilijan teoksia kymmenen viime
vuoden ajalta. Takala tutkii erilaisia
yhteisöjä soluttautumalla osaksi niitä.
Hänen videoteostensa tapahtumapaikkana on usein työympäristö. Takala on

LASTEN OMA KIASMA Lapsille on paljon koettavaa Kiasmassa, muun muassa
Kiasma Kids -arkkitehtuurikierros, jossa
voi tutustua Kiasma-rakennukseen ja etsiä
siitä olioita muistuttavia yksityiskohtia.
Reittioppaana toimii oranssi vihko, jonka
saat Kiasmasta (suomi, ruotsi, englanti).

VIIKINKEJÄ JA BAROKKIA Lapsille
suunnattu Concerto Grosso: Viking
Barokk -konsertti kiertää Pohjoismaita.
Esityksessä lavalla soittaa yhtä aikaa yli
300 muusikkoa vasta-alkajista ammattilaisiin, ja lisäksi mukana on useita rytmisen
voimistelun joukkueita. Konserttipäivänä
järjestetään myös erilaisia barokkiviikinki-teemaisia aulatapahtumia ja pop up
-konsertteja aulatiloissa. la 17.11.
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nekkäin venekunta
Kimmo Tiilikainen osallistui
Silakkasoutuun.

Kirkkoveneet lähtivät liikkeelle rannasta Finlandia-talon vierestä.

tia. Kirkkovene mahtuu ali helposti, mutta kun airot ovat levitettynä, niin ylimääräistä tilaa ei
juuri ole.
”Siellä meni joltain airo rikki”, alitusta odottavan veneen
perämies kommentoi räsähtävää
ääntä, joka kantautuu näkymättömistä sillan alta.
Perämies ohjeistaa soutajia
alitukseen. Soutajat kääntävät
aironsa kiinni veneen kylkeen.
Ainoastaan perämiehen lähellä
istuva soutajapari antaa airoillaan
pienen perusvauhdin alitukseen.
Matka jatkuu Hakaniemiestä
Kauppatorille asti. Muutaman

Australialaisen Aden Gartlyn
venekunnassa on soutajia
useasta eri maasta.

kilometrin soudun jälkeen kaikki
ovat turvallisesti Kauppatorilla,
jossa vuosittaiset Silakkamarkkinat ovat juuri alkaneet.

Ministeri sai
järjestettyä
soutuaikaa
YMPÄRISTÖMINISTERI Kim
mo Tiilikainen (kesk) oli yksi
Silakkasoudun osallistujista.
”Haluan olla mukana –
näin airoissakin – tällaisessa
tempauksessa, missä kerätään
vapaaehtoisesti rahaa Itämeren
suojeluun.
Tiilikainen oli puhumassa
silakkasoudussa viime vuonna,
mutta ei ehtinyt soutamaan
aikatalusyistä.
”Nyt järkkäsimme sillä
tavalla paljon aikaa, että pääsee
myös soutamaan. Ja säähän on
mitä mainioin.” TLS

Työntekijät asensivat kiviä paikoilleen Oodin edustalla marraskuussa.

Suuri osa kirjoista
on jo hyllyissään
keskustakirjastossa
OODIA ON VIIME kuukaudet
rakennettu valmiiksi useammassa vuorossa. Avajaisia on
tarkoitus viettää sovitusti eli
5. joulukuuta.
Kansalaistorilta napsaistiin syksyn mittaan aiottua
suurempi alue työmaaksi, jotta
rakentaminen sujuisi vauhdikkaasti ja koko hanke pysyisi
aikataulussaan.
Rakentajat olivat muun
muassa varautuneet asentamaan Oodin julkisivun
puuverhoilua yötä myöten. Se

ainakin saatiin valmiiksi ennen
avajaisjuhlia.
KIRJASTON YLIMMÄSSÄ kerroksessa iso osa kokoelmaa alkaa
olla jo hyllyissään.
Keskustakirjasto Oodin johtaja
Anna-Maria Soininvaara kertoo,
että he aloittivat kirjojen hyllytyksen marraskuun 9. päivä.
Sisätiloissa viimeistely käy
täyttä vauhtia. Kirjaston nettisivuilla www.oodihelsinki.fi voi
tutustua rakentamisen aikaisiin
sisäkuviin. TLS

