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Ritva Wächter oli 46 vuotta lentoemäntänä  
ja hankki runsaasti vaatteita maailmalta.

Markku Orispää vuokraa työhuonetta Sokeri-
lahden keskuksesta eli Sugar Bay Hubista.
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Suomen suurimmat juoksutapahtumat hölkkäillään Töölönlahdella. 
EY:n juoksutiimi aikoo voittaa muut konsulttitalot yritysmaratonilla. 
Sivut 8–9

EY:n juoksukerhon Vilma Lauslahti, Visa Kananoja ja Jaakko Warro ovat harjoitelleet kevään ajan yritysmaratonviestiin. 
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Y
llä olevan kuvan kävelytiellä näemme lähiviikkoi-
na monta pinkojaa.

Siellä ne keski-ikäiset juoksevat kuolemaa kar-
kuun. Tämä on  usein kuultu huulenheitto juok-
suharrastajia kohtaan. Vuosien saatossa kuolema 
onkin juostu kauemmaksi, ja vireitä, toimintaky-

kyisiä vuosia on tarjolla monelle jo eläkeiän saavuttaneelle. 
Keski-ikäisten juoksuttaminen on kansantaloudellisesti palkitse-

vaa. Vielä sotien jälkeen kunnanisät onnittelivat 50-vuotiasta päi-
vänsankaria seuraintalolla, ja päivittelivät, kuinka hän oli virkeä ja 
pystyi osallistumaan ajoittain keskusteluunkin. Nyt 50-vuotiaat kel-
lottavat reilusti alle kahden tunnin aikoja puolimaratoneilla.

Moni eläkeikäinen jaksaa kumartua sitomaan lenkkarin nauhat 
ja suunnata lähimaastoon. Lenkkipolut täytty-
vät tähän aikaan vuodesta hyvinvoivista kan-
salaisista.

KANSAN JUOKSUTTAMINEN on myös bis-
nestä, ja se näkyy Töölönlahdella. Lahti on 
yksi maamme suosituimpia juoksualueita. 
Moni kaupallinen juoksutapahtuma on ot-
tanut Töölönlahden tapahtuma-alueekseen. 
Juoksutapahtumat ovat hyvän mielen tapah-
tumia, joissa yritykset ovat mielellään mukana 
yhteistyökumppaneina ja logoillaan.

Osallistujamäärältään Suomen suurimman 

juoksutapahtuman, Helsinki City Runin eli HCR:n juoksijat pyy-
hälsivät viime viikolla Töölönlahden rantaa Finlandia-talon ohi. 

Vuosi vuodelta suosiota kasvattanut Yritysmaratonviesti yltänee 
tänä vuonna omaan ennätyksensä juoksijamäärässä. Perjantaina 
25.5. juostavassa viestissä yritykset ottavat joukkueineen mittaa 
toisistaan ja juoksevat Töölönlahden ympäri parikymmentä kertaa. 
Toimittaja Juho Paavola kertoo töölönlahtelaisen konsulttitalo EY:n  
valmistautumisesta yritysmaratonviestiin sivuilla 8–9.

JUOKSUTAPAHTUMAT jatkuvat heti perään Naisten Kympillä, 
joka kestää koko viikonlopun ja sijoittuu Töölönlahden puistoon.

Kesäkuun toisena lauantaina juostaan vielä Helsinki Half Marat-
hon eli HHM, joka alkaa ja päättyy Töölönlahdelle. 

Juoksutapahtumissa juostaan usein 
toisten hyväksi. HCR:n järjestäjä Suomen 
Urheiluliitto ohjaa tapahtumasta saadut 
tuotot lasten ja aikuisten yleisurheilutoi-
mintaan Suomessa. 

Yritysmaratonviestin 30 000 euron tuo-
tot viime vuodelta ohjattiin Lasten liike 
-hankkeeseen.

Mitään rahasampoja juoksutapahtumat 
eivät ole järjestäjilleen. HHM:n taustayh-
tiö Helsinki Half Marathon Oy teki reilun 
150 000 euron liikevaihdollaan tappiota 
7000 euroa toissa vuonna.
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Kyllä kelpaa lenkkeillä 
 aamuiseen aikaan.   
#hyvinvointi #liikkuminen #helsinki 
#töölönlahti
 
Päivi Toivonen @Pivi_TT (15.5. 2018)

’’

20 vuotta
KIASMAN ulkomuodoltaan tunteita herättänyt rakennus avattiin Töölön-
lahdella vuonna 1998.  Pyöreiden vuosien kunniaksi Kiasma pitää ovensa  
auki syntymäpäivänä 30.5. iltamyöhään asti. Sisään pääsee maksutta ja 
tuhannelle ensimmäiselle on varattu ilmainen kangaskassi. 

Lisää Töölönlahden menovinkkejä sivuilla 8–11.

Töölönlahti somessa

KUUKAUDEN TVIITTI

Töölönlahti lukuina Oikaisut
Ei oikaistavaa.

Muuta
Seuraava Töölönlahden Sanomat  
ilmestyy elokuussa 2018. 

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Twitter 831 seuraajaa 
@toolobaynews

Facebook 547 seuraajaa  
facebook.com/toolobay

Instagram 1008 seuraajaa 
@toolonlahti
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Mitään 
rahasampoja 

juoksutapahtumat eivät 
ole järjestäjilleen.”’’



Katutyöt työntävät tapahtumia 
Töölönlahden puistoon 

KATUTYÖT Kansalaistorilla hei-
jastuvat Töölönlahdella järjestet-
täviin tapahtumiin.

”Meidän täytyi siirtyä Kan-
salaistorilta Töölönlahden puis-
toon”, kertoo Taste of Helsinki 
-tapahtuman järjestäjä Barry 
MacNamara.

Vaikka Taste of Helsinki siir-
tyy vain Töölönlahdenkadun 
toiselle puolelle, suunnitelmat 
MacNamara oli jo ehtinyt tehdä 
vanhan sijainnin mukaan.

”Töölönlahden puisto on 
haastava paikka järjestää ta-
pahtumaa, varsinkin nyt, kun 
nurmikkoalueita ei saa käyttää”, 
MacNamara sanoo.

Projektinjohtaja Anna Nyys-

sönen Helsingin kaupungilta 
kertoo, että alueella käynnissä 
olevat vesihuolto- ja kadunpa-
rannustyöt laajenevat käsittä-
mään koko  Kansalaistorin ja 
Makasiinipuiston. 

”Kaupungin tavoitteena on 
saattaa alueen ensimmäisen vai-
heen katu- ja puistotyöt päätök-

seen vuoden loppuun mennessä. 
Koko alue on valmis kesäkuussa 
2019”, Nyyssönen kertoo. 

Työt liittyvät joulukuussa val-
mistuvan keskustakirjasto Oodin 
käyttöönottoon.

KATUTÖIDEN KESKEINEN vä-
litavoite on marraskuussa 2018, 

jolloin alueella pitäisi olla valmii-
na Kansalaistori laatotuksineen, 
Töölönlahdenkatu, Eero Erkon 
katu ja Makasiinipuiston raken-
nekerrokset ja pinnanmuodot.

Kaupunki valitsi rakennustöi-
den toteuttajaksi Destian. Ura-
kan arvonlisäveroton hinta on 
9,4 miljoonaa euroa.

Kansalaistori 
on myllättynä 
pitkälle syksyyn.

UUTISETÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Kansalaistorin ja Makasiinipuiston rakennustyöt liittyvät keskusta-
kirjasto Oodin käyttöönottoon. Alue suljetaan välillä kulkijoilta.

R A U N O  H I E TA N E N
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Meikki 45 min ........................................................................ 65€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tule kaunistautumaan!

0400 889 261

makeup_studio_nina_orell

TÖÖLÖNLAHDEN vakiotapah-
tuma Taste of Helsinki järjes-
tetään seitsemännen kerran. 
Katuremontti siirtää tapahtu-
man Finlandia-talon eteen.

”Tapahtuman tarkoitus on 
juhlistaa Helsingin gourmet- 
ravintolakulttuuria. Samalla on 
mahdollisuus maistaa ruokia 
eri huippuravintoloista yhdellä 
kertaa”, järjestäjä Barry MacNa-
mara kuvailee. 

