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Jarmo K sai lahjaksi oikeat rumpukapulat.
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Keskustakirjasto tarvitsee yli  50 työntekijää. Uusiin virkoihin ei 
ole tulossa rahaa. Apu löytyy älykkäästä kokoelmasta, kertoo 
keskustakirjasto Oodin johtaja Anna-Maria Soininvaara.

Keskustakirjasto on saanut tunnistettavan ulkomuotonsa. Kirjaston johtaja Anna-Maria Soininvaara on tyytyväinen, 
sillä mittava rakennusprojekti on pysynyt suurin piirtein aikataulussaan.

Roskisrummuttaja 
soittaa itselleen 
Sivut 3

Talvipuutarha 
houkuttaa 
etätyöntekijöitä
Sivut 8–9

Ilmaisjakelulehti   ¥   Numero 3 ¥   Helmi-maaliskuu 2018   ¥   www.toolonlahti.fi     ¥ Töölönlahden uutiset ja menovinkit

Etsitkö näkyvyyttä toiminnallesi?  
 
Töölönlahden Sanomat tavoittaa alueen kulttuuri-, media-  
ja bisnesväen edustajat tehokkaasti. Lehti jaetaan Töölön lahden 
lisäksi koteihin Helsingin keskustan, Töölön ja Hakaniemen  
alueella. Jakelijana on Suomen Suoramainonta ja lehden  
oma jakelu verkosto. Lehden painos on 14 000 kappaletta.

Katso ilmoitushinnat täältä: www.toolonlahti.fi/mediakortti  
Ilmoitusvaraukset: ilmoitukset@toolonlahti.fi

Helmi-
maaliskuun 
menovinkit 

Töölön-
lahdelle

Sivut 8–11

Älykirjaston aika

Tule supersuositulle lasin- 
puhalluskurssille Fiskarsiin!
Lasinpuhalluskurssit -20%! (Tilatessasi mainitse 
koodi: ppk18. Tarjous voimassa 31.3.2018 asti)

Lasinpuhallus on hauskaa! Lasinpuhallus sopii 
kaikille, ikään tai sukupuoleen katsomatta. 

Lisätietoja ja tilaukset www.biancoblu.fi tai  
puh. 045  139 0020.

-20%
Fazer Ravintola Alma Media

Hyvällä  
maulla  
aamiaisesta 
lounaaseen!

Alvar Aallon katu 3, ma–pe 7.30–16

Myös iltatilaisuudet, kysy lisää:  
p. 040 6613559 almamedia@fazer.fi

Sivut 4–5



L
oppuvuodesta se on valmis. Töölönlahden pohjuk-
kaan nouseva keskustakirjasto Oodi etenee aikatau-
lussaan, ja valtavan uuden julkisen tilan avajaisia 
vietetään joulukuussa. 

Avatessaan ovensa keskustakirjasto muuttaa 
Sanomatalon, Kiasman ja Musiikkitalon edustaa 

enemmän kuin moni osaa odottaa. Oodi houkuttelee kaupungin 
arvioiden mukaan kaksi ja puoli miljoonaa kävijää vuodessa. Se 
tietää melkein kymmentätuhatta uutta päivittäistä vierailijaa joka 
arkipäivä Töölönlahden seudulle. Eli enemmän kuin vaikkapa Hel-
singin jäähalliin mahtuu kerralla katsojia. 

Helsingin keskusta on siellä, missä ihmiset liikkuvaat ja missä 
he mieltävät keskustan olevan. Niinpä keskustakirjasto väistämät-
tä siirtää Helsingin keskustaa aavistuksen 
Töölönlahden suuntaan. Vasta kirjaston auet-
tua näemme, onko 2,5 miljoonaa vuosikävi-
jää realistinen arvio. Toivottavasti.  Kirjaston 
vetovoima saattaa myös ylittää nämä arviot. 
Ehkä kirjastosta ja sen lähiseudusta muodos-
tuu luonteva kohtaamis- ja ajanviettopaikka. 

Kirjasto on herättänyt huomiota maailmal-
la. Yhdysvaltalaismedia CNN nosti Oodin yh-
deksi odotetuimmista vuonna 2018 valmistu-
vista rakennuksista. 

On mielenkiintoista nähdä, miten lisään-
tyvä ihmisvirta Töölönlahdella vaikuttaa lähi-

alueen palveluntarjoajiin. Ennakko-oletus on, että ravintolat ja kah-
vilat Sanomatalossa, KPMG-talossa, Kiasmassa ja Musiikkitalossa 
hyötyvät Töölönlahden vilkastumisesta. 

Oodi aukeaa joulun alla, mutta kenties keväämmällä 2019 näem-
me Kansalaistorin liepeillä ruokavaunuyrittäjiä ja muita innokkaita 
pienyrittäjiä, jotka yrittävät saada haaviinsa kirjastossa ja kulttuuri-
riennoissa asioivia kansalaisia.

Pääjutussa sivuilla 4–5 keskustakirjaston johtaja Anna-Maria 
Soininvaara kertoo, mitä kaikkea Oodiin on suunnitteilla. Palvelui-
ta on suunniteltu yli kymmenen vuotta. 

”Haaste on siinä, miten keksimme mitkä ovat oikeasti niitä uusia 
juttuja, emmekä vain toista samaa vanhaa moninkertaisena”, Soi-
ninvaara sanoo.

T-TYYLISSÄ sivulla 6 tyylikirjailija ja -toi-
mittaja Jani Niipola kertoo omasta  pu-
keutumisestaan. Niipola käyttää vaatteita 
kuten kirjassaan opettaa. Niipolan ja Min-
na Kiistalan Mensty tyylillä -kirja ilmestyi 
syksyllä 2017 pienoisen kohun kera. 

RAVINTOLA-ARVIOSSA vuorossa on 
legendaarisen Bottan Manala. Ostrobot-
nian rakennus Etu-Töölössä on selvinnyt 
hengissä kieltolaista ja tanssiaiskielloista. 
Menu Manala arvioidaan sivuilla 10–11. 
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Roskisrummuttaja vaihtoi  
tikut rumpukapuloihin 

MOLEMMAT rumpukapulat on 
korjattu ilmastointiteipillä.

”Nää kapulat on ollu kuukau-
den mulla, mä sain nää joltain 
kimmalta”, sanoo monelle ohi-
kulkijalle tuttu roskisrumpali 
Jarmo K vakiopaikaltaan, Fin-
landia-talon pohjoispäätyä reu-
nustavan kallion vierestä.

Jarmo on puhelias, mutta su-
kunimeä hän ei halua lehteen. 

”No sitä mä en sano. Faija on 
jo  haudassa ja mutsi myös.”

Töölönlahtea kiertävällä ke-
vyen  liikenteenväylällä on Jarmon 
yleisö. Kaikkien ohikulkijoiden 
päät kääntyvät rummutuksen 

suuntaan. Osa vilkaisee, osa kat-
soo pitkään. Monelle rummutus 
on tuttua, sillä Jarmo on näkynyt 
ja kuulunut tässä vuosia.

”Siitä on monta vuotta, kun 
mä keksin tän, se oli joku pää-
hänpisto. Skulasin tikuilla ensin, 
mutta en kehittynyt ollenkaan. 
Viime kesänä aloin vasta kehit-

tyä, sain jätkiltä ilmaiset kapulat”, 
Jarmo kertoo.

Jarmon käytössä on siis jo toi-
set oikeat rumpukapulat.

”Toi on ihme rumpu, tää on 
saatana täyttä metallia”, hän sa-
noo ja koputtaa vihreän roskik-
sen kantta rystysillään. 

”Mä oon päässy noiden ros-

kisten kanssa sinuiksi. Hyvin läh-
ti rokki, eikös ollu nopeaa?”

66-VUOTIAS Jarmo asuu Mel-
lunkylässä, mutta kertoo olevan-
sa stadilaisia, ja siksi veri vetää 
keskustaan lähes päivittäin.

”Mä asuin Kalevankadulla 25 
vuotta.”

Jarmo oli musiikkimiehiä jo 
nuorena. Bändikin – ja keikkoja 
– oli 1980-luvulla. 

Musiikin lisäksi Jarmon elä-
mään on kuulunut paljon liikun-
taa.

”Olin lahjakas juoksijakin, 
mutta brenkku tuli sitten.”

ROSKISRUMPALI kertoo olevan-
sa eläkkeellä jo toista vuotta. 

Työikäisenä Jarmo teki töitä 
silloin tällöin. Viimeisin työpaik-
ka oli Jätkäsaaren satamassa.

”Siellä mä olin viisi ja puoli 
vuotta. Tommosta siivoushom-
maa se oli.”