2018-2019
PUOLUSTUSVOIMAT SATA VUOTTA
Puolustusvoimien juhlakonsertissa
esiintyy Kaartin soittokunta ja laulaja Topi
Lehtipuu, joka on suorittanut asepalveluksensa Kaartin soittokunnassa. Konsertin nimi Meidän poikamme on lainattu
samannimisestä vuoden 1929 elokuvasta, joka esittelee Puolustusvoimia.
Elokuva sisältää suomalaista musiikkia
kansanlauluista romanttisiin sävelmiin ja
sotilasmarsseihin. Konsertin johtavat Jyrki
Koskinen ja Pasi-Heikki Mikkola. ti 27.11.

THEODORAKIS JA SAIJONMAA Mikis
Theodorakiksen musiikki herää eloon,
kun säveltäjän tyttären luotsaama orkesteri Mikis Theodorakis Orchestra saapuu
Suomeen. Vierailevana laulajana on Mikis
Theodorakiksen ystävä ja yhteistyökumppani Arja Saijonmaa. 93-vuotias Mikis
Theodorakis on Kreikan tunnetuimpia
säveltäjiä. ma 26.11.

VIIDEN KLUBI Lauluyhtye Club For Fiven
joulukonserttikiertue tuo a cappella -viisikon konserttisaleihin ympäri Suomen.
su 2.12.
GRAMMY-PALKITTU YHTYE Vuonna 1987 muodostettu yhtye New York
Voices saapuu joulun alla Suomeen.
Omaperäisissä sovituksisissaan he
yhdistävät jazz-laulua niin klassisiin kuin
pop-vaikutteisiin. su 9.12.
ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ PERINTEIKKÄÄSTI Kapellimestari Hannu Lintu tuo
niin perinteistä Sibeliusta kuin Joonas
Kokkosta ja Sebastian Hilliä nautittavaksi
itsenäisyyspäivänä. to 6.12.
RAJATONTA MENOA Lauluyhtye Rajaton
tulkitsee a cappellana tuttuja joululauluja
ja vähän uudempiakin kappaleita. su
16.12.

Lokki Töölönlahtea katkovan rautatien
vierellä. Taustalla Hakaniemi.

WIENILÄISET KIERTUEELLA. Wienin
filharmonikkojen uudenvuoden konsertin klassista ohjelmistoa Mozartista
Straussiin voi jälleen kuulla Suomessa
alkuvuodesta. Wieniläiskonserttien
ohjelmisto on tuttu Wienin filharmonikkojen vuosittaisesta uudenvuodenkonsertista, joka kerää miljoonia katsojia
television ääreen ympäri maailmaa. la
26.1. ja su 27.1.

TAPAHTUMIA LAPSILLE Musiikkitalossa
järjestetään paljon erilaisia lastenkonsertteja ja -tapahtumia. Tutustumisen
Musiikkitalon tarjontaan voi aloittaa lastenkonserttien lisäksi vaikkapa opiskelijamatineoista tai avoimista kenraaliharjoituksista. Musiikkitalon mukaan kannattaa
valita esityksistä ennakkoluulottomasti,
sillä ”lapset suhtautuvat usein erilaisiin
musiikinlajeihin aikuisia huomattavasti
avomielisemmin.”