MacNamaran mukaan ta-
pahtuma houkuttelee paikalle 
8000–11000 kävijää säästä 
riippuen. 

Tänä vuonna mukana ovat 
ravintolat Chapter, Garden by 
Olo, Ragu, Latva, Fabrik, Nolla, 
Wino sekä vieraat kauempaa eli 
Sky Rovaniemeltä ja Esperanto 
Tukholmasta. TLS

Taste of 
Helsinki jo 
seitsemättä 
kertaa 

Rakennustyöt Töölön-
lahden eteläosassa

    Ò Töölönlahden eteläpäädyn 
rakennustöissä uusitaan alueen 
vesi-, sähkö-, valaistus- ja hule-
vesitekniikka. Kadun päällysra-
kenteita uusitaan myös.

    Ò Makasiinipuiston osalta 
töihin kuuluu myös rakenne-
kerrosten ja puiston vihertöiden 
rakentaminen.

    Ò Urakkaan liittyy myös pi-
laantuneiden maiden poisto.

    Ò Urakan toteuttaa Destia Oy, 
jonka liikevaihto vuonna 2017 
oli 478,7 miljoonaa euroa.
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Sokerilahden väki elää kevytsymbioosissa
Sugar Bay  
Hubissa 
aamupuuro 
sisältyy vuokraan. 

TOIMISTOÄITI Anne Tuomi on 
taas keittänyt aamupuuron. Tuo-
retta kahviakin on Sugar Bay Hu-
bin yhteiskeittiössä.

”Täytyy sanoa, että ihmiset 
ovat tyytyväisiä, kun on joku, 
joka huolehtii yleisistä asioista”, 
Tuomi sanoo.

Brändinrakentajien, media-
toimistojen, konsulttien ja 
nettiosaajien Sugar Bay Hub 
käsittää koko kakkoskerroksen la-
sisesta 1970-luvun toimistotalosta 
Töölönlahden pohjoisosassa. 

Toimistoäiti – virallisemmin 
kokousemäntä – Tuomen pal-
velut sisältyvät Sugar Bay Hubin 
vuokralaisten vuokriin. 

Ihmisläheisten tehtävien li-
säksi Tuomi hoitaa muun muassa 
kokoustilojen varaukset ja tarjoi-
lut. Tuomen palkan maksaa tilo-
jen päävuokralainen, mainostoi-
misto Reputation.

 
YKSI ALIVUOKRALAISISTA on 
Developer’s Helsinki ja sen ainoa 
työntekijä Markku Orispää.

Developer’s Helsinki tekee 
nettisivuja ja niihin liittyviä oh-
jelmistoja. Yritys muutti Sugar 
Bay Hubiin Lauttasaaresta vuon-
na 2013. 

”Yhtiön senaikainen toimi-
tusjohtaja oli Dinglen toimitus-
johtajan kaveri, joka kertoi, että 
täällä on hyvä meininki ja vapaita 
tiloja”, Orispää muistelee.

Sosiaalisen median asiantun-
tijayritys Dingle oli Sugar Bay 
Hubin yksi suurista vuokralaisis-
ta kunnes Aller Media osti hei-
dät vuonna 2014, ja pian yritys 
muutti Punavuoreen Aller Medi-
an tiloihin.

Päävuokralainen Reputation 
on miehittänyt kerroksen etelä-
päädyn, ja kaupallisia radioita 
edustava RadioMedia pohjois-
päädyn. Näiden välissä on käy-
tävän varrella useita huoneita 
eri yrityksille. Kaiken keskellä 
on keittiö, jonka ruokapöydän 
punaisille tuoleille mahtuu pari-
kymmentä työntekijää. Upottavat 
vihreät sohvat lienevät 1970-lu-
vulta, kuten itse rakennuskin. 

Keittiössä paitsi syödään, 
myös sovitaan välillä bisnes-
asioista.

”Yritysten väliltä löytyy sy-
nergiaa, ja joskus tehdään yhtei-
siä projekteja, vaikkei sitä kautta 

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

Täytyy 
sanoa, 

että ihmiset ovat 
tyytyväisiä, kun on 
joku, joka huolehtii 
yleisistä asioista.”
 
Anne Tuomi 
Toimistoäiti, Sugar Bay Hub

’’

Juho Paavola
toimitus@toolonlahti.fi

Sokeritehtaan perintö elää, hyvässä ja pahassa
SUGAR BAY HUBIN logossa lei-
juu kolme sokeripalaa. Sokeriteh-
taan paikalle rakennettu lasitalo-
kin muistuttaa sokeripalaa. 

Töölönlahdella on säilynyt 
pala sokeritehtaan muuria ja yksi 
sen rakennuksista.

Sokeritehtaan perintö näkyy 
monella tavalla Töölönlahdella. 
Perintö elää myös itse Töölön-
lahden vedessä. Sokeritehdasta 
epäillään lahden vedenlaadun 
kehnoudesta. Nykyään vedenlaa-
tu on jo kohtalaisen hyvä. Kau-
punki kertoo, että 1900-luvun 
puoliväliin asti lahtea kuormitti-
vat muun muassa sokeritehtaan 
ja kotitalouk sien jätevedet. TLS

Markku Orispään yritys Developer’s Helsinki vuokraa neljän työpisteen huonetta Sugar Bay Hubissa. Yhteiskeittiössä työntekijät vaihtavat 
kuulumisia ja välillä sopivat yhteisistä bisnesprojekteista.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Töölönlahti ja Töölön sokeritehdas kuvattuna 
Alppilan suunnasta. Kuva on otettu 1870-lu-
vulla. Sokeritehtaan takana Töölön paikalla 
oli tuolloin lähinnä metsää.

Vuonna 1974 otetussa kuvassa Oy Sakkaroosi Ab:n vas-
tavalmistunut toimistotalo kimaltelee syysauringossa. Ku-
vassa oikealla on Suomen Sokeri Oy:n entinen pääkont-
tori, ainoa Sokeritehtaan säilytetyistä rakennuksista.

Balettiaiheinen teos ko-
ristaa Sokeritehtaan  
vanhaa muuria Töölön-
lahdella. 

Anne Tuomi on toimistoäiti.

R I S T O  S I M O / H E L S I N G I N  K A U P U N G I N M U S E O H O F F E R S  E U G E N / H E L S I N G I N  K A U P U N G I N M U S E O R A U N O  H I E TA N E N
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yksinomaa elätä itseään”, Orispää 
luonnehtii. 

”Täällä olevilla yrityksillä on 
kuitenkin vähän synergiaa kes-
kenään, on viestintätoimistoa, 
mainostomistoa, ja me olemme 
koodareita.”

DEVELOPER’S HELSINKI oli 
aiemmin kymmenen hengen yri-
tys, mutta nyt se on enää yhden 
työntekijän, eli Orispään firma. 

”Oman softan tekeminen on 
vähentynyt, ja nyt teen yhteistyö-
tä muiden yrittäjien kanssa.”

Orispään työhuoneessa on 
neljä työpistettä, joihin hän ottaa 
itsensä kaltaisia yrittäjiä mukaan 

yhteistyöhön projektikohtaisesti. 
”Se on ehkä toimivin ratkaisu 

nykymaailmassa. It-alalla on tosi 
vaikea löytää päteviä työntekijöi-
tä. On helpompaa verkostoitua ja 
tehdä yhteistyötä”, Orispää kuvai-
lee.

JOS OLTAISIIN täysiverisessä 
startup-ympäristössä, kenkä-
röykkiö tervehtisi saapujaa etei-
sessä, ja työntekijät liikkuisivat 
sukkasillaan toimistossa. Sugar 
Bay Hubissa kenkäröykkiötä ei 
näy. 

Orispään mukaan Sugar Bay 
Hubin keski-ikä on noussut vii-
me vuosina.

”Dinglen mukana lähti paljon 
nuoria.”

Startup-toimistojen eräänlai-
nen ikoni, pöytäfutispeli, nököt-
tää ikkunan vieressä maanantai-
aamun auringossa. 