KUN JARMO soittaa, ilme on 
keskittynyt. Rumpu soi, vaikka 

kuulijoita ei olisi näköpiirissä.
”Mä skulaan itelle, en mä tätä 

väkisin tekisi. Se on aika harvi-
naista Suomessa, että joku hak-
kaa roskista. Emmä sillä periaat-
tella tähän lähtenyt, että tienaan 
rahaa. Se tulee täältä kato”, Jarmo 
sanoo ja taputtaa rintakehäänsä.

Rahaa on silti tullut. 
”Ennen joulua mä sain sata 

euroa ja sitten yksi heitti 50 eu-
roa. Se oli kai sama kundi, mut-
ten tiiä kuka, kun mä olin vähän 
hiprakassa.”

66-vuotias 
Jarmo on tuttu 
näky monelle 
Töölönlahden 
liikkujalle.
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Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Nää 
kapulat 

on ollu kuukauden 
mulla, mä sain nää 
joltain kimmalta.”
 
Jarmo K. 
roskisrumpali

’’
Roskisrummuttaja Jarmo K vakiopaikallaan Töölönlahdella.
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Oodi opettaa kirjastotoimen  älykkääksi
Helsingin 
keskustakirjasto 
Oodi tarvitsee 
54 työntekijää, 
mutta yhteenkään 
uuteen virkaan 
ei ole rahoitusta. 
Apu löytyy 
älykkäästä 
kokoelmasta, 
kertoo Oodin 
johtaja Anna-
Maria Soininvaara.

Juho Paavola
toimitus@toolonlahti.fi

HELSINGIN Töölönlahdelle nou-
sevan keskuskirjaston rakennus-
työt etenevät vauhdilla. Oodiksi 
ristitystä talosta saattaa jo hyvin 
hahmottaa luonnosvaiheen ha-
vainnekuvien lupaamia muotoja.

Julkisivun valmistuessa Hel-
singin kirjastotoimi käy kulis-
seissa näkymätöntä aherrustaan, 
jotta myös kirjaston sielu, eli 
teosten ja palveluiden kokonai-
suus ehtii valmistua paraatikun-
toon ensi jouluksi, jolloin Oodi 
avaa ovensa.

”Kyllä tämä valtava urakka 
on”, Oodin johtajana aloittava 
Anna-Maria Soininvaara tiivis-
tää.

Oodi tarjoaa käyttäjilleen pal-
veluita noin 10 000 neliömetrin 
alueella. Vertailun vuoksi Soinin-
vaara ottaa esiin Pasilan kirjas-
ton: sen pinta-ala on vain puolet 
Oodista. Johtamisen näkökul-
masta tila on kuitenkin vain tilaa 
täytettäväksi.

”Haaste onkin siinä, miten 
keksimme mitkä ovat oikeasti 
niitä uusia juttuja, emmekä vain 
toista samaa vanhaa moninker-
taisena.”

 
OODIN PALVELUITA on suun-
niteltu kirjastotoimessa yli kym-
menen vuotta. Asiakkaiden toi-
veita on pyritty toteuttamaan 
mahdollisimman paljon. Se on 
osoittautunut tärkeäksi – etenkin 
kun pitkällä matkalla trendit ja 
toiveet ehtivät moneen kertaan 
muuttua.

”Kymmenen vuotta sitten 
aloimme hypettää teknologiaa kir-
jastoissa, mutta ei se ollutkaan sitä, 
mitä asiakkaat halusivat. He koros-
tivat rauhallisten tilojen merkitystä 
kaupungin vilskeessä. Pidämme 
siis teknologian mukana, mutta 
toteutamme kirjastoon täysin digi-
taalisuudesta vapaita tiloja.”

Vielä toistaiseksi Soininvaaran 
työpaikka sijaitsee Postitalolla 
Kirjasto 10:ssä. Kun Oodi val-
mistuu, se symboloi samalla ai-
kakauden muutosta: Kirjasto 10 
suljetaan, ja sen erikoisalaa olevat 

laajat cd-levyaineistot siirtyvät 
Pasilan kirjastovarastoon.

”Nuoret eivät cd-levyjä kuun-
tele”, Soininvaara perustelee.

On käynyt kuten levykaupas-
sakin. Digitalisaatio on muutta-
nut tavan kuunnella musiikkia ja 
vienyt levyt hyllyistä verkkoon.

 
KEINOÄLY auttaakin yhä useam-
min myös kirjaston aineisto-on-
gelmissa. Vielä tällä hetkellä au-
tomaattinen hyllytys on turhan 
kömpelöä. Sen sijaan keinoäly 
tarjoaa ratkaisun siihen, miten 
Oodi saadaan miehitettyä ja sa-
malla Helsingin sivukirjastot säi-
lyvät iskussa.

”Emme saa yhtään uutta va-
kanssia Oodiin, mutta sinne tar-
vitaan 54 henkilöä. Vakansseista 
28 saamme Kirjasto 10:stä, ja 
loput pitää kerätä kirjastoverkos-
tosta, eli lähikirjastoista henki-
lökuntaa vähenee. Olemme siis 
kovassa muutosprosessissa koko 
kirjastoverkon osalta.”

Jotta uudistus on mahdolli-
nen, Soininvaara joukkoineen on 
käynnistämässä Helsingissä niin 
sanottua älykästä kokoelmaa. Sil-

loin kirjalla ei enää ole kotikirjas-
toa. Se jää useimmiten sinne, mi-
hin asiakas sen palauttaa.

Tietojärjestelmä kertoo, missä 
yksittäiset kappaleet menevät ja 
mitä kirjalle pitää tehdä, jos sille 
ei olekaan juuri siinä kirjastossa 
tilaa. Teknologia vapauttaa vir-
kailijat rutiineista tärkeämpiin 
askereisiin.

”Viidennes työntekijöidemme 
ajasta menee logistiikkaan. Jos 
saamme sen puolitettua, saamme 
riittävästi väkeä Oodin tarpeisiin 
ja paikattua sitä kautta sivukir-
jastoihin syntyvän henkilöstöva-
jeen. Totuus tietenkin paljastuu 
vasta siinä vaiheessa, kun järjes-
telmä on käytössä.”

 
SOININVAARAN työsarkaa on 
suunnitteluvaiheessa ollut erityi-
sesti Oodin palveluvalikoiman 
kehittäminen. Sen selkärangan 
muodostavat omat aineistot ja 
palvelut, mutta ajan hengen mu-
kaisesti myös kirjaston tiloissa 
nähdään yhä enemmän yhteis-
työkumppaneita.

”Maailmalla se on jo hyvin 
yleistä. Suomessa ulkopuoliset 

ovat järjestäneet kirjastoissa lä-
hinnä yksittäisiä tapahtumia tai 
näyttelyitä, mutta kumppanuuk-
sia ei ole nähty yhtä suuressa mit-
takaavassa kuin Oodissa”, Soinin-
vaara sanoo.

Kirjastotoimella on jo sopi-
mus Fazerin kanssa Oodin ra-
vintolan pyörittämisestä. Kun-
talaisia avustavan virka-infon 
siirtyminen kaupungintalolta on 
niin ikään selvää. Oodin tilois-
sa nähtäneen myös ikäihmisille 
tietokoneopetusta antavan Enter 
Ry:n jatkuva toimipiste.

”Varhaiskasvatuksen kanssa 
meillä on suunnitelma leikki-
puisto-ohjaajien tulosta Oodin 
puistolle, mutta aikataulu on vie-
lä avoinna.”

 
JUURI LAPSET ovat ryhmä, jo-
hon Soininvaara Oodissa haluaa 
panostaa.

”Lukuharrastuksesta kanne-
taan laajalti huolta, mutta nuo-
rena asiaan on myöhäistä tarttua. 
Yritämmekin tuoda palvelumme 
sellaiseksi, että se olisi lapsille 
houkuttavaa ja innostaisi heitä 
keskittymään lukemiseen.”

Oodin johtaja Anna-Maria Soininvaara on tyytyväinen rakennustöiden ja kirjaston sisältösuunittelun etenemiseen, sillä aikataulu on pitänyt. Kokoelmahallinnon uudistaminen ja 
henkilöstöresurssien kanssa taiteileminen saavat välillä verenpaineen nousemaan. ”Vastaavaa hullunmyllyä ei meillä ole ollut, eikä toivottavasti ole tulossakaan”, Soininvaara nauraa.

Anna-Maria  
Soininvaara, 59 

    Ò Keskustakirjasto Oodin joh-
tajana työskentelevä Soininvaa-
ra on työskennellyt Helsingin 
kirjastotoimen apulaisjohtajana 
vuodesta 2004.

    Ò Koulutukseltaan Soininvaara 
on filosofian kandidaatti. 

    Ò Soininvaara on ollut muka-
na keskustakirjaston suunnit-
telemisessa alusta asti. Arkki-
tehtuurikilpailussa hän edusti 
juryssa kirjaston toimintojen 
tarpeita.