EDUSKUNTATALO
OPASTETUT KIERROKSET SYKSYLLÄ
Eduskunta järjestää opastettuja kierroksia
talossa. Syksyn opastusajat ovat varattavissa sähköisen varauskalenterin kautta.
Sinne löytyy linkki eduskunta.fi-sivulta.
Opastuksia koskevat kyselyt voi lähettää
osoitteeseen oppaat@eduskunta.fi
TÄYSISTUNNOT Eduskunnan täysistuntoja voi tulla seuraamaan vierailijasisäänkäynnin kautta (sisäänkäynti B). Täysistun-

toja on keskimäärin neljä viikossa. Kaikille
täysistuntoon tuleville vieraille tehdään
turvatarkastus. Muun muassa juomat ja
eväät kerätään pois, ja ne saa takaisin
lähtiessä.

HAKASALMI
SURUTON KAUPUNKI Kesän remontin
jälkeen Hakasalmen huvila on taas auki,
ja tarjoaa Helsinkiin keskittyvää näyttelyä. Suruton kaupunki – Kohtauksia
1920-luvun Helsingistä on toiminnallinen
näyttely lähes sadan vuoden takaiseen
pääkaupunkiin. Vierailun aikana voi muun
muassa voimistella, kuulostella salakapakan hälinää, loikoilla salongissa tai laittaa
savikiekon gramofoniin soimaan. Huvila
on myös mahdollista vuokrata omia juhliaan varten. 1.9. 2019 asti
HISTORIALLINEN PIHAPIIRI Hakasalmen huvilan englantilaistyylisessä pihassa kelpaa istuskella. Vlikasliikenteiselle
Mannerheimintielle tätä pihaa ei juuri
näy. Vieressä on myös Café Huvila, joka
toimii vuonna 1847 rakennetussa talossa.
Talo oli alun perin leivintupa ja kamari.

>>>

’
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RUOKA

ÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

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

Lapista EteläSuomeen
palanneiden
yrittäjien uusi
ravintola
tarjoaa poroa
ja mereneläviä.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi
RAVINTOLA
LUMI
aloitti
Töölönlahdella keväällä 2018. Se
sijaitsee KPMG-rakennuksen katutasossa tiloissa, jossa aiemmin
toimi Eatos-ravintola.
Ruokalistojen kielivalikoiman
– yhdeksän kieltä, kiina ja japani
mukaan lukien – perusteella Lumella on paitsi paikalliset, myös
turistit kohderyhmänään.
Listalta löytyykin poroannos,
joka ulkomailla koetaan eksoottiseksi.
Vastapäätä ravintolaa joulukuussa avautuva keskustakirjasto
todennäköisesti tuo ravintolalle
lisäasiakkaita.
Lumen ravintoloitsijapariskunta on aiemmin pyörittänyt
Lumi-nimellä ravintolaansa Saariselällä Lapissa. Nyt pariskunta

Kampasimpukat ovat pinnalta
rapeita ja sisältä meheviä.

Ravintola Lumen ikkunoiden edessä levittäytyy keskustakirjasto.

on muuttanut takaisin kotikonnuilleen Etelä-Suomeen ja tuonut
ravintolakonseptin mukanaan.
Listalla on samantyylisiä annoksia kuin pariskunnan Lapin-vuosinakin.
Lumen keittiöpäällikkönä on
Kaija Rutanen ja salista vastaa
toimitusjohtaja Teuvo Rutanen.

MENOT

ALKURUOKALISTA
poikkeaa
edukseen tyypillisestä helsinkiläisravintolasta. Saatavana on
muun muassa jättikatkaravunpyrstöjä (13,80 e) ja Jäämeren
kuningasrapua (28,50 euroa, vain
ennakkotilauksesta vuorokautta
ennen).
Alkuruoaksi valikoituu kam-

Mustikkasorbet maistuu pirteältä.

pasimpukat (14,50 e), jotka ovat
varsin meheviä ja pinnaltaan rapeaksi paistettuja.
Lime-korianterivoiastikkeessa oleva chilin määrä yllättää
aluksi, mutta muutaman suupalan jälkeen polte tuntuu juuri
sopivalta kaverilta kampasimpukoille.