Isojen ikkunoiden alla autoili-
jat, pyöräilijät ja kävelijät etene-
vät Mannerheimintietä molem-
piin suuntiin.

”Tykkään siitä, että kadulla on 
elämää. Toki ydinkeskustassakin 
on elämää, mutta vuokratkin 
ovat ihan hirveän korkeat”, Oris-
pää sanoo.

Orispään mukaan Sugar Bay 
Hubin vuokrahinnat ovat 20 eu-
ron tietämillä neliöltä.

UUTISETÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

Sokerilahden väki elää kevytsymbioosissa
Sugar Bay Hub 

    Ò Sugar Bay Hub toimii toimis-
totalossa osoitteessa Manner-
heimintie 15. Sen tilat käsittävät 
talon toisen kerroksen koko-
naan.

    Ò Vuonna 1974 valmistunut 
talo on Suomen ensimmäisiä 
lasipintaisia toimistotaloja.

    Ò Talo ”valmistui kuin varkain, 
ennen kuin julkisivulautakunta 
ehti puuttua peliin ja muuttaa 
rakennusta ympäristöönsä so-
pivammaksi”, kuvaillaan kirjassa 
Töölöntullin molemmin puolin 
–Helsingin vanhoja kortteleita 
vuodelta 1997.

    Ò Viisikerroksisen talon suurin 
toimija on Mercuri Urval, ja 
moni tunteekin rakennuksen 
juuri Mercuri Urvalin talona.

    Ò Toimistotalon omistaa Nor-
dean Eläkesäätiö ja rakennusta 
hallinnoi Isännöintitoimisto 
Juhola.

    Ò Sugar Bay Hubin vuokralaisia 
ovat Reputation, Ezyinsights, 
Developer’s, Citera, Saga social, 
RadioMedia, Medita Communi-
cation, LV Translation, Trimtex, 
Media Audit Finland, Screen For-
ce ja Media Metrics Finland.

E
räs tuokio toukokuulta 2006 on jäänyt mieleeni. Olimme 
lopettelemassa kirjoituskurssia siltä päivältä, kun joku tiesi 
kertoa VR:n makasiinien olevan tulessa. Tunsin olevani 
keskellä ”missä olit silloin kun” -hetkeä. 

Paloa oltiin harjoiteltu jo muutamaa päivää aiemmin. Paikalla 
rähinöineen joukon motiivina oli kuulemma ollut globalisaation 
vastustaminen, suuren maailman meininkiä vastustettiin suuren 
maailman tyyliin. Ensimmäinen paloharjoitus käytiin jo 1975, 
kun joku sytytti ratapihalla olevan makuuvaunun tuleen.

Aikoinaan rakennusta varten tuotiin Helsinkiin puoli miljoo-
naa tiiliharkkoa. Silloisen laitakaupungin puutavarapihalle nousi 
kaksisiipinen makasiini, parhaimpia esimerkkejä rautatieark-
kitehtuurista. Tuskinpa arkkitehti Bruno Granholm aavisteli, 
minkälaista kähinää hänen piirtämänsä rakennus aiheuttaisi sata 
vuotta myöhemmin.

Kaupunkikuvaan nousee vähitellen kaikenlaista, melkein 
samaa tahtia sitä on myös kadonnut. Tuskin moni muistaa Rau-
tatientorin laidalla ollutta makasiinia, joka purettiin uudempien 
valmistuttua. Entä kuinka moni on astunut junaan Olympia-ase-
malta nykyisen Musiikkitalon kohdalta? Asema oli tilapäinen 
erikoisuus olympialaisten aikaan. 

TAVARA-ASEMAN siirtyessä Pasilaan makasiinit jäivät ajas-
taan jälkeen. Vuonna 1988 ne jäivät tyhjilleen. Sen jälkeen ne 
majoittivat gallerioita, studioita, tapahtumia ja toreja. Makasiinit 
myöhästyivät Museoviraston listalta, mutta ne ehdittiin kuiten-
kin suojella juuri ennen lopullista paloa. Tuhat neliömetriä piti 
säästyä ajan hampaalta, mutta tuli haukkasi rakennuksesta kaksi 
kolmasosaa.

Kokoontumisajoihin osallistuivat kaikki Helsingin pelastuslai-
toksen yksiköt ja vapaapalokunnan yksiköitä. Kevät koitti myös 
salaliittojen ystäville, mutta viranomaiset tumppasivat myöhem-
min kaikki leviämään lähteneet teoriat. Palo oli kytenyt pitkään 
ja lopulta kaasut leimahtivat nopeasti liekkeihin. Palo eteni 
lastauslaiturin räystään alta sisäosien vanhaan puuhun. Alkusyy 
oli todennäköisimmin tylsästi pelkkä vahinko.

Töölönlahden alue on ollut pitkään kaupunkisuunnittelun 
pyttipannu, josta löytyy eilisen rippeitä. 

Joissain kaupungeissa niitä on jätetty 
tarkoituksella, Keisari Vilhelmin 

kirkon jämä keskellä Berliiniä muis-
tuttaa, ettei nykyinen ole ilmiintynyt 
tyhjästä. Makasiinien raunion pitkä-
aikainen säilyttäminen ei kuitenkaan 
ole kaupungin mukaan teknisesti 
mahdollista, eikä edes tarkoituk-
senmukaista. Paikalle muodostuu 

tulevaisuudessa taideteos muis-
tuttamaan makasiineista. 

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
Kähinää makasiineilla

Café Huvila
Hakasalmen huvila, Mannerheimintie 13B

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

Aurinkoisella terassilla 
nautit luomu kahveista, 
natural-viineistä sekä  
käsintehdyistä glutee-
nittomista herkuista!
AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 10 - 17

Roskisrumpalin konsertit jatkuvat
ROSKISRUMPALI Jarmon esiin-
tymiset Töölönlahdella jatkuvat. 

Mies rummutteli taas tuttuja 
tahtejaan vakiopaikallaan Fin-
landia-talon lähellä toukokuussa. 

Töölönlahden Sanomat kir-
joitti Jarmosta helmikuussa. 
Moni lukija kiitteli juttua, ja lu-
kijapalautteesta välittyi ennen 
kaikkea se, että roskisrumpali 
Jarmoa pidetään sympaattisena 
henkilönä.

Eläkkeellä oleva Jarmo toivoi  
tulevaisuudestaan samaa kuin 
useimmat meistä: 

”Kunhan pysyisi terveenä.”
Jarmo haluaa esiintyä jutussa 

vain etunimellään. TLS
Roskisrumpali Jarmo tutustui itsestään kertovaan lehtiartikkeliin. 
“Tää on vanha lehti, tää kuva on otettu talvella. Nyt on kesä.”

Markku Orispää pitää lasisen toimistotalon suurista ikkunoista ja 
sisätilojen valoisuudesta.

Sugar Bayn itäpuolen ikkunoista näkee suoraan Oopperataloon.

R A U N O  H I E TA N E N
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RITVA WÄCHTER on kävellyt 
aikanaan iltapuvussa missinä,  
mutta nyt hän astelee Töölönlah-
den rantaa kokomustissaan, tyy-
likkäänä edelleen.

Vaatteet ovat olleet tärkeä osa 
Wächterin elämää. Hän on vinta-
gevaateliikkeen omistaja, entinen 
missi ja lentoemäntä. Wächter on 
pukeutunut äidin ompelemaan 
pyhämekkoon, 50-luvun kello-
hameeseen, missiaikojen iltapu-
kuun, 70-luvun glittereihin ja 
lentoemännän virka-asuun. 

Nykyään hän pukeutuu mus-
tiin ja mieluiten mukaviin vaat-
teisiin. 

”Musta on helppo väri, vähän 
synkeä vain. En oikein tunne 
muita värejä, vaikka etenkin ke-
sällä yritän kyllä pukeutua värik-
käämmin.”

Ennen Wächter pukeutui rä-
väkämmin. Hän toteaa kulkevan-
sa nykyään yksissä ja samoissa 
vaatteissa. 