    Ò Soininvaara on naimisissa 
poliitikko ja tietokirjailija Osmo 
Soininvaaran kanssa. Heillä on 
kolme aikuista lasta.

    Ò Vapaa-ajallaan Soininvaa-
ra rentoutuu harrastamalla 
lukemista. Kulttuuritätinä hän 
nuohoaa erilaisissa tapahtumis-
sa, konserteissa ja museoissa. 

    Ò Kuntoa hän ylläpitää 
vakiolenkillään Katajanokalta 
Töölönlahden ympäri ja takai-
sin.
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Oodin johtaja Anna-Maria Soininvaara on tyytyväinen rakennustöiden ja kirjaston sisältösuunittelun etenemiseen, sillä aikataulu on pitänyt. Kokoelmahallinnon uudistaminen ja 
henkilöstöresurssien kanssa taiteileminen saavat välillä verenpaineen nousemaan. ”Vastaavaa hullunmyllyä ei meillä ole ollut, eikä toivottavasti ole tulossakaan”, Soininvaara nauraa.
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Uutta tietoa terveyteen vaikuttavista tekijöistä

Tilaisuuden tavoite
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Syylienpoistot
Kynnen oikaisut titaanilangalla
Bemer-hoitoa
Lymha-Touch -hoitoa
Yksilölliset tukipohjalliset

Jalkojenhoitoa vuodesta 1987

Mannerheimintie 33 B 
Katutaso
     0500 850 345  
www.jalkahoitolaparikka.fi
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– joustavat aukioloajat –

Uutuutena myynnissä 
tanskalaiset New Feet 

-kengät 

&

K
errankin päätin kuunnella äitini tarinoita Töölöstä. Hän 
oli asunut 1940-luvulla Topeliuksenkadulla, samoin kuin 
puolisen tusinaa samanikäistä lasta. Nordenskiöldinka-
dulle oli pudonnut pommi, mutta lasten asuintalot olivat 

ehjiä. Pommisuojaan juostiin, takapihan pesutupaan. Ikkunoi-
den eteen eteen vedettiin puiset luukut. Tunnelma suojassa oli 
kuulemma olosuhteisiin nähden leppoisa.

Vastapäisessä puistossa ei ollut vielä kirjastoa, vaan pitkä 
jäämäki. Parin korttelin päässä, Kirjailijanpuistossa oli pieni luis-
tinrata, jossa luistelevilla ei ollut vielä varsinaisia luistimia, vaan 
”nurmikset”. Nurmis-luistin ruuvattiin kenkään kiinni.

Topeliuksen puisto oli sodan jäljiltä pilalla, sen reunalla oli 
pitkiä halkopinoja. Yhden taakse oli kerran eksynyt puliukko, 
jota lapset ihmettelivät.

Puistoon ajettiin Rajasaaren puhdistamon tuotetta. Töölön-
lahti oli pahiten saastunut ja puhdistamot auttoivat hiukan. 
Perustettiin nurmikot ja alue aidattiin matalalla aidalla. Puis-
tovahdit ilmestyivät ajamaan lapsia pois nurmikoilta, he olivat 
vanhoja kiukkuisia setiä, joilta karkuun juokseminen oli lasten 
huvittelua. 

Samassa talossa asui muita kieliä puhuvia, saksaa, ruotsia ja 
englantia. Isännöitsijän rouva oli saksalainen, isännöitsijä keräsi 
kakaralauman kotiinsa ja heijasti seinään kuvia matkoiltaan. 

TALOSSA ASUI myös venäläinen ruhtinatar, joka oli naimisissa 
huonekalukauppias Bomanin kanssa. Boman oli herrasmies ja 
Ruotsin kuninkaallinen hovihankkija. Hänellä oli monokkeli ja 
Rover-merkkinen auto, jonka pysäköinti talliin oli aina näytelmä: 
kauppias lukitsi auton, nyki kahvaa, käveli muutaman askeleen, 
kääntyi takaisin, potkaisi ovea ja nyki kahvasta vielä kerran.

Sunnuntaisin käytiin vanhempien mukana Lehtovaarassa, 
keskenään vanhemmat kävivät Elitessä. Kaikki menivät samoihin 
kouluihin, kansakouluun Töölönkadulla ja oppikouluun Urheilu-
kadulla. Välillä vastaan tuli seurakunnan pappi Ilmo Launis, joka 
ajoi kesät talvet mustalla fillarilla musta baskeri päässä. Myö-
hemmin eräs porukan poika lauloi kappaleita nimeltään Sininen 

ja valkoinen sekä Kultaa tai kunniaa.
Isompana mentiin elokuviin. Axa 

oli parin korttelin päässä ja Adlon 
Töölöntorilla. Metropolissa, nykyi-
sessä Kinopalatsissa oli Kilimanjaron 

Lumet ensi-illassa. Paikalle oli saatu 
Gregory Peck ja kansaa oli koko 
Kaisaniemenkatu täynnä. Elokuva 
katsottiin parvekkeen kakkosriviltä. 
Se alkoi lähikuvalla Gregory Peckistä, 

ja naiset ja tytöt yleisössä kuu-
lemma huokailivat.

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
Leppoisa pommisuoja

Keskustakirjasto 
    Ò Helsingin uusi keskusta-

kirjasto nousee Töölönlahden 
alueelle, Sanomatalon, Musiiki-
talon ja radanvarren toimisto-
talojen ympäröimälle tontille.

    Ò ALA Arkkitehtien työ 
nimeltä Käännös voitti ark-
kitehtuurikilpailun kesällä 
2013. Kaupunki teki päätöksen 
rakennustöiden aloittamisesta 
tammikuussa 2015 ja raken-
nuksen on tarkoitus avautua 
yleisölle joulukuussa 2018.

    Ò Kirjaston nimi ratkaistiin 
nimikilpailulla. Sen voittajaksi 
nousi tuomariston yksimieli-
sellä päätöksellä espoolaisen 
Mirja Lounameren ehdotus 
Oodi.

    Ò Kirjaston pinta-ala on noin 
10 000 neliömetriä, mikä tekee 
siitä Suomen suurimman 
kirjaston. Valmistuttuaan sen 
odotetaan vetävän noin 2,5 
miljoonaa kävijää vuodessa.

LÄHDE: KESKUSTAKIRJASTO.FI ,  H S . F I 

Perinteisen lastenosaston si-
jaan Oodissa nähdään perhealue. 
Ajatuksena on, että lukemisesta 
tulisi koko perhettä yhteen sito-
vaa toimintaa.

”Pelaamista emme sinne ha-
lua, vaan haluamme tehdä sen 
muilla tavoin kiinnostavaksi. 
Yksi ässä minulla on hihassani, 
mutta sitä en vielä paljasta!”

KOKONAISUUDESSAAN Oodin 
valikoima kattaa noin satatuhat-
ta kirjaa. Niistä noin kaksi kol-
mesta tulee jo olemassa olevasta 
valikoimasta. Loput noin 30 000 
kirjaa ostetaan suurilta kustanta-
moilta.

Kun yhden kirjan hinta liik-
kuu keskimäärin noin 15 euros-
sa, kuluu kirjahankintoihin lähes 
500 000 euroa. Jatkossa kokoel-
ma elää toiveiden ja menekin 
mukaan.

”Esimerkiksi uutta Finlan-
dia-voittajaa tilataan helposti ko-
koelmiin satoja kappaleita. Vuosi 
vuodelta niitä alkaa poistua, kun 
kirja alkaa ikääntyä. Lopulta 
kymmenen vuoden päästä jäljelle 
jää vai joitakin kappaleita.”

”MEILLE MUOTO ei ole kovin 
tärkeä. Joskus muinoin ihmi-
sillä oli savitaulut, nyt heillä on 
e-kirjat. Me kirjastossa välitäm-
me sisältöjä, emme muotoja”, 
keskustakirjasto Oodin johtaja 
Anna-Maria Soininvaara nä-
kee.

Kirjastot muuttuvat asiak-
kaiden tarpeiden myötä. Ny-
kyisin ne tarjoavat erilaisia 
neuvontapalveluita, sekä askar-
telu- ja soittomahdollisuuksia. 
Yhä useampi haluaa lainata ai-
neistoa e-kirjoina tai -lehtinä, 
mutta kirja pitää silti pintansa 
tärkeimpänä palveluna.

”Oodiin tulee noin 100 000 
kirjaa, eli aineistoa on riittä-
västi. Painettu kirja on edelleen 
kirjaston hittituote, vaikka sen 
suosio hiuksenhienosti onkin 
vähentynyt. Lasku on kuitenkin 
niin pientä, ettei se oikeastaan 
edes vielä näy tilastoissamme.”