Töölönlahdella järjestetään satoja tapahtumia joka kuukausi.
Menot-palsta poimii niistä kiinnostavimmat.
burg Ballet tulee taas Suomeen Joutsenlampi-esityksensä kanssa. Esityksissä
musiikki kuullaan nauhalta orkesteritilan
puuttuessa. ti 8.1. ja ke 9.1.

FINLANDIA-TALO
EDELMANN 50 VUOTTA Laulaja Samuli
Edelmann konsertoi 50-vuotisjuhlavuoden hengessä syksyn mittaan. Konserteissa on luvassa paitsi uusia kappaleita,
niin myös vanhoja suosikkeja uusina
sovituksina. Edelmann esiintyy yhdessä
Orkestra Suora Lähetyksen kanssa. la
17.11.

24 KERTAA MINÄ OLEN Mieleen, kehoon ja henkeen keskittyvä hyvinvoinnin
tapahtuma järjestetään jo 24. kerran.
Luentojen lisäksi messuilla on yli kaksisataa näytteilleasettajaa. 9.–10.2.

VOIMAELÄIMIÄ Gallaria Verandan
uudessa näyttelyssä on Satu Walleniuksen maalauksia voimaeläimistä. 20.11.–
20.12.
TAAS NAURATTAA Pikkujouluväkeä
vuosikymmenen naurattaneet Suomi
nauraa -kiertue palaa jälleen parin esityksen voimin. Lavalla nähdään Jaakko
Saariluoma, Mika Eirtovaara, Niko Kivelä,
Ilari Johansson, Jacke Björklund ja Jussi
Simola. pe 23.11. ja pe 30.11.
MUSALUOKAT ESIINTYVÄT Helsinkiläisten musiikkiluokkien perinteinen
joulukonsertti pidetään kuuden vuoden
tauon jälkeen tänä vuonna. Musaluokka
soi joulua! -konsertissa on musiikkiluokkalaisten kokoonpanot 14 eri koulusta.
Konsertti huipentuu yli seitsemänsadan
esiintyjän yhteisnumeroon. ma 26.11.
TÄÄLTÄ TULEE YÖ Olli Lindholmin johtama Yö-yhtye on jo 37 vuotta vanha, joten

Urho Kekkosen muistomerkki Lähde on Finlandia-talon vieressä.

materiaalia on kertynyt reippaanlaisesti,
myös Finlandia-talon hulppeissa puitteissa esitettäväksi. Konseertin ensimmäisellä
puoliajalla kuullaan akustisempi osuus ja
väliajan jälkeen sähköinen setti. Konsertteihin ei ole ikärajaa. la 1.12.
YLI SADAN ESIINTYJÄN KONSERTTI
Jouluinen musiikkishow Royal Christmas
tuo lavalle muun muassa tangokuninkaita ja -kuningattaria 2000-luvulta sekä

Suomen suurimman showkuoron Viihdekuoro Buffon. to 20.12.
LOPPIAISTRADITIO Taideyliopiston
Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesteri esittää kapellimestari Atso Almilan johdolla
suosituimpia helmiä Strauss-dynastian
tuotannosta. la 5.1. ja su 6.1.
JOUTSENLAMPI PIETARISTA baletin
huippuseurueisiin lukeutuva St Peters-

OPASTETUT KIERROKSET Suosittuun rakennustaiteen nähtävyyteen eli
Finlandia-taloon voi tutustua pintaa
syvemmältä opastetulla kierroksella. Niin
tekevät vuosittain kymmenettuhannet
turistit. Kierrokset kestävät noin tunnin.
Opastuksista vastaa Alvar Aalto -säätiö.
Kierrokset pidetään englanniksi, ja tarvittaessa osin suomeksi. Osa kierroksista
on Art and Backstage -esittelykierroksia, joissa tutustutaan Finlandia-talon
tiloihin, joihin ei tavallisilla opastuksilla
pääse. Lisätietoa www.finlandiatalo.fi