”En edes muista milloin olisin 
ostanut uusia vaatteita!” 

Korkokengistäkin Wächter on 
joutunut luopumaan iän myötä.

LENTOEMÄNTÄNÄ Wächter 
työskenteli 46 vuotta. Hän omisti 
paljon vaatteita, sillä niitä kertyi 
maailman eri kolkista. Lentojen 
välissä vapaa-ajalla shoppailtiin, 
vähän liikaakin.

Siksi Wächter perusti tyttärien-
sä kanssa Penny Lane -vaateliik-
keen. Museokadulla aloittaneessa 
liikkeessä myytiin aluksi Wächte-
rin ja tyttärien vanhoja vaatteita.

Penny Lane muutti Runeber-
ginkadulle vanhaan liiketilaan 
vuonna 1993. Tänä vuonna on 
25-vuotissyntymäpäivät.

Kaikki Penny Lanessa on 
vanhaa ja tarinoita täynnä: vuo-
sikymmeniä vanhat asut, edelli-
seltä omistajalta jäänyt flyygeli ja 
ilmeikkäät mallinuket, vanhuut-
taan rätisevä radio, josta soi klas-

Vintageliikkeen omistaja 
tuntee muodin aikakaudet

Juttusarjassa Töölönlahden Sanomat 
pureutuu töölönlahtelaisten tyylin.

Vaatteet ovat 
tärkeä osa 
Ritva Wächterin 
elämää. Niitä 
kertyi maailman 
eri kolkista 
melkein puolen 
vuosisadan uralla 
lentoemäntänä.

Ritva Wächterin päällä on sekä uutta että vanhaa. Pilkukas takki on ostettu maailmalta monia vuosia 
sitten, kengät ovat tätä päivää.

T-TYYLI

Katriina Kontuniemi
toimitus@toolonlahti.fi

K U VAT:  K AT R I I N A  K O N T U N I E M I

TYYLI#1  
KORUT
”Olen puolialasti, jos lähden ilman 

koruja liikkeelle. Vaikka omistan 

paljon kivoja koruja, pidän aina 

näitä samoja. Kaulakoru on ikivan-

ha, ostin sen Dubaista työskennel-

lessäni lentoemäntänä. Kellon sain 

firmalta lahjana oltuani 40 vuotta 

töissä Finnairilla. Rippisormusta 

olen pitänyt siitä asti, kun pääsin 

ripille.”

TYYLI#2  
ILTAPUKU
”Kirjokankaan suunnittelemaa 

iltapukua käytin silloin, kun minut 

valittiin Miss Suomeksi. Vuosi oli 

1961. Katso, kuinka kapeavyötäröi-

nen olin silloin!”

TYYLI#3  

PUHELIN
” Puhelimeni on vanha ja kadok-

sissa aina silloin tällöin. Että mikä 

malli tämä on? Microsoft kai, olen 

vähän huono tällaisissa. Onneksi 

liikkeessäni on lankapuhelin, siltä 

varalta että tämä katoaa.” 

Ritva Wächter:

Lempi
vuosi

kymmeneni 
ovat 1950 ja 
1960luvut. Muoti 
oli naisellista ja 
värit sävy sävyyn.”
 
Ritva Wächter
yrittäjä, Penny Lane

’’ sinen musiikki. 
Nykyään Penny Lane toimii 

myyntitilisysteemillä. Liike välit-
tää ja myy asiakkaiden vanhoja 
vaatteita, lähinnä juhlapukuja ja 
-asusteita.

Ilahtuneena Wächter katsoo, 
kuinka ihmiset ovat alkaneet 
kiinnostua uudelleen menneen 
ajan muodista. Vintagevaatteet 
kestävät edelleen, vaikka ne ovat 
monien vuosikymmenien takaa. 
Nykyajan halpateollisuus tuottaa 
tuskin enää vaatteita, joita ihmi-
set voivat käyttää vielä sadankin 
vuoden päästä. 

77-VUOTIAS WÄCHTER syntyi 
sodan pula-ajan keskelle, jolloin 
ei ollut juurikaan varaa miettiä, 
mitä laittaa ylleen. Kuitenkin 
Wächter on  aina ollut kiinnostu-
nut muodista ja tykännyt pukeu-
tua eri tilaisuuksia varten.

Lapsuudenkodissa Naantalis-
sa vaatteet ompeli kotiompelija 
tai äiti, joka oli taitava käsistään. 
Kouluaikoina muoti ja pukeutu-
minen tulivat elämään ja koulu-
kavereiden kanssa otettiin mallia 
Audrey Hepburnista ja muista 
sen ajan filmitähdistä. 

Työelämä toi mukaan erilaisia 
tilaisuuksia. 

”Se oli ihanaa! Kun sai pukeu-
tua.”

Vuonna 1961 Wächter valit-
tiin Miss Suomeksi.

Vintagemuodin asiantuntijan 
lempivuosikymmenet ovat 1950- 
ja 1960-luvut. 

”Silloin muoti oli niin naisel-
lista ja värit sävy sävyyn. 1970- ja 
1980-luvun glitterit ja jättimäiset 
olkapäät taas näyttävät silmääni 
hirveältä!”

Korut ovat olennainen osa Ritva 
Wächterin tyyliä.
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OODI imee nyt sähkönsä valtakun-
nallisesta sähköverkosta.

Keskustakirjaston työt ovat tähän 
asti edenneet työmaasähköverkon 
varassa. Huhtikuun puolivälissä saa-
vutettiin yksi tekninen etappi, kun 
valtakunnallinen sähköverkko kyt-
kettiin päälle.

”Eniten sähköä kuluttavat raken-
nuksen jäähdytys ja sähkötekniik-
ka, joka palvelee esimerkiksi studi-
oita, elokuvateatteria, ravintolaa ja 
monenlaisia kojeita. Valaistukseen 
energiaa tarvitaan vain vähän, sillä 
lähes kaikki valaistus perustuu le-
ditekniikkaan”, työnjohtaja Hannu 
Heikkinen kertoo Keskustakirjaston 
sivuilla.  TLS

Millaista täällä on työskennellä?  ”On ollut tosi mukavaa, täällä 
on tosi kivat työkaverit. Kävisin täällä muutenkin vaikka en olisi 
täällä töissä.”
Keitä täällä käy? ”Täällä on ollut paljon turisteja. Asiakkaita käy 
lapsista vanhuksiin. Ja rentoja ihmisiä, heitä täällä käy. Moni asiak-

kaista on kävelyllä tässä Töölönlahdella ja sitten he poikkeavat 
meillä.” 
Kerro hieman itsestäsi. ”Olin täällä jo viime vuonna syksyllä töissä 
ja nyt aloitin jo toukokuussa. Asun Helsingissä ja olen lukion jälkeen 
toisella välivuodella, ja olen tehnyt näitä kahvilahommia.”  TLS

Oodi liittyi jo 
valtakunnan 
sähköverkkoon

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

TÖISSÄ TÖÖLÖN LAHDELLA

Daniela Ussher 
työskentelee 
tämän kesän 

kahvila Tyynissä 
Töölönlahden 

pohjoisosassa.

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

Keskustakirjaston rakennustyöt 
etenevät aikataulussaan.

Suunnittelemme ja 
toteutamme pihoja, 
jotka kiinnostavat  
myös naapureita.
Viherrakentaminen | Pihakivetykset |  

Pihasuunnittelu | Aidat | Muurit | Terassit | 
Siirtonurmikot

www.stoneville.fi
info@stoneville.fi
040 049 1188

Pyydä tarjous!

HELSINKI-PÄIVÄÄ vietetään 
jälleen 12.6., ja se näkyy Töölön-
lahden kulttuuritaloissa, joissa 

päivälle on järjestetty ilmaista oh-
jelmaa. Koe vaikka Jurtta-sauna 
Cafe Tyynin kupeessa. TLS

Jurtta-saunaan ilmaiseksi 
Helsinki-päivänä

ENSIESITTELY

SUSANNA VALVE
Kiinteistönvälittäjä, 
LKV, Partner 

045 174 8144 
susanna.valve@bo.fi

BO LKV HELSINKI, NEITSYTPOLKU 12, HELSINKI | WWW.BO.FI

Asunto Oy Espoon Viljatulli, valmistuu 
08/2018. Vh 147 000-149 000 €. 