Ihmisen ja kirjan suhteen 
muutos näkyy kuitenkin kirjas-
toa ympäröivässä yhteiskunnas-
sa. Mobiilimaailmassa ihmiset 
lukevat lyhyitä tekstejä määräl-
lisesti enemmän kuin koskaan, 
mutta samalla pitkäjänteistä 
keskittymistä ja mielikuvituk-
sen käyttöä vaativa kirja menet-
tää suosiotaan. 

”Trendi näkyy, eli ihmiset ei-
vät lue. Kun katsoo asuntomes-
sujen taloja, ei kirjahyllyillä ole 
sijaa. Sama näkyy asuntomark-
kinoinnissa ja konmarittamises-
sa. Kirjat lentävät pihalle.”

Kirjaston näkökulmasta Soi-
nivaara näkee asiassa myöntei-
senkin puolen.

”Meillehän se on ihan ok, 
jos ihmiset eivät halua säilyttää 
kirjoja kotonaan, vaan haluavat 
käyttää meidän palveluitamme.”

”Savitaulu tai  
tabletti, aivan sama”
Juho Paavola
toimitus@toolonlahti.fi

Anna-Maria Soininvaaran 
mukaan Oodiin tulee noin 
satatuhatta kirjaa.
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TYYLIKIRJAILIJA Jani Niipola 
omistaa verkkarit.

”Kyllä minä niitä joskus pidän. 
Olin juuri kipeänä ja silloin olin  
verkkareissa. Sitten palasin töihin, 
ja kun yhtenä iltana laitoin verk-
karit kotona jalkaan, niin lapsi 
kysyi, että oletko sinä taas kipeä.”

Bisnespukeutumisen opas-
kirjan viime syksynä julkaissut 
Niipola pukeutuu niin kuin opet-
taa: tarpeeksi mukavasti, ettei 
työpäivän jälkeen ole tarvetta 
vaihtaa verkkareita tai muuta ko-
tiasua päälle.

”Minulla ei ole erikseen työ- ja 
kotivaatteita. Jos minulla on sol-
mio päivällä töissä, niin saattaa 
olla, että se on iltaan asti kaulas-
sa”, 41-vuotias toimittaja-kirjaili-
ja sanoo.

”Pyrin siihen, että vaattee-
ni ovat niin mukavat, ettei niitä 
tarvitse vaihtaa heti, kun pääsee 
pois töistä.”

NIIPOLALLA on töissä useimmi-
ten päällään farkut, kauluspaita 
ja pikkutakki.

”Toki otan kotona pikkutakin 
pois, mutta en farkkuja tai pai-
taa.”

Mukavuus ja bisnespukeutu-
minen ovat kaksi asiaa, jotka Nii-
pola haluaa mielellään yhdistää. 

Esimerkiksi jos päivä pitää sisäl-
lään tärkeän tapaamisen tai vaik-
kapa esiintymisen yleisön edessä, 
Niipola neuvoo valitsemaan ylleen 
vaatteet, joihin voi luottaa.

”Ettei juuri sinä päivänä ole se 
kauluspaita päällä, joka nousee 
aina housuista, kun nostat kättä.”

Kun päällä on vaatteet, joista 
tietää, etteivät ne petä tiukassa-
kaan tilanteessa, esiintyminenkin 
on varmaa ja rentoa. 

”Mukavuus näkyy ulospäin 
rentoutena ja itsevarmuutena”, 
Niipola väittää.

NIIPOLA on Kauppalehti Opti-
on toimittaja. Hän muun muassa 

Tyylikirjailijan solmio pysyy 
kaulassa myös kotisohvalla

Juttusarjassa Töölönlahden Sanomat 
pureutuu töölönlahtelaisten tyylin.

Jani Niipola 
neuvoo 
valitsemaan 
bisnesasun, 
joka on mukava. 
”Se näkyy 
itsevarmuutena 
suorituksessasi.”

Jani Niipolalle tyyli on sydämenasia. “Kyse on hauskasta ja vapaaehtoisesta tavasta ilmaista itseään 
työelämässä.” Niipola kuvattiin työpaikkansa Alma-talon edessä Töölönlahdella.

T-TYYLI

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

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

TYYLI#1  
KENGÄT
”Luottokenkäni ovat nämä Red 

Wing Iron Ranger 8119 -saappaat, 

jotka eivät pelkää mitään säätä. 

Miehen vaatekaapissa laatu-

kengät ovat yksi tärkeimmistä 

ostoksista. Laatu kestää aikaa ja 

kulutusta.”

TYYLI#2  
PUHELIN
”IPhone. Käytän puhelintani liikaa 

ja selitän asian itselleni työn-

teolla. Puhelin on minulle työkalu, 

jolla seuraan uutisia, mutta myös 

teen muistiinpanot ja nauhoitan 

haastattelut. Eniten käyttämäni 

ominaisuus on kamera.”

TYYLI#3  

TAKKI
” Suomessa kannattaa sijoittaa 

kunnon päällystakkiin, sillä sitä 

voi käyttää suurimman osan 

vuodesta. Täydellinen takki on 

sellainen, jossa käytännöllisyys ja 

tyylikkyys paiskaavat kättä.”  

Jani Niipola:

Kun 
laitoin 

kotona verkkarit 
jalkaan, lapsi 
kysyi, että olenko 
taas kipeä.”
 
Jani Niipola
toimittaja, tyylikirjan kirjoittaja

’’ tuottaa Option tyylikoulu-pals-
taa. Työpaikka on Alma-talo 
Töölönlahdella.

Niipola kirjoitti  Minna Kiis-
talan kanssa Menesty tyylillä -kir-
jan. Lokakuussa 2017 ilmestynyt, 
bisnespukeutumiseen keskittyvä 
kirja herätti paljon huomiota. 

”Kirjailijan näkökulmasta on 
hyvä, ettei kirjaa vaieta kuoliaak-
si. Mutta keskustelun sävy yllätti 
meidätkin. Oli opettavaista meil-
le tekijöille, että ihmiset ottavat 
pukeutumisen henkilökohtaises-
ti. Pitää miettiä, miten siitä pu-
huu.”

KESKUSTELUPALSTOILLA pa-
laute kohdistui – muun muassa 
– kirjan kehotukseen, että nais-
ten tulisi suosia hametta bisnes-
pukeutumisessa, tai että  miehen 
kannattaa hankkia peräti 300 eu-
ron kengät sadan euron kenkien 
sijaan. 

”Kohusta tuli alkujärkytyksen 
jälkeen fiilis, että tälle kirjalle oli 
tilausta, koska monet tuntuivat 
ajattelevan niin mielenkiintoisel-
la tavalla tästä aiheesta”, Niipola 
pohtii. 

Niipolan mielestä kohun kes-
kellä meni ohi se, että suomalai-
set osaavat jo pukeutua käytän-
nöllisesti sään mukaan. 

”Käytännöllisyys olisi helppo 
siirtää omaan tyyliin, eli että pu-
keutuisi duunissa tilanteen mu-
kaan.”

”Kun nyt on kengät mainittu, 
niin kannattaa pitää huolta, että 
on hyvät kengät jalassa. Kun jalat 
eivät kastu, niin jo siitä tulee hyvä 
fiilis.”

Jani Niipolan luottokengät 
ovat Red Wing Iron Ranger 
-saappaat. “Nämä eivät pelkää 
mitään säätä.”
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ÄYRIÄISTEN KUORET, puhallettu 
lasi, kuolleiden puiden juuret, van-
hat auton osat ja valokuitu.

Siinä muutama materiaali, jota 
thaimaalainen Korakrit Arunanon-
dchai (synt. 1986) on yhdistellyt tai-
deteokseensa. 

Materiaalilistalla on mainittu 
myös hiekka, jolla Thaimaan kunin-
gas Rama IX on kävellyt. 

Arunanondchain näyttely täyttää 
Kiasman viidennen kerroksen. Se 
sykkii ja ääntelee orgaanisesti. Siitä 
ei oikein tiedä, mitä se on. 

Erikoinen se on. Ja mielenkiin-
toinen. Korakrit Arunanondchain 
näyttely on nähtävillä Kiasmassa 
18. maaliskuuta saakka.  TLS

Millaista täällä on työskennellä?  ”Oikein mukavaa. Täällä on 
hyvä ja energinen fiilis.  Täällä on vaihtuva asiakaskunta, paljon 
erilaisia ihmisiä, ja se on hauskaa.”
Keitä täällä käy? ”Paljon on turisteja ja paljon nuoria asiakkaita, 
äitejä lastensa kanssa, Kiasmassa on jonkin verran tapahtumia 

lapsille.  Lähiympäristöstä tulee paljon bisnesporukoita tähän 
lounastamaan.”
Kerro hieman itsestäsi. ”Olen ollut täällä töissä puolitoista vuotta. 
Asun Lohjalla. Kuljen tänne päivittäin joko linja-autolla tai omalla 
autolla. Olen tehnyt tarjoilijan hommia koko pienen elämäni.  TLS

Thaimaalainen 
yhdistelmä

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

TÖISSÄ TÖÖLÖN LAHDELLA

Cafe  
Kiasman vuoro
päällikkö Rosa  

Björklund palvelee  
asiakkaita turisteista 

ja lapsiperheistä  
bisneslounastajiin.

UUTISETÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

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

Korakrit Arunanondchain tekele.

040 1504 335 www.ravintolahausman.com

Töölönlahdenkatu 3
KPMG:n talo
Tervetuloa! 

Uusi nimi, tutut kasvot!

Manfred “Manu” Schlegel

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

L O U N A S  

MA–PE 11–14

10,30 €

 Hyvä yrittäjä,
saat 25 % alennuksen, 

kun varaat paikan 
ilmoituksellesi 

maaliskuun 2018 
aikana.

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

Jethro Tull maalis kuussa 
Töölön lahdella
50 VUOTTA MITTARISSA. Se 
on kunnioitettava virstanpylväs 
miltä tahansa musiikkiuran teh-
neeltä taholta. Vuonna 1968 pe-
rustettu rock-yhtye Jethro Tull 
pääsee tänä vuonna tähän harvo-
jen joukkoon. 

Finlandia-talolla maaliskuus-
sa soittava Jethro Tull perustet-
tiin Englannissa vuonna 1968. 

Bändin 50-vuotisjuhlakiertu-
een keulakuvana on – luonnol-
lisesti – sen perustajiin kuuluva, 
huilua soittava laulaja Ian An-
derson. 

Skotlannissa vuonna 1947 
syntynyt Anderson oli parikymp-

pinen perustaessaan Jethro Tul-
lia. Yhtyeen levyjä on myyty noin 
60 miljoonaa kappaletta.  TLS

ILMOITUSKOOT JA -HINNAT OSOITTEESSA 

TO O LO N L A H T I . F I / M E D I A KO R T T I

Jethro Tullin laulajaa ja ke-
ulakuvaa Ian Andersonia on 
tituleerattu mieheksi, joka toi 
huilun rock-musiikkiin.

Uusi 
lehti taas 

touko-
kuussa!
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Töölönlahdella järjestetään satoja tapahtumia kuukaudessa.  
Menot-palsta poimii niistä kiinnostavimmat. MENOT

VAPAALLA ÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

Kaupungin vihreä olohuone kutsuu piknikille

”TÄÄLLÄ ON KESÄISIN kahvila, 
joka palvelee asiakkaita. Muutoin 
puutarhassa on pöytiä ja tuoleja, 
joissa voi istuskella, nauttia eväis-
tä ja kasveista ilman hälinää”, sa-
noo Talvipuutarhan puutarhuri 
Hilkka Pynnönen. 

Pynnönen on työskennellyt 
täysipäiväisesti puutarhassa jo 15 
vuotta. Suurimman osan ajasta 
hän on ollut työssään yksin, tällä 
hetkellä apuna on yksi osa-aikai-
nen. Lisäksi muita työntekijöitä 
on viikonloppuisin päivystämäs-
sä.

Puutarhuri kaivaa, kastelee, 
siistii, leikkaa, ruukuttaa, ja pitää 
kunnossa Talvipuutarhan sisä-
puistoa. 

Pynnönen kertoo, että suu-
rimmaksi osaksi hänen työnsä on 

kuitenkin asiakaspalvelua. 
”Aamulla, ennen kuin puutar-

ha aukeaa yleisölle, kastelen kas-
veja, leikkaan ja siivoilen kuivia 
lehtiä pois. Kun puutarha aukeaa, 

teen hienosäätöä siten, etten ole 
ihmisten tiellä. Ja jutustelen ih-
misten kanssa.” 

Pynnösen mukaan puutarhas-
sa on tasaisesti kävijöitä ympäri 

vuoden. Kesällä suurin osa ylei-
söstä viihtyy ulkona ruusutarhas-
sa. Syksyn ja talven pimeydessä 
puutarhan lämpö, vihreys ja va-
lot houkuttelevat sisälle. Keväällä 

ihastuttavat uudet versot ja kuk-
kien runsaus. 

”Kävijät kyselevät paljon. Ih-
misillä on paljon omia viherkas-
veja ja siten jo valmiiksi hyvät 

Leena Vuorenmaa
toimitus@toolonlahti.fi

Talvipuutarha on 
lämmin ja vihreä 
keidas, jossa 
voi rauhoittua 
palmun alla.  
Omat eväät saa 
ottaa mukaan. 

TÖÖLÖNLAHTI
EI HEIKOILLE JÄILLE  Vaikka Töölönlah-
della on nähty viime viikkoina pilkkijöitä, 
lehti ei missään nimessä suosittele jäälle 
menemistä.

KIASMA
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. Bangkokis-
sa, Pariisissa, Pekingissä, Mexico Cityssä, 
Hongkongissa, Torinossa, Bolzanossa ja 
Beirutissa. Katso juttu sivulta 7.  18.3. 
asti

ARS FENNICA Suomen merkittävimmän 
kuvataidepalkinnon Ars Fennican ehdok-
kaiden yhteisnäyttely avautui Kiasmassa 
lokakuussa. Nähtävillä vielä hetken.18.2. 
asti

UUE Satavuotias Viro näkyy myös Kias-
massa. UUE on virolaisen nyky(esitys)
taiteen festivaali, jossa on hyvä tilaisuus 
tutustua naapurimaan nuoreen, ennak-
koluulottomaan ja ajatuksia herättele-
vään nykyesitysten kenttään. Festrivaalit 
sisältävät seminaareja ja performansseja, 
joihin osaan on vapaa pääsy.  21.–25.2. 

MENO–PALUU  Kokoelmanäyttelyssä 
virolaisten, latvialaisten ja liettualais-
ten nykytaiteilijoiden teokset nähdään 
vuorovaikutuksessa suomalaisen ja muun 
Itämeren alueen taiteen kanssa.
9.2.– 24.3.

TAMPERE HELSINGISSÄ Kiasma-teatte-
rin perinteeksi muodostunut Tampereen 
parhaat -elokuvanäytös sisältää lajitelman 

Tampereen elokuvajuhlilla palkittuja 
elokuvia. 17.3.

LASTEN KIASMA Lapsille on paljon koet-
tavaa Kiasmassa.  Vauvojen värileikissä 
alle yksivuotiaat vauvat tutustuvat materi-
aaleihin ja väreihin haistelemalla, maiste-
lemalla, tunnustelemalla ja kuuntelemal-
la.  Kiasma Kids -kierros opastaa museon 
arkkitehtuuriin ja valikoituihin teoksiin. 

Tunnin kierroksen voi tilata vaikka lasten 
syntymäpäiväjuhlien ohjelmaksi. 

KANSALAISTORI
SUOSITTU TAPAHTUMA-ALUE Kansa-
laistori on suosittu paikka erilaisille tapah-
tumille. Uudenvuodenjuhlat musiikkiesi-
tyksineen ja ilotulituksineen ovat suurin 
yksittäinen tapahtuma. Suosittu paikka 
myös mielenosoituksille: lähes esteetön 
näkymä Eduskuntatalolta. 

MUSIIKKITALO 
KUUTIO Elektroninen tanssimusiikin 
tapahtuma Kuutio on ensimmäinen Mu-
siikkitalossa järjestettävä klubitapahtuma.  
Tapahtuma järjestetään Black Box -tilassa.  
Esiintymässä ovat yli 20 vuotta tuottajana 
ja dj:nä ollut DJ Orkidea, YleX:ltä tuttu 
Orion, Point Breakista sekä Laserpointista 
tuttu Dj Efo ja omaa, nousussa olevaa 
Joiku Musik labelia pyörittävä Concha. 
Visuaalivastuussa on VJ Sellekhanks. la 
10.2. 

ELLA JA KAVERIT KONSERTISSA Kau-
punginorkesterin koko perheen tarinal-
lisessa konsertissa kuullaan Iiro Rantalan 
uudet sävellykset Timo Parvelan tulevaan 
Ella ja kaverit -kirjaan. Kapellimestarina 
Jaakko Kuusisto. to 12.4. 

Puutarhuri Hilkka Pynnönen huoltaa kasveja aamuisin ennen kuin Talvipuutarhan ovet aukeavat 
yleisölle. “Kun puutarha aukeaa, teen hienosäätöä siten, etten ole ihmisten tiellä.”

K U VAT:  L E E N A  V U O R E N M A A

Kuvanveistäjä Reijo Hukkasen haukiaiheinen teos on saanut talvisen huurteen.

Talvipuutarha 

    Ò Sijaitsee on Töölönlahden 
pohjoispäässä, osoitteessa 
Hammarskjöldintie 1.

    Ò Rakennuksen suunnitteli 
arkkitehti Gustaf Nyström.