OOPPERA
OPPILAAT LAVALLA Suomen kansallis
oopperan ja -baletin balettioppilaitoksen
syyskausi päättyy oppilaitoksen omaan
Pähkinänsärkijään viiden esityksen verran. Lavalla on lähes koko Balettioppilaitoksen väki, pienimmistä alkuopetuksen
oppilaista ammattikoulutuksen opiskelijoihin asti. Esitys sopii mainiosti lapsille.
13.12–20.12.
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Ravintolaarvio

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

LUMI

LUMI:
Töölönlahdenkatu 3
puh. 0207 350 660
www.ravintolalumi.fi

Poronfileannoksessa fileen palat on kasattu keoksi perunan viereen.

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

Karhu vartioi Kansallismuseota Mannerheimintiellä.

AIEMMAT ARVIOT
Lyon
Töölönranta
Manala
Mamma Rosa
Woolshed

Kansallismuseo ottaa
maailmalta mallia ja tuo
oman nimikkomenunsa

RUOKA 8+

TUNNELMA HHH

HINTA-LAATU HHH

PALVELU HHH

PÄÄRUOKA on poronfilettä
(normaalihinta 39,50 euroa, tarjoushinta 32,50 euroa). Poronfilepalat on siivutettu ja aseteltu
keoksi perunan viereen. Annos
on maittava, mutta aavistuksen
tavanomainen. Maut olisivat
voineet olla rohkeammin esillä.
Perunakakusta on vaikea erottaa

piparjuuren makua ja tummasta
kastikkeesta vadelman makua.
JÄLKIRUOKA mustikkasorbet
(11,50 euroa) on maittava. Murustettu keksi ja vaniljacreme
sopivat hyvin kaveriksi vahvasti
mustikkaiselle jäädykkeelle. Kirpeät herukat tuovat mieleen Poh-

9+
9
8
8–
7,5

jois-Suomen paukkupakkaset.
Moni illallisravintola on ottanut tavakseen esitellä parilla
lauseella annoksien sisältöä. Lumessa palvelu on asiallista, mutta
ruokailija jää kaipaamaan pientä
esittelyä annoksesta. Nyt tarjoilija tyytyy vain kertomaan annoksen nimen tarjoillessaan ruoan.

MUSEORAVINTOLAT OVAT
maailmalla suosittuja vierailukohteita. Nyt myös Kansallismuseo alkaa tarjota omaa nimikkomenuaan. Ravintolapalvelua
parantamalla museo tavoittelee
entistä laajempaa kävijäkuntaa.
Kansallismuseon keittiökin on
nykyaikaistettu kesän ja syksyn
aikana.
”Tällä hetkellä menu on
saatavilla ennakkoon tilattuna
yrityksille ja ryhmille”, kertoo
Kansallismuseon ravintoloiden
ravintolapäällikkö Anne Tanska.
Nimikkomenussa on muun
muassa savustettuja muikkuja,
karitsanmakkaraa ja lakkoja.

Menun on luonut Sasu Lauk
konen yhdessä museon ravintoloitsijana toimivan Kanrestan
keittiömestari Ahti Marttisen
kanssa. Laukkosen mukaan he
selailivat menua varten vanhoja
kokkikirjoja ja miettivät, miten
kansallistunne syntyy ruoan
kautta ja mikä on todella suomalaista ruokaa.
Uuden museomenun tiimoilta
on toteutumassa kaksi pop up
-illallista, joita varten ravintolasali levittäytyy Kansallismuseon
keskihalliin. Ensimmäinen pop
up -illallinen on 16. marraskuuta ja toinen ystävänpäivänä eli
14. helmikuuta. TLS

2018-2019
Jää pääsee kirjasta näyttämölle Kansallis
oopperan sovituksessa. 25.1.–9.3. 2019
LASTEN TAIDETUOKIOT Tuokioissa
tutustutaan päänäyttämön ohjelmistoon
itse tekemällä. Tuokiot on suunnattu
5–6-vuotiaille. Kymmenen euron hintaisten taidetuokioiden taiteenlaji vaihtelee
kuukausittain. 13.5. 2019 asti
OOPPERAN TEETANSSIT Maksuttomissa
iltapäivätansseissa päälämpiössä tanssitaan rennosti ikivihreiden tahdissa noin
kerran kuussa. Seuraavia teetansseja 12.
joulukuuta tahdittavat Angelika Klas ja
Opera Big Band Combo. 8.5. 2019 asti

Marraskuinen keskustakirjasto Oodi Sanomatalon yläkerroksista nähtynä.