Yksiön 28,5 m2 esittely 
ma 11.6.2018 klo 17-18. Tervetuloa!

Ajo-ohjeet: Jauhotullintie, Espoo löytyy parkkipaikat 
ja sieltä opastus esittelykyltein.
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Töölönlahdella järjestetään satoja tapahtumia kuukaudessa.  
Menot-palsta poimii niistä kiinnostavimmat. MENOT

VAPAALLA ÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

Työporukalla Töölönlahtea ympäri

KUN KELLO alkaa lyödä viit-
tä iltapäivällä, toimistotyöläiset 
suuntaavat koteihinsa. 

Tilintarkastus- ja konsultti-
yhtiö EY:n ala-aulaan sen sijaan 
saapuu joukko juoksuvarusteis-
saan. Juoksutiimi on EY:n terävin 
kärki toukokuussa Töölönlahdel-
la juostavassa yritysmaratonissa.

”Tärkein tavoitteemme on tie-
tenkin olla Big Fourista nopein”, 
Visa Kananoja sanoo ja nauraa 
päälle.

Big Fouriksi nimitetään maa-
ilman suurimpien tilintarkastus- 
ja konsulttitalojen eli EY:n (en-

nen Ernst & Young), Deloitten, 
KPMG:n ja PwC:n nelikkoa. EY 
lähtee kisaan seitsemän hengen 
joukkueella. He kuuluvat yri-
tyksen juoksukerhoon, joka käy 
treenaamassa yleensä kerran vii-
kossa.

”Yhdessä on helpompi käydä 

juoksemassa, kun ei voi vedota 
huonoon säähän tai muuhun, 
kun kaverit odottavat. Yritysma-
raton on meille kiva tapahtuma, 
jossa on hyvä samalla kohottaa 
vähän juoksuporukkamme hen-
keä”, kertoo juoksukerhoa vetävä 
tilintarkastaja Johannes Pietilä.

Yritysmaraton juostiin en-
simmäisen kerran vuonna 2009. 
Silloisen Kuntoliikuntaliiton 
järjestämässä tapahtumassa oli 
mukana 21 joukkuetta. Tapah-
tuma on kasvanut hurjasti: viime 
vuonna kolmessa sarjassa kilpaili 
noin 300 eri yritystä.

”Varmasti tähän vaikuttaa se, 
että juoksuharrastus ylipäätään 
on kasvattanut suosiotaan. Eri-
tyisen iloisia olemme siitä, että 
mukaan on lähtenyt niin pieniä 
yrityksiä kuin suuria pörssiyri-
tyksiäkin, sekä paljon yhdistyksiä 
ja järjestöjä”, tapahtumaa järjes-

Juho Paavola
toimitus@toolonlahti.fi

Yritys maraton-
viesti kokoaa yli 
4000 juoksijaa 
Töölönlahdelle. 
EY:n juoksutiimi 
haluaa olla 
suurten til in-
tarkastus- ja 
konsulttitalojen 
nopein.

TÖÖLÖNLAHTI
TOUKOKUU JA KESÄKUU  Ovat juok-
sutapahtumien aikaa Töölönlahdella ja 
sen ympäristössä. Viime viikolla juostun 
Helsinki City Runin reitti kulki  Töölön-
lahden rantaa ja Finlandia-talon editse. 
Tällä sivulla olevassa jutussa kerrotaan 
Yritysmaratonviestistä. pe 25.5.

NAISTEN KYMPPI  Kahden päivän lii-
kuntakarnevaali Naisten kymppi juostaan 
35:ttä kertaa. Tapahtuma järjestetään 
Töölönlahden puistossa. Tapahtumassa 
voi juosta tai kävellä noin kymmenen 
kilometrin matkan omaan tahtiin ilman 
kilpailua tai ajanottoa. Päätöspäivänä 
lavalla nähdään Abreu. 26.–27.5.

HELSINKI HALF MARATHON starttaa Al-
var Aallon kadulta ja maalialue on puiston 
toisella puolella Finlandia-talon edessä. 
Siinä välissä juoksijat käyvät Ruoholah-
dessa, Kaivopuistossa, Katajanokalla ja 
Kalasatamassa kääntymässä. Puolimara-
tonin jälkeen järjestetään myös Kids Run 
Helsinki, jossa matkat ovat 500 ja tuhat 
metriä.  la 9.6.

KIASMA
POLITIIKKAA KERAMIIKASSA Brittitai-
teilija Grayson Perryn teokset ruukuista 
seinävaatteisiin yllättävät aiheillaan. 
Mukana on brexitiä, mieheyden ihanteita 
ja perhedraamoja. Brittiläinen yhteiskun-

ta iloineen ja epäkohtineen on aiheena 
monissa Perryn teoksissa.   2.9. asti

FASHION FRIDAY Aalto-yliopiston muo-
din opiskelijoiden kokoelmista kuratoi-
duista vaatteista rakennettu installaatio ja 
keskustelutilaisuus muodista ja identi-
teetistä. Keskustelijoina alan huippuja 
Parsons School of Designista ja London 
College of Fashionista. 25.5. 

KIASMA 20 VUOTTA Siitä on taas pyörei-
tä vuosia, kun oudon näköinen ”peltihalli” 
avattiin Töölönlahdella. Kiasma aloitti 
toimintansa vuonna 1998. Rakennuksen 
suunnitteli yhdysvaltalainen Steven Holl. 
Synttäripäivänä 30. toukokuuta Kiasma 
on auki klo 22 saakka, kaikille on vapaa 
pääsy, sekä tuhannelle ensimmäiselle 
on luvassa ilmainen kangaskassi. Lisäksi 
tarjouksia kahvilassa ja kaupassa. ke 30.5. 

URB 18 Kiasma-teatterin tuottaman  URB 
18 -festivaaliohjelmiston teemana on 
tänä vuonna ihmisen suhde ympäröivään 
tilaan ja erilaisiin kohtaamisiin sekä pai-
kallisesta että globaalista näkökulmasta. 
7.–14.6.

SUOMI TARKKAILUSSA Nathaniel 
Mellors ja Erkka Nissinen tuovat Kiasmaan 
vuoden 2017 Venetsian biennaalissa 
Suomea edustaneen ja paljon huomiota 
herättäneen, räävittömän The Aalto Nati-
ves -videoinstallaation, jossa tarkastellaan 
Suomea. Lisäksi taiteilijat ovat tehneet 
näyttelyyn uusia teoksia. 9.9. asti

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
REMONTTI JATKUU Kansalaistorilla 
syksyyn saakka ja tapahtumia järjestetään 
rajoitetusti. Kulkemista Kansalaistorilla ja 
Makasiinipuistossa rajoitetaan kesän ja 
syksyn aikana. Kiertoreitteihin kannattaa 
varautua.  Lue lisää aiheesta sivulta 3. 

EY:n juoksukerhon Jaakko Warro, Visa Kananoja ja Vilma Lauslahti Töölönlahdella kauniissa kevät-
säässä. Aikaisempien vuosien perusteella tiimi odottaa yritysmaratonista iloista urheilutapahtumaa.

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

Kesä tekee toukokuussa tuloaan Töölönlahdelle ja VR:n lähijuna rautatieasemalle.

Yritysmaratonviesti 

    Ò Juostaan Töölönlahdella 
25.5. alkaen kello 13. Juoksua 
voi tulla seuraamaan vapaasti.

    Ò Kilpailuun voi osallistua 
kilpa-, kunto- tai rentosarjassa. 
Suosituin on kuntosarja, johon 
osallistuu yli puolet kaikista 
juoksijoista.

    Ò Kisassa joukkueet juoksevat 
noin 42 kilometrin matkan. 
Joukkueet voivat itse päättää, 
miten ne jakavat juoksuosuu-
det.

    Ò Maratonviestiin odotetaan 
osallistuvan noin 300 eri yritys-
tä ja noin 4000 juoksijaa.