    Ò Avattiin yleisölle 1893, kau-
punki osti 1907. Peruskorjaus 
tehty 2010–2011.

    Ò Yli 200 erilaista kasvia, lisäksi 
karppeja. Kasvillisuus valittu 
kasvimaantieteellisin, esteetti-
sin ja historiallisin perustein.

    Ò Kolme erihenkistä huonetta: 
kaktushuone, palmuhuone ja 
länsisiipi. 

    Ò Vanhin kasvi yli satavuotias 
kameliapuu.

    Ò Takaseinällä Salomo Wuorion 
seinämaalaus vuodelta 1893.

    Ò Ei vuokrata yksityistapahtu-
miin. 

    Ò Kaupunginpuutarhuri 
Svante Olsson suunnitteli ja 
rakennutti edustan ruusutarhan 
vuonna 1924.

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
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tiedot, he varmistelevat niitä.” 
”Täällä käy myös sellaisia, 

jotka kaipaavat juttuseuraa ja 
kontaktia. Tykkään olla ihmisten 
kanssa, päivät menevät siten no-
peammin.” 

Talvipuutarha on rauhallinen 
paikka, jossa lähes ainoa ääni on 
suihkulähteen solina. Se on hyvä 
paikka rauhoittumiseen, eikä 
siellä ihmiseltä vaadita mitään. 

Talvipuutarhaa hallinnoi Hel-
singin kaupungin Kaupunkiym-
päristön toimiala, ja Stara tekee 
työt. Kasvit tulevat kaupunki-
puutarhasta. 

KAUPUNKI osti Talvipuutarhan 
1907. Talvipuutarhan rakennus 
tehtiin alun perin kenraalimajuri 
Jakob Julius af Lindforsille, joka 
lahjoitti sen Suomen puutarha-
yhdistykselle. Lindfors toivoi tes-
tamentissaan, että pääsy puutar-
haan on maksuton.

Vuosien varrella istumapaikat 
ovat lisääntyneet. Puutarha on 
kuin olohuone, ja jotkut tulevat 
tekemään töitäkin sinne. 

Viikonloppuisin suurin osa 
kävijöistä on perheitä. Puutar-
hassa käyminen siirtyy sukupol-
velta toiselle: vanhemmat ovat 
tulleet ensin lapsineen, sitten hei-
dän lapsensa, ja taas isovanhem-
mat lapsenlapsineen. 

Talvipuutarha on suosittu 
paikka vaikkei kaupunki erityi-
semmin mainosta sitä. Ihmiset 
löytävät puutarhaan. 

”Mielestäni suosio perustuu 
siihen, että tämä on paikkana eri-
lainen. Vaikkei välittäisi kasveis-
ta, hälinä puuttuu eikä tarvitse 
olla rahaa. Lisäksi kun tänne ei 
ole pääsymaksua, voi käydä vain 
piipahtamassa.”

  
PUUTARHAN KÄVIJÄMÄÄRIÄ 
ei enää tilastoida. Kun kävijöitä 
vielä laskettiin, määrät liikkuivat 

noin sadassatuhannessa vuosit-
tain. Eivätkä kävijät ole Pynnö-
sen mukaan ainakaan vähenty-
neet.  

Talvipuutarhassa on yleensä 
rauhallista, mutta juhlapyhinä 
kuten pääsiäisenä ja jouluna on 
enemmän ohjelmaa, kuten kon-
sertteja ja koristeluja. 

Satunnaisesti puutarhassa jär-
jestetään myös tapahtumia ja esi-
tyksiä, kuten kuorolaulua ja nuk-
keteatteria. Taidettakin on ollut 
näytteillä. 

TALVIPUUTARHA on erilaisten 
ryhmien suosiossa. Esimerkik-
si lapset, vanhukset, potilaat ja 
maahanmuuttajat käyvät tutusta-
massa puutarhaan. 

Ryhmille järjestetään myös 
opastettuja kierroksia, kun ne ti-
lataan etukäteen. 

Pynnösen mukaan lapset 
kyselevät paljon, ja he rakasta-
vat kaktushuonetta ja karppeja. 
Näyttäisi siltä, että lapset viihty-
vät paremmin kuin esimerkiksi 
teinit.

”Olen iloinen, että ihmiset 
pitävät Talvipuutarhasta. Töissä 
viihtyy paremmin, kun huomaa 
että kävijät iloitsevat puutarhas-
ta. Suurimmaksi osaksi saan kii-
toksia ja positiivista palautetta, se 
auttaa työssä jaksamisessa.” 

VAPAALLAÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

Kaupungin vihreä olohuone kutsuu piknikille

SATU SAMMOSTA. Kalevalan Sampo 
musikaalina, joka sisältää performans-
sitaidetta ja Monty Python -henkistä 
huumoria. Tällaista lupaillaan, kun 120 
muusikon ja seitsemän solistin ryhmä 
astuu konserttisaliin.  la 24.2. 

PALJON ILMAISIA ESITYKSIÄ Musiik-
kitalo järjestää useita ilmaistapahtumia 
viikottain.  Esimerkiksi Miikkael Halosen 
urunsoittoa pääsee kuuntelemaan keski-
päivällä, sisäänpääsy jonotusjärjestykses-
sä niin paljon kuin paikkoja (120) riittää. 
to 15.2.

FUGA Vuonna 1960 perustettu Fuga pal-
velee klassisen musiikin ystäviä Musiikki-
talon neljännessä kerroksessa. Fuga myy 
tallenteita ja musiikkiaiheista kirjallisuut-
ta, jota harvemmin löytyy  kirjakaupoista.

TAPAHTUMIA LAPSILLE Musiikkitalossa 
järjestetään paljon erilaisia lastenkon-
sertteja ja -tapahtumia. Tutustumisen 
Musiikkitalon tarjontaan voi aloittaa 
lastenkonserttien lisäksi vaikkapa opiske-
lijamatineoista tai avoimista kenraalihar-
joituksista. 

EDUSKUNTATALO
OPASTETUT KIERROKSET JATKUVAT 
Eduskunta järjestää opastettuja kierrok-
sia talossa. Kevään 2018 varauskalenteri 
on täynnä, joten ihan heti kierrokselle ei 

pääse. Kierroksen voi varata eduskunnan 
sivuilta www.eduskunta.fi.

TÄYSISTUNNOT  Eduskunnan täysistun-
toja voi tulla seuraamaan vierailijasisään-
käynnin 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
100 JA RAPIAT Hakasalmen huvila 
avasi viime syksynä Suomi 100 -vuoden 
kunniaksi valokuvanäyttelyn, joka kertoo 
satavuotiaiden  helsinkiläisten elämänvai-
heista. 25.3. saakka.
  
MATINEAT Hakasalmen huvilassa järjes-
tetään ilmaisia konsertteja lauantaisin 
kevään ajan. Konsertit alkavat kello 14. la 
10.2.–la 24.3. 

VIHAN KEVÄT Hakasalmen huvila muut-
tuu poikkitaiteelliseksi näyttämöksi Vihan 
kevät – Helsinki 2018 -esitysten ajaksi. 
Teos koostuu itsenäisistä episodeista, 
joita yleisö seuraa huoneesta toiseen siir-
tyen. Juoneen kuuluu myös aikakauden 
musiikki marsseineen, työväenlauluineen 
ja kupletteineen.  Viimeinen esitys 21.3.

FINLANDIA-TALO 
MINÄ OLEN -MESSUT Hyvinvointimes-
suilta voi hakea ideoita oman terveyden 
edistämiseksi. Viikonlopputapahtuma ko-
koaa vuosittain yhteen noin 4000 omasta 
ja maailman hyvinvoinnista kiinnostunut-
ta. la 10.2. – su 11.2.

HELMUT LOTTI Suosittu laulaja tekee 
paluun Suomeen. Konsertinjärjestäjän 
sivuilla kerrotaan, että Lotti on aivan eri 
näköinen kuin viimeksi: hiustenlähtöä 
peittänyt peruukki on poissa.  ke 14.2.

UFON LAULUKERHO Muusikko Ufo 
Mustosen vieraana Dave Lindholm. Lau-
lukerho on kiertänyt helsinkiläisravinto-
loita vuodesta 2010. Jatkossa laulukerho 
nähdään Finlandia-talon Café Verandassa 
kerran kuukaudessa, samoin Manalassa 
kerran kuussa. Artistivieras esittää laulu-
jaan yksin ja yhdessä Mustosen kanssa. 
Vapaa pääsy. to 15.2. 

KRAFTVERK  Elektronisen musiikin pio-
neeriyhtye Kraftwerk tuo maailmalla me-
nestyneen, musiikkia ja performanssitaidet-
ta yhdistelevän 3-D Concerts-kiertueensa 
Suomeen. Saksalaista Kraftwerkia pidetään 
yleisesti kaikkien aikojen vaikutusvaltaisim-
pana elektroyhtyeenä.  to 15.2.