OOPPERAN KUMMITUS Andrew Lloyd
Webberin musikaali palaa ohjelmistoon.
Oopperan kummitus on yksi Kansallis
oopperan kaikkien aikojen suosituimmista teoksista. Esityksiä on 41. Edellisellä
esityskaudella kaikki yli 70 000 lippua
myytiin loppuun ennen ensi-iltaa. 2.11.
2018–12.1. 2019
SORRETTU TUHKIMO Klassikkotarina
äitipuolensa ja sisarpuoltensa sortamasta
Tuhkimosta sopii balettina katsottavaksi

alle kouluikäisillekin lapsille. Esityksiä on
15, joista viimeinen juuri ennen joulua.
23.11.–22.12.

TEOSESITTELYT Ennen oopperan näytöksiä järjestetään maksuttomia teosesittelyjä. Ooppera vinkkaa, että esitystä
katsoo uusin silmin, kun on ensin saanut
evästystä asiantuntijalta ja kuullut kiinnostavia faktoja teoksen syntyvaiheista,
roolihahmoista ja tarinasta.

TALVIPUUTARHA

VEDEN ALLA Pieni merenneito tekee
paluun ohjelmistoon. Balettiesityksessä
käytetään 3D-tekniikkaa, jolla näyttämö
saadaan näyttämään merenalaiselta maailmalta. 19.1.–12.2. 2019

KASVIT TUTUIKSI Talvipuutarha on auki
läpi vuoden. Omien eväiden tuominen
sisälle on sallittua. Kasvien huoltopäivänä maanantaina puutarha on suljettu,
muuten auki joka päivä, ja sisäänpääsy on
ilmainen.

LUNDBERGIN JÄÄ Finlandia-palkittu ja
myyntimenestys Ulla-Lena Lundbergin

Menopalsta taas seuraavassa Töölönlahden Sanomissa helmikuussa 2019.

KULTTUURIN JA
BISNEKSEN KEHTO

Uusi
lehti taas
helmi
kuussa!
Koko 60 mm x 90 mm

HARKITSETKO
ASUNNONVAIHTOA?
OTA YHTEYTTÄ MEIHIN!

MIA LEHTONEN
0400 369 666
mia@bo.fi
Ylempi kiinteistönvälittäjä
YKV, LKV, Partner,
Kaupanvahvistaja

SUSANNA VALVE
045 174 8144
susanna.valve@bo.fi
Kiinteistönvälittäjä LKV,
Partner

If you can dream it, we can Bo it.
BO LKV, HELSINKI | NEITSYTPOLKU 12, 00140 HELSINKI | BO.FI

Nyt on viimeinen hetki varata pikkujoulut.
Helsingin parhaat ravintolat yhdestä osoitteesta

DINING.FI

DINING ROOM
& BAR

www.murudining.fi
Fredrikinkatu 41, 00120 Helsinki
varaukset@murudining.fi
tel 0300 472 335

www.pastis.fi
Pieni Roobertinkatu 2, 00130 Helsinki
varaukset@pastis.fi
tel 0300 472 336

www.sue-ellen.fi

www.restaurant-ultima.fi

Eteläranta 16, 00130 Helsinki
varaukset@sue-ellen.fi
tel 0300 472 334

Eteläranta 16, 00130 Helsinki
varaukset@restaurant-ultima.fi
tel 0300 472 341