    Ò Tapahtuman järjestää Suo-
men Olympiakomitea.

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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tävän Olympiakomitean liiketoi-
mintajohtaja Anu Helin sanoo.

VIIME VUONNA kilpasarjan 
voittanut Autokoulu Kulmiksen 
joukkue pinkoi matkan ajassa 2 
tuntia 16 minuuttia ja 14 sekun-
tia. Keskimäärin Töölönlahden 
kahden kilometrin kierros vei 
aikaa vajaat seitsemän minuuttia. 
Hurja vauhti ei kuitenkaan ole ta-
pahtumassa välttämättömyys.

”Vaikka juoksu totta kai on 
Yritysmaratonilla keskiössä, 
osallistua voi yhtä hyvin vaikka 
kävelemällä mukana”, Helin pai-
nottaa.

ERITYISESTI YRITYSTEN johto-
tasolla lähes kilpaurheilumaises-
ta liikunnasta on tullut trendi. 
Silti samalla THL:n tutkimuksen 
mukaan yhä useampi suomalai-
nen liikkuu suosituksiin nähden 
liian vähän.

Helin toivoo, että yritysmara-
tonin kaltaiset tapahtumat innos-
taisivat liikkeelle myös arjessaan 
liikunnan unohtaneita.

”Ajatuksena on, että tasosta 
riippumatta osallistumalla pää-
see liikkumaan porukassa ja saa 
hyvän mielen. Yritysmaratonilla 
kynnys osallistua on matala, ja 
erityisesti rentosarjassa korostuu 
kuntoilun ohessa hauskanpito.”

KUN KILPA- JA kuntosarjoissa 
on vuodatettu hikeä sykemitta-
rien suositusten mukaisesti, on 
rentosarjassa pukeuduttu kar-
nevaalihengen mukaan. Viime 
vuodesta EY:n Visa Kananojalle 
jäi mieleen erityisesti yritysmara-
tonin mukava fiilis.

”Edellisen skaban pohjalta 
uskon, että taas on kiva päivä tu-
lossa. Kannustusjoukkojakin on 
ollut radan varrella mukavasti”, 
Kananoja sanoo.

EY:n viestijoukkueesta Kana-
noja ei ole ainoa, jolla on koke-
musta yritysviestistä.

”Itse asiassa tiimistämme 42,8 
prosentilla on kokemusta aiem-
milta vuosilta”, Pietilä sanoo ja 

nostaa katseensa puhelimensa 
näytöltä.

Juoksutiimi repeää nauruun: 
se tuli tilintarkastajan tarkkuu-
della. Toisaalta ehkä naurulle 
on myös toinen syy. Tiimi on 
treenannut pitkin kevättä oman 
juoksuvalmentajan johdolla – ei 
tosin kuulemma vain yritysmara-
tonia varten, tai ainakaan he eivät 
myönnä.

”Totta puhuen valmentajan 
kanssa juoksemisesta on ol-
lut paljon apua harrastukseen. 
Olemme käyneet vetämässä in-
tervalleja Eläintarhan kentällä ja 
hioneet juoksutekniikkaa”, sanoo 
yritysten arvonmääritykseen ja 
taloudelliseen mallintamiseen 
erikoistunut Vilma Lauslahti.

Lauslahti, Kananoja ja myös-
kin tilintarkastajana työskentele-
vä Jaakko Warro ovat lähdössä 
maanantaiselle juoksulenkille. 
Urheilutermein ”ylävartalovam-
masta” mutta kotoisammin fluns-
sasta kärsivä Pietilä sen sijaan jää 
parantelemaan itseään tulevia 
kisoja varten. Puolikuntoisena ei 
Big Fourin kruunua napata.

”Uskon, että vaihdamme joka 
kierrokselle uuden juoksijan. 
Kierros on kuitenkin melko ly-
hyt, ja näin saamme pidettyä 
hyvän vauhdin yllä”, Pietilä suun-
nittelee.

VAPAALLAÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

Työporukalla Töölönlahtea ympäri

MUSIIKKITALO 
TALON PIMEÄT PAIKAT Musiikkitalon 
pimeät paikat -kierroksella pääsee tu-
tustumaan paikkoihin, joissa ei ole moni 
käynyt ja joihin ei tavallisilla esittely-
kierroksilla pääse. Kierroksella käydään 
muun muassa hauen alla ja Konserttisalin 
Sointilatvuksen päällä. Kierroksen aikana 
kuullaan tietoja talon suunnitteluun, 
toimintaan ja esitystekniikkaan liittyen. 
Musiikkitalo huomauttaa, että kierros ei 
sovi heikkohermoisille. pe 25.5. ja pe 
15.6.

VIULUN SUPERTÄHTI Leila Josefo-
wicz saapuu jälleen Musiikkitaloon. Nyt 
vuorossa on harvoin kuultu nykymusiikin 
timantti: B. A. Zimmermannin bluessävyi-
nen viulukonsertto. Radion sinfoniaorkes-
teria ohjaa ylikapellimestari Pekka Lintu. 
pe 25.5.

YHTEISLAULUILLAN PÄÄTTÄJÄISET 
Useamman vuoden Musiikkitalossa pyö-
rineet Sulasol-yhteislauluillat viettävät ke-
vään 2018 päättäjäisiä laulujen osalta, ja 
toivottavat kaikki konserttisaliin mukaan 
laulutaustasta huolimatta.  Laulattajana 
toimii Krista Pellikka ja tapahtumaan on 
vapaa pääsy. ma 28.5.

KLARINETTIA ITÄRAJAN TAKAA Kla-
rinettitaiteilija Anne Elisabeth Piirainen 
tutkii viidennessä jatkotutkintokonser-
tissaan Venäjän, entisen Neuvostoliiton 

ja maasta muuttaneiden säveltäjien kla-
rinettimusiikkia. Konsertissa kuullaan eri 
aikakausien klarinettisävellyksiä erilaisille 
kokoonpanoille. to 31.5.

STADIKSI, ENGLANNIKSI, SUOMEKSI 
Musiikkitalon esittelykierroksia järjeste-
tään pitkin kesää.  Esittelykierros kestää 
noin tunnin ja sen aikana tutustutaan 
oppaan johdolla Musiikkitalon toimin-

taan, arkkitehtuuriin ja Konserttisaliin.  
Esittelykielet vaihtelevat päivän mukaan, 
myös stadin kielisiä esityksiä on ohjelmas-
sa.  Kierroksen aikana kävellään paljon. 
Kierros sopii myös liikuntaesteisille, sillä 
kaikkien kerrosten välillä pääsee kulke-
maan hissillä. Helsinki-päivänä  
12. kesäkuuta kierros on ilmainen.

PROMOOTIO ALKAA RAUTAVAARALLA 
Taideyliopiston promootiojuhlallisuudet 
alkavat juhlakonsertilla, jossa Sibeli-
us-Akatemian kamariorkesteri juhlistaa 
promootiota Jutta Seppisen johtamana. 
Konsertin aloittaa Einojuhani Rautavaaran 
hyväntuulinen, eteläpohjalaisiin peli-
mannisäveliin pohjautuva Pelimannit.  
pe 8.6.

KARAOKEA ULKOILMASSA Koko 
perheen ilmainen laulutapahtuma Singa 
Open Air Karaoke järjestetään Helsin-
ki-päivänä Musiikkitalon nurmikolla. 
Peruskaraokeen verrattuna laulujen sanat 
näkyvät tavanomaista kauemmas, sillä ne 
näytetään Musiikkitalon seinän jättinäy-
töltä. Laulamaan pääsee kello 16–18, 
joten kaikki halukkaat eivät välttämättä 
pääse esiintymään. ti 12.6.

PIANON SUURNIMI Venäläisen pianotai-
teen suuren tradition jatkaja Grigori Soko-
lov on vieraillut Suomessa jo 1960-luvul-
ta. Sokolov  on pianomuusikin ystävien 
odotettu vieras. Musiikkitalon mukaan 

hän vierailee Suomessa kerran vuodessa 
tai harvemmin. to 14.6.