JETHRO TULL  Vuonna 1968 perustettu 
legendaarinen Jethro Tull -yhtye nähdään 
Finlandia-talossa 50-vuotisjuhlakiertueel-
laan. Yhtye on julkaissut noin kolmekym-
mentä albumia, joita on yhteensä myyty 
noin 60 miljoonaa kappaletta. ma 5.3.

JOUTSENLAMPI Isoja kiertueita maail-
malla tekevä St Petersburg Ballet Theatre 
vierailee Suomessa esittämässä Joutsen-
lammen. ti 6.3.

MIKKO KUUSTONEN Lauluntekijä ja 
televisiokasvo Mikko Kuustonen soittaa 

Talvipuutarha avattiin yleisölle vuonna 1893.

Lapset pitävät erityisesti kaktushuoneesta.Puutarhassa on paljon kauniita 
yksityiskohtia.

>>>

Sorsat viihtyvät talvella Töölönlahdella.

2018
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LEGENDAARINEN Botta on pal-
vellut nälkäisiä ja tanssinhaluisia  
vuosisadan. 

Vuonna 1912 rakennettu Ost-
robotnian rakennus on kokenut 
niin Suomen itsenäistymisen, 
kuin kieltolain voimaan astui-
misen ja myöhemmin sen ku-
moamisen. Myös tanssiaiskiellon 
kumoaminen vuonna 1948 oli 
käänteentekevää Bottalle. Ostro-
botnia vakiinnutti paikkansa hu-
vittelupaikkojen joukossa.

BOTTAN KATUTASON ruokara-
vintola Manalan lista on sopu-
soinnussa rakennuksen pitkän 
hisorian kanssa. 

Kylläisenä kotimatkalle
Manala tarjoaa 
tuttuja ruokia 
ilman kikkailuja. 
Gourmet-
elämysten 
korkeimmille 
oksille ravintola 
ei pyri.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Alkuruoka. Lohikeitto tarjoil-
laan leijonanpääkulhosta.

Jälkiruoka. Mutakakun kaverina 
on raikas jugurttimousse.

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

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

uutta musiikkia sekä toivoituimpia hitte-
jään. Kuustosen uudelta, viime vuonna 
julkaistulta  albumilta  Agricolankatu 11 
kuullaan myös biisejä konsertissa. pe 
16.3.

APULANTA Suurta suosiota tällä het-
kellä nauttiva rockyhtye Apulanta tekee 
historiansa toisen konserttisalikiertueen 
maaliskuussa 2018. Älä usko lauluihin 
-kiertue kattaa kaksitoista Suomen 
parasta konserttisalia. Kaikki keikat ovat 
loppuunmyytyjä. pe 23.3.

OOPPERA 
BALETTIOPPILAITOS ESITTÄÄ Tans-
sijoiden työpajassa Kansallisoopperan 
ja -baletin balettioppilaitoksen ammat-
tiopiskelijat esittäytyvät koreografei-
na. Workshop-illassa nähdään joukko 
nykytanssi- ja neoklassisia koreografioita, 
joista valtaosa on kantaesityksiä. Esiin-
tyjät ovat pääosin ammattikoulutuksen 
opiskelijoita. 8.2.–10.2.

AVOIMET OVET Oopperan avoimien 
ovien päivä tarjoaa monenlaista nähtävää, 
kuultavaa ja koettavaa sekä aikuisille että 
lapsille. Kokonaiskesto 5 tuntia. la 10.3.

KIERTOKÄYNNIT Tunnin mittaisissa 
opastetuilla kierroksilla pääsee näkemään 
oopperatalon arkea. Kierrokset pidetään 
joka kuun ensimmäisenä keskiviikkona. 
7.3.–8.5.

VAUVOILLE Suositut vauvojen taidetuo-
kiot jatkuvat Oopperalla. Puolen tunnin 
tuokioissa lauletaan, leikitään, liikutaan, 
kuunnellaan ja katsellaan – ennakkotaito-
ja ei tarvita. Maksuttomat puolen tunnin 
tuokiot on suunnattu sylivauvoille (0–9 
kk) tai konttaaville vauvoille (10–18 kk). 
Jokaisen vauvan mukana tulee olla yksi 
vanhempi. Taidetuokiot ovat olleet hyvin 
suosittuja ja ryhmät täyttyvät nopeasti. 
25.5. asti

BALETTIA POJILLE Ooppera innostaa 
pojat baletin pariin työpajalla, jossa 
Suomen Kansallisbaletin tanssijat pitävät 
tanssillisen liikuntatunnin. Työpajassa ko-
keillaan akrobatiaa, piruetteja ja tasapai-
noilua sekä tehdään voimaharjoituksia. 
Työpajan aikana pojat tutustuvat balettiin 
urheilumuotona ja taidelajina. Ilmoittau-
tuminen kevään 2018 työpajoihin alkaa 
14.11. Oopperan nettisivuilla. Työpajoja 
järjestetään 12 kertaa. 14.3. asti

IHMEPOIKA A Koululaisooppera Ihme-
poika A syntyi alakouluoppilaiden ja 
oopperan ammattilaisten yhteistyönä. 
Rap-artisti Karri Miettisen eli Palefacen 
kirjoittama ja Timo Hietalan säveltämä 
ooppera sai ensi-iltansa huhtikuussa 
2017 ja kiertää syksystä 2017 alkaen 
jopa 80 koulussa ympäri Suomen. 
Kansainvälisesti palkittu Ihmepoika A on 
järjestyksessään jo seitsemäs Kansallis-
oopperan tilaama koululaisooppera. 
Ihmepoika A:n kiertue kouluissa jatkuu 
myös syksyllä 2018. Estradeina toimi-
vat koulujen juhlasalit, konserttitilat ja 
teatterinäyttämöt.Ilmoittautuminen on 
avoinna 9.4.2018 saakka. Kouluille ilmoi-
tetaan valinnoista huhtikuun loppuun 
mennessä. 13.4. asti

COSÌ FAN TUTTE Mozartin parisuh-
deilottelu Così fan tutte palaa Kansalli-
soopperan ohjelmistoon tauon jälkeen. 
Keväällä 2018 oopperan päärooleissa 
sädehtivät nuoret suomalaiset tähdet: 
Marjukka Tepponen, Erica Back, Suvi 
Väyrynen, Jussi Myllys, Waltteri Torikka 
ja Nicholas Söderlund.  Yhteensä viisi 
esitystä. 14.–30.4.

MINIOOPPERA: TUHKIMO Lapsille 
suunnattu puolen tunnin ooppera Tuhki-
mosta ja hänen ilkeistä sisarista esitetään 
kahden muuntautumiskykyisen laulajan, 
kahden näyttelevän soittajan ja ilmeikkäi-
den nukkehahmojen voimin. Yhteensä 16 
esitystä. 24.4. asti 

Osittain 1990-luvun la-
ma-ajasta kimmokkeen saanut 
idea tarjota riittävän kokoisia an-
noksia näyttää pätevän edelleen 
tässä Eduskuntatalon kainalossa 
sijaitsevassa raintolassa.

Menu Manalan (44 euroa) 
annosten koko on riittävä nälkäi-
simmillekin asiakkaille. 

Alkuruoaksi nautittu lohikeit-
to (erikseen tilattuna 13e/19e) 
tarjoillaan leijonanpääkulhosta. 

Keitto yksinään vie pienen nälän 
mennessään. Kermainen keit-
to on juuri sellainen kuin moni 
lohikeitolta odottaa, tosin pieni 
lisäripaus suolaa ei olisi ollut pa-
hitteeksi.

PÄÄRUOKA poronkäristys (erik-
seen 24 euroa) on sekin hyvin pe-
rinteinen. Keittiöväki on tehnyt 
kauhalla perunamuusin keskelle 
pesän, joka pitää käristyslihan 
maukkaan liemen paikoillaan. 

Manala on sisustettu tummin sävyin. Ikkunoista näkyy Museokatu ja Dagmarinkatu.

Virolaissuomalainen 100 hetkeä -näyttely Sanomatalossa 11. helmikuuta asti.



11RUOKAÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

OPTIMISTISESTI nimetty Sunny 
Bay viettää pian yksivuotispäi-
viään.

”Aloitimme maaliskuussa 
2017”, kertoo ravintolan omistaja 
ja usein tarjoilemasta tavattu 
Lillian Li.

Helmikuuhun ravintolan 
aurinkoinen nimi ei oikein istu. Li 
kertoo, että nimi viittaa aluee-
seen, josta hän on kotoisin.

”Harbin on kaupunki tuhat 
kilometriä Pekingistä koilliseen. 
Harbinissa on paikka nimeltä 
Sunny Bay, Aurinkolahti. Se on 
kuuluisa näköaloistaan koko 
Kiinassa.  Siellä on järjestetty yli 

kaksikymmentä vuotta Ice and 
Snow -festivaali”, Li kertoo.