KETTERÄT TÖÖLÖSTÄ Muun muassa 
Emma-, Femma- ja Radiogaalassa ehdok-
kuudet ansainnut yhtye Töölön ketterä 
esiintyy pääsymaksuttomasti Musiikkita-
lon terassilla. Terassi on anniskelualuetta, 
joten ikäraja on 18 vuotta. to 5.7. 

INTIALAISTA TANSSIA Intialainen 
Anart Dance Company esittää modernin 
kathak-tanssiteoksen “Between Two Beats 
– Unfolding the Ethos of Kathak Dance”.  
Kokoonpanon koreografit lukeutuvat Inti-
an tunnetuimpien kathak-tanssiperinteen 
uudistajiin. Ilmaisesitykseen on rajoitettu 
määrä paikkoja, ilmoittaudu tapahtu-
maan 10.6. mennessä. ke 13.6.

TAPAHTUMIA LAPSILLE Musiikkitalossa 
järjestetään paljon erilaisia lastenkon-
sertteja ja -tapahtumia. Tutustumisen 
Musiikkitalon tarjontaan voi aloittaa las-
tenkonserttien lisäksi vaikkapa opiskelija-
matineoista tai avoimista kenraaliharjoi-
tuksista. Musiikkitalon mukaan kannattaa 
valita esityksistä ennakkoluulottomasti, 
sillä ”lapset suhtautuvat usein erilaisiin 
musiikinlajeihin aikuisia huomattavasti 
avomielisemmin.”

EY:n tiimin tavoitteena on viet-
tää mukava päivä hikoillen – ja 
tietenkin voittaa toiset oman 
alan toimistot!

Kaupungin työntekijät siivosivat Musiik-
kitalon portaita toukokuussa.

2018

YRITYSMARATONVIESTIIN 
osallistuvat yritykset maksavat 
osallistumisestaan 390–600 
euron liittymismaksun jouk-
kueelta.

”Mitä aikaisemmin ilmoit-
tautuu mukaan, sitä edulli-
sempaa osallistuminen on”, 
Olympiakomitean liiketoimin-
tajohtaja Anu Helin selittää.

Tapahtuman tuotto oh-
jataan lasten liikunnallisiin 
iltapäiväkerhoihin, joita Olym-
piakomitea tukee Lasten liike 
-hankkeessaan. Viime vuonna 
yritysmaraton tuotti hankkeel-
le suoraan 30 000 euroa.

”Se on iltapäiväkerhojen 
tapauksessa todella merkittävä 
summa, sillä yksi kerho pyörii 
syksyn ja kevään noin 500 
eurolla”, liiketoimintajohtaja 
Mikko Selin sanoo.

Selinin mukaan Suomessa 
tehdään paljon hyvää työtä 
liikuntakerhoissa, mutta niitä ei 
ole tarpeeksi. Pula on rahasta, 
ja samalla selkeää vetovastuu-
ta iltapäivästä ei ole. Koulut 
hoitavat päivän, harrastustoi-
minta illat.

”Suurin ongelma tässä tie-
tenkin on yksinäisyys. Lapset 
tarvitsevat iltapäiviinsä miele-
kästä tekemistä”, Selin sanoo.

Olympiakomiteassa on 

selvitetty, että suurin osa lapsista 
haluaisi osallistua liikunnalliseen 
iltapäivätoimintaan, jos sitä olisi 
tarjolla. Tieto tästä yhdistettynä 
liikuntamäärien laskuun ovat luo-
neet tarvetta iltapäivätoiminnan 
järjestämiseksi.

”Suositus on, että alakoulu-
laiset liikkuisivat kaksi tuntia 
reippaasti päivässä, mutta vain 
kolmasosa lapsista liikkuu sen 
verran. Huomionarvoista on 
myös se, että urheiluseuroihin 
kuuluvista 8-vuotiaistakin vain 
puolet liikkuu riittävästi.”

Olympiakomitea tukee ympäri 
Suomea noin 250 iltapäiväker-
hoa, joiden käytännön toteutuk-
sesta vastaavat paikalliset seurat 
ja yhdistykset.

Tuotto lasten  
iltapäiväkerhoihin

Urheilu
seuroihin 

kuuluvista 
8 vuotiaistakin 
vain puolet liikkuu 
riittävästi.”
 
Mikko Selin 
Olympiakomitea

’’

>>>
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TÄMÄ ON KÄYNYT ennenkin.  
Mamma Rosan eteisessä ei tiedä, 
pitäisikö edetä pidemmälle ra-
vintolaan vai jäädä odottamaan, 
että salihenkilökunta tulee pai-
kalle. 

Heti eteisestä alkavat portaat 
sukeltavat kellarikerroksen saliin, 
ja oikealla on baari sekä ruokai-
lutilaa ja katettu terassi. Eteinen 
on hieman katveessa muusta ra-
vintolasta, ja tämä saattaa olla 
syynä siihen, että saapuva asiakas 
jää herkästi huomioimatta.

Vuonna 1981 perustettu 
Mamma Rosa on perheyritys, 
jonka pääomistaja on Raimo 
Pekkonen. 

Ruokailijoita – kaikesta pää-
tellen paikallisia – on yläkerrassa 
kourallinen iltapäivällä lounasa-
jan jälkeen. 

MAMMA ROSAN kevään par-
saviikot jatkuvat ainakin kesä-

Sokkeloinen paikallisravintola
Klassikkoruokala 
Mamma Rosa 
on töölöläisten 
suosiossa.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Alkuruoka. Vaaleaa ja vihreää 
parsaa kylmäsavulohella on 
reilun kokoinen annos.

Jälkiruoka. Paahtovanukas tarjoil-
laan tyrnimarjasorbeen kanssa.

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

Töölönlahdella järjestetään satoja tapahtumia joka kuukausi.  
Menot-palsta poimii niistä kiinnostavimmat. MENOT

EDUSKUNTATALO
OPASTETUT KIERROKSET SYKSYLLÄ 
Eduskunta järjestää opastettuja kierroksia 
talossa taas syksyllä, tosin opastusajat 
eivät ole vielä varattavissa. Kevään 2018 
varauskalenteri on täynnä, ja heinä-elo-
kuussa opaskierroksia ei järjestetä.

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
PIENTÄ REMONTTIA Hakasalmen huvila 
on kevään ja kesän kiinni ikkunaremon-
tin takia, ja aukeaa syyskuussa uudella, 
jälleen Helsinkiin keskittyvällä näyttelyllä. 
Näyttelyn nimi on Suruton kaupunki – 
Kohtauksia 1920-luvun Helsingistä. 14.9. 
alkaen

FINLANDIA-TALO 
DRAG-TÄHDET  Rupaul’s Drag Race 
-maailmankiertue saapuu Finlandia-talol-
le kahdeksi illaksi. Värikkäät illat juontaa  
Shangela, ja esiintyjinä ovat muun muas-
sa Katya, Kim Chi, Latrice Royale, Sharon 
Needles, ja Violet Chachki 17.–18.6.

VASTAANOTTOKESKUSKUVIA  Kuvatai-
teilija Marja-Liisa Torniainen kuvasi Tam-
pereen vastaanottokeskuksen asukkaita. 
Kuvat ovat esillä Finlandia-talon Galleria 
Verandassa. Teosten ensimyynnistä me-
nee palkkio malleina toimineille henkilöil-
le ja heidän perheilleen. 29.6. asti

TULEVAISUUDEN TYÖ Työterveyslaitok-
sen koordinoima Työpaikkojen työhyvin-
vointiverkosto eli Tyhyverkosto järjestää 

valtakunnallisen verkostopäivän, jonka 
aiheena on tulevaisuuden työ. Tapahtuma 
on kaikille avoin. ti 21.8. 