Li on asunut Suomessa kohta 
kymmenen vuotta. Lin perheel-
lä on ollut yritystoimintaa jo 
aiemmin, mutta  Sunny Bay on 
ensimmäinen ravintola. Etsiessään 
ravintolalle paikkaa heitä miellytti 
Töölönlahden alueen uudenkar-
heus ja raikas ympäristö. 

Sunny Bayn ruokaa Li kuvailee 
koilliskiinalaiseksi, mutta ”uusilla 
ideoilla”.

Ravintolan asiakkaista Lillä on 
hyvää sanottavaa.

”He ovat täällä todella hyvä-
käytöksisiä.”  TLS

Kylläisenä kotimatkalle Ravintola 
arvio

MANALA

Tuhat kilometriä  
Pekingistä koilliseen

Sunny Bay -ravintolan Michael Li, Lillian Li ja Ken Liu ovat olleet 
Töölönlahdella maaliskuusta 2017.

Pääruoka. Poronkäristys maistuu miltä pitääkin, ei yllätyksiä.

RUOKA 8   

HINTA-LAATU HHH   

TUNNELMA HHH   

PALVELU HHH 

MANALA: 
Dagmarinkatu 2  
puh. 09 5807 7707 
www.manala.fi
Aukioloajat: ma–to 10.30–02, 
pe 10.30–04, la 14–04, su 14–02 
Lounas  ma–pe 10.30–14.

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

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

DON QUIJOTE Klassisen baletin tunne-
tuimpia teoksia oleva Don Quijote vie 
katsojan lämpimään espanjalaiskylään, 
temperamenttisten ihmisten joukkoon. 
Seitsemän esitystä. 24.3.–17.4.

OOPPERAN TEETANSSIT Maksutto-
missa iltapäivätansseissa päälämpiössä 
tanssitaan rennosti ikivihreiden tahdissa. 
Teetansseja tahdittavat vaihtelevat yh-
tyekokoonpanot ja solistit.  Tapahtumat 
kerran kuussa. Esimerkiksi 7. maaliskuuta 

lämpiössä esiintyy Classic Stars ja Retro-
Sisters.  2.5. asti

TEOSESITTELYT Ennen oopperan 
näytöksiä järjestettävät maksuttomat 
teosesittelyt avartavat maailmaa teok-
sen ympärillä. Illan esitystä katsoo uusin 
silmin, kun on ensin saanut evästystä 
asiantuntijalta ja kuullut kiinnostavia 
faktoja teoksen syntyvaiheista, roolihah-
moista ja tarinasta. Esittelyt kestävät noin 
25 minuuttia. 

TALVIPUUTARHA 
PIKNIKILLE Töölönlahden pohjoisosassa 
sijaitsevassa Talvipuutarhassa voi viettää 
pienimuotoisia talvisia piknik-hetkiä 
vehreyden keskellä. Omien eväiden tuo-
minen on sallittua. Puutarhaan on vapaa 
pääsy. Lue Talvipuutarhasta sivuilta 8–9.

ALMA-TALO 
ERI TAPAHTUMIA Alma-talon katuta-
sossa järjestetään vuosittain muutamia 
tapahtumia, kuten rekrytointimessuja.  

OODI 
KESKUSTAKIRJASTO Joulukuussa 2018 
avataan ovet taloon, joka perinteisen 
kirjaston lisäksi tarjoaa muun muassa työ- 
ja tapahtumatiloja, lukukeitaita, studioita, 
kaupunkiverstaita sekä lisäksi perhekirjas-
ton, kahvilan, ravintolan ja elokuvateatte-
rin. Lue juttu Oodista sivuilta 4–5. 

LIVEKAMERA Osoitteessa keskusta-
kirjasto.fi voit seurata rakennustöiden 
edistymistä livekamerasta. Sivuilta voi 
myös lukea rakennustöiden edistymiseen 
liittyviä artikkeleita. 

SANOMATALO 
100 HETKEÄ Valokuvanäyttely 100 
hetkeä koostuu 50 kuvasta Virosta ja 50 

Venäläiset suolakurkut ovat erit-
täin maukkaita. Puolukat ovat 
lautasen raunalla omassa kipos-
saan. Annosta ei ole koristeltu 
millään tavalla, mikä tuntuu 
olevan keittiön linja: perinteistä 

ruokaa riittävästi, tai kuten ra-
vintolan nettisivuilta löytyvässä 
historiikissa todetaan: ”Maitta-
via tasalaatuisia annoksia, jotka 
eivät kuitenkaan kilpailisi gour-
met-ohjelman menestyksestä.”

JÄLKIRUOKA mutakakku (erik-
seen 10 euroa) on sentään on saa-
nut jotain koristetta niskaansa: 
tomusokeria lautasen reunoille 
ja mintunlehtiä jugurttimoussen 
päällä. 

Kuten arvata saattaa, tämäkin 
annos on täyttävä. Miellyttäväksi 
kostutettu kakku lapioituu suu-
hun nopeasti raikkaan moussen 
kanssa. Pirteänä lisänä ovat mint-
tumarinoidut mansikanviipaleet.

MENU MANALAN annokset eivät 
petä, joskaan eivät säväytäkään.

Manalan erikoinen tapa tarjo-
ta koko ruokalistaansa pikkutun-
neille on säilynyt vuosien läpi, 
ja tapa on edelleen melko poik-
keuksellinen Helsingin yössä. 

Antti Laitisen teos Armour istuu hyvin talviharmaaseen maisemaan. Koko 60 mm x 90 mm

Ilmoita 
tässä!

  89 
 euroa 
+alv.

kuvasta Suomesta. Kuvat on valittu va-
lokuvakilpailusta, jossa jossa suomalai-
set kuvasivat Viroon liittyviä elämyksiä 
ja kokemuksia ja virolaiset puolestaan 
kaikkea, minkä kokivat olevan suoma-
laista tai liittyvän Suomeen. 11.2. asti

Menopalsta taas seuraavassa  
Töölönlahden Sanomissa,  
ilmestyy toukokuussa 2018

2018



DIN ING  ROOM 
& BAR

E T E L Ä R A N TA  1 6  H E L S I N K IThere’s a            
New Lady 
in town! 
She’s hot.

     Eteläranta 16        sue-ellen.fi        +358 300 472 334        AVOINNA ti-to 16.30-24, pe-la 12-01

Töölönlahden Sanomia 
luetaan hyvin mielellään* 
muun muassa seuraavissa 
paikoissa:HYVIN  

LUETTU
Alma Median 

pääkonttorissa

Oopperatalolla

Finlandia-talolla

*perustuu Töölönlahden  
Sanomien vuonna 2017  
saamaan lukija palautteeseen.

Sanomatalossa

KPMG-talossa

EY-talossa
UPM:n pääkonttorissa

ÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

Kapellimestari Atso Almilan maisemat menivät 

pilalle. “Onneksi tulee keskustakirjasto.”

Polly Balitrolle Töölönlahti oli ensin pää-

kohde, nyt se on muotokuvien taustakangas.

J U H O  PA AV O L A

J U H O  PA AV O L A

R AU N O  H I E TA N E N

Helsingin pormestari puolustaa kaupunkeja. Kaikki eivät siitä pidä.

Sivut 4–5

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on juossut tuhansia kertoja Töölönlahden ympäri.

Töölönlahden 
bisnestalot 

ärsyttävät kapellimestaria 
Sivut 10–15

Valokuvaajan 
Töölönlahti

Sivut 6–7

Sisustussuunnittelua yksiöistä 

alkaen. Säästä aikaa ja rahaa,  

laita kerralla kaikki kuntoon.
WWW.LILAVISIO.FI

SISUSTUSSUUNNITTELIJASI  

Riina Ahtola        040 931 5424

Ilmaisjakelulehti   ¥   Numero 2/2017  ¥   Marras-joulukuu   ¥   www.toolonlahti.fi     ¥ Töölönlahden uutiset ja menovinkit

Sunny BayPerinteinen  
kiinalainen  

ravintola Näyttämällä  
tätä ilmoitusta:  

lounas buffet  
9 euroa.  Voimassa 31.12. saakka.

Lounasbuffet  ma–pe  11–15

Alvar Aallon katu 3 A

– A-oikeudet –

Avoinna 7 päivää viikossa!

 LAUANTAISIN 
KLO 12–15info@runes.fi

Runeberginkatu 60 

BRUNSSI
VARAAPIKKUJOULUSI NYT!

Tel. 050 4401484 Suomi 100 vuotta 
-illallinen 5.12.

Marras-joulukuun 
menovinkit Töölön-lahdelleSivut 10–15

Vapaavuoren  
puoli valtakuntaa

Varaa mainos paikkasi 
toukokuun 2018  

numerosta!