OPASTETUT KIERROKSET Suosittuun 
rakennustaiteen nähtävyyteen eli Finlan-
dia-taloon voi tutustua pintaa syvem-
mältä opastetulla kierroksella. Kierrokset 
kestävät noin tunnin ja niitä järjestetään 
läpi kesän. Opastuksista vastaa Alvar 
Aalto -säätiö. Kierrokset pidetään eng-

lanniksi, ja tarvittaessa osin suomeksi. 
Osa kierroksista on Art and Backstage 
-esittelykierroksia, joissa tutustutaan 
Finlandia-talon tiloihin, joihin ei tavalli-
silla opastuksilla pääse. Lisätietoa www.
finlandiatalo.fi

OOPPERA
KEVÄTGAALA Kansallisbaletin kevätgaa-
la Tanssin tähden päättää baletin kauden 
ja tuo päänäyttämölle kavalkadin viime 
vuosien parhaita paloja niin klassisista 
baleteista kuin nykytanssiteoksistakin. 
Gaalan huipennuksena maailmankuulu 
Polina Semionova nähdään Don Quijoten 
katkelmassa parinaan Kansallisbaletin 
tähtitanssija Michal Krčmář. la 26.5. 

ENNENKUULEMATON ÄÄNI ”Tällaista 
ääntä Kansallisoopperassa ei ole kuultu 
koskaan”, lupaa oopperan otsikko esitel-
lessään kanadalaista sopraanoa Measha 
Brueggergosmania. Hän on esiintynyt 
muun muassa Vancouverin olympialaisten 
avajaisissa vuonna 2010. ke 30.5.   

60-VUOTIAS ESA-PEKKA 50 vuotta täyt-
tävillä Helsingin Juhlaviikoilla juhlitaan 60 
vuotta täyttävää kapellimestari Esa-Pekka 
Salosta. Juhlakonsertin avaa Korvat auki 
-nykymusiikkiyhdistys, jota Salonen oli 
perustamassa vuonna 1977. pe 17.8.

KIERTOKÄYNNIT Tunnin mittaisissa 
opaskierroksilla pääsee näkemään Oop-

kuulle. Alkuoruoaksi parsalistal-
ta valikoituu Vaaleaa ja vihreää 
parsaa, bearnaisekastiketta ja kyl-
mäsavulohta (14 euroa). Parsat, 
varsinkin vaalea, on maltilla kyp-
sennetty mukavan al denteksi. 

Lohen ja kastikkeen kanssa alku-
ruoka on reilun kokoinen annos. 

PÄÄRUOKA Karitsanfilettä, vuo-
henjuusto-punaviinikastiketta ja 
lehtipersiljavalkosipulijugurttia 

(24 euroa) tarjoillaan kermape-
runan ja punajuurien kanssa. 
Annos on maittava ja ainesosat 
moitteettomia, mutta annos on 
melko tavanomainen. Lisukkeet 
ja punaviini-  sekä jugurttikasti-

ke ovat tuhtia tavaraa, ja annos 
kaipaisi kylkeensä jotain raikasta 
elementtiä. 

JÄLKIRUOKANA on Appelsiini-
kukka crème brûlée ja tyrnimarja-

Päivä paistaa sisään Mamma Rosan katetulle terassille Töölöntorin laidalla.

Lasitalon pyöräparkki on täynnä päivästä riippumatta. 



Sokkeloinen paikallisravintola Ravintola- 
arvio

MAMMA 
ROSA

Pääruoka. Karitsanfile on tuhti annos perunoineen ja punajuurineen.

RUOKA 8-   

HINTA-LAATU HHH   

TUNNELMA HHH   

PALVELU HH  

MAMMA ROSA: 
Runeberginkatu 55  
puh. 09 434 2760 
www.mammarosa.fi

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

peratalon arkea. Kierrokset ovat kuun 
ensimmäisenä keskiviikkona kello 14.30.

VAUVOILLE Suositut vauvojen maksut-
tomat taidetuokiot jatkuvat Oopperalla. 
Puolen tunnin tuokioissa lauletaan, leiki-
tään, liikutaan, kuunnellaan ja katsellaan.  
Jokaisen vauvan mukana tulee olla yksi 
vanhempi. Ilmoittautuminen syksyn 2018 
taidetuokioihin alkaa 14.8. klo 9. Syksyn 
taidetuokioiden teemana on Prinsessa 
Ruusunen. Paikat täyttyvät nopeasti.

OOPPERAN TEETANSSIT Maksutto-
missa iltapäivätansseissa päälämpiössä 
tanssitaan rennosti ikivihreiden tahdissa. 
Teetansseja tahdittavat vaihtelevat yhtye-
kokoonpanot ja solistit. 5.9. alkaen

TEOSESITTELYT Ennen oopperan 
näytöksiä järjestettävät maksuttomat 
teosesittelyt avartavat maailmaa teoksen 
ympärillä. Ooppera vinkkaa, että esi-
tystä katsoo uusin silmin, kun on ensin 
saanut evästystä asiantuntijalta ja kuullut 

kiinnostavia faktoja teoksen syntyvaiheis-
ta, roolihahmoista ja tarinasta. Esittelyt 
kestävät noin 25 minuuttia. 

TALVIPUUTARHA 
KASVIT TUTUIKSI Töölönlahden 
pohjoisosassa sijaitseva Talvipuutarha 
on auki myös kesäisin. Omien eväiden 
tuominen on sallittua. Kasvien huoltopäi-
vänä maanantaina puutarha on suljettu, 
muuten auki joka päivä, ja sisäänpääsy on 
ilmainen.

EY-TALO 
NÄIN PALKITSET JOHTOA Tilintarkas-
tus- ja konsulttitalo EY järjestää semi-
naarin ylimmän johdon palkitsemisesta 
EY-talolla osoitteessa Alvar Aallon katu 5.  
Tapahtuman yhteydessä julkaistaan lisäk-
si EY:n vuosittaisen tutkimuksen tulokset 
ylimmän johdon palkitsemisesta suoma-
laisissa pörssiyhtiöissä.  to 7.6.

OODI 
KESKUSTAKIRJASTO Joulukuussa 2018 
avataan ovet keskustakirjasto Oodiin, joka 
perinteisen kirjaston lisäksi tarjoaa  työ- ja 
tapahtumatiloja, lukukeitaita, studioita, 
kaupunkiverstaita sekä lisäksi perhekirjas-
ton, kahvilan, ravintolan ja elokuvateatte-
rin. Lisää Oodista sivulla 7.

sorbet (9 euroa). Paahtovanukas 
on kumottu kipostaan lautaselle 
ja kevyesti poltettu pinnastaan. 
Tyypillistä lasimaista pintaa tässä 
crème brûléessä ei ole, ja kumot-
tuna sen pitääkin olla tiukempaa 

tavaraa kuin suoraan kulhosta 
tarjoiltu. Muuallakin Helsingissä 
on tullut vastaan tapa on tarjoilla 
vanukas sorbetin kanssa. Tapa on 
toimiva. Annoksen hauska lisä 
on pulveriksi raastettu marenki.

Kyhmyjoutsen tervehti laiturilla istunutta nuorisoa Töölönlahdella. Koko 60 mm x 90 mm

Ilmoita 
tässä!

  89 
 euroa 
+alv.

SANOMATALO 
KÄYTÄVÄGALLERIASSA on esillä 
Stadionsäätiön 80-vuotisjuhlanäytte-
ly. Näyttelyn avajaispäivänä 6.6. klo 
8.30–10 Stadionsäätiöllä on avoin ylei-
sötilaisuus Mediatorilla, missä kerrotaan 
Stadionin vuosista ja rakennusprojek-
tista. 6.–20.6.

Menopalsta taas seuraavassa Töölönlahden Sanomissa elokuussa 2018.

2018

Kesäkeidas
Töölönlahde� a

Helsinginkatu 56   •   09 6128 5700   •   www.toolonranta.� 
ma-pe 11.30-24,  la 13-24,  su 12-17.30



Töölönlahden Sanomia luetaan hyvin mielellään* 
muun muassa seuraavissa paikoissa:

HYVIN  
LUETTU

Alma Median 
pääkonttorissa

Oopperatalolla

Finlandia-talolla

*perustuu Töölönlahden Sanomien vuosina 2017 ja 2018 saamaa lukijapalautteeseen

Sanomatalossa

KPMG-talossa

EY-talossa

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 
ajoissa elokuun 2018 

numerosta!Paikallisjunissa

Musiikkitalolla


