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Sopranon toimitusjohtaja Arto Tenhunen ja
Tieturin liiketoimintajohtaja Pauliina Lautanen-Nissi uuden kampuksen aulassa.

Koulutuskampus
avaa ovensa
Töölönlahdella
Sivut 4–5
R A U N O H I E TA N E N

Finlandia-talon toimitusjohtaja Johanna Tolonen oli järjestämässä mediakeskusta ennätys
aikataulussa.

Oliver Reitala opastaa ensikertalaisille suppailun alkeita Töölönlahdella.

Suppausyrittäjien
unelmakesä
Töölönlahdella toimivat suppausyrittäjät takovat rahaa aamusta
iltaan. Päivän aikana yrittäjän kassaan virtaa jopa tuhansia euroja.
Sivut 8–9

Yksi puhelu muutti
Finlandia-talon
hiljaisen kesän
Sivut 4–5

Töölön
lahden
menovinkit
elokuusta
lokakuuhun
Sivut 8–11
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PÄÄKIRJOITUS
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KUUKAUDEN TVIITTI
Viimeisen hellepäivän aamuna.
Kaikki aistit auki ja #töölönlahti
kierretty. @seppokoira’a lainatakse
ni: Loistotuulella :)
Saara Aikio @SaaraAikio (10.8. 2018)

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

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

Maan kuuluisin
peltoaukeama

K

aunis kanava solisee Finlandia-talon edessä.
Paitsi että mitään kanavaa ei ole. Eikä muitakaan herkkuja, mitä alkuperäinen puistosuunnitelma Töölönlahden eteläpäätyyn lupaili.
Nykyinen Töölönlahden puisto on toki kaunis, mutta peltomainen. Tätä peltomaisemaa
saivat 1500 toimittajaa maailman jokaiselta mantereelta tuijoitella
Finlandia-talolta heinäkuussa. He olivat Helsingissä raportoimassa
Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamista.
Kahden päivän ajan Finlandia-talo toimi huipputapaamisen mediakeskuksena. Helsinki ja Töölönlahti saivat ennennäkemätöntä
huomiota.
PARI VUOTTA SITTEN valmistuneen Töölönlahden puiston rakennustyöt maksoivat 6,5 miljoonaa euroa. Alkuperäinen suunnitelma
– se jossa Töölönlahdesta olisi avattu kanava
Musiikkitalolle asti – olisi maksanut 65 miljoonaa euroa. Päättäjien rohkeus ei silloisessa
tiukassa taloustilanteessa riittänyt moiseen,
joten he valitsivat ”väliaikaisen” halpaversion.
Kuinka moni oikeasti uskoo, että nykypuisto on väliaikainen? Helsingin paraatipaikalle
oli kaikki mahdollisuudet oli rakentaa jotain
poikkeuksellista. Tehtiinkin tavanomaista.
65 miljoonaa euron satsaus puistoon on
iso kasa rahaa. Moisen summan sijoittaminen

’’

viihtyvyyteen on vaikea päätös. Rahat ovat helposti pois vanhustenhoidosta, homekouluremonteista tai jostain muusta.
Mutta kannattaa muistaa, miten näkyvä paikka puisto on. Töölönlahden kulttuuritalot keräävät valtavan määrän ulkomaisia vieraita
joka vuosi. Turistit kiertävät alueella ahkerasti. Kävijämäärät mitataan miljoonissa. Näkyvyydellä on arvo, jota pystytään mittaamaan,
ainakin suuntaa-antavasti. Nämä mittarit näyttivät Helsingille yli kolmen miljardin euron lisäarvoa heinäkuun huippukokouksen jälkeen.
Jos tämä lisäarvo jaettaisiin tasan kaikille suomalaisille, jokainen
meistä saisi yli 500 euroa taskuunsa.
TÖÖLÖNLAHTI ON suurtapahtumien keskipiste jatkossakin. Valtioneuvoston kanslia valitsi Finlandia-talon pääkokouspaikaksi
Suomen EU-puheenjohtajakaudella ensi vuonna. Suomi on puheenjohtajamaa puolen vuoden ajan, alkaen heinäkuun alusta 2019.
Noina kuukausina moni kokousvieras ja
median edustaja ehtii silmäillä useaan otteeseen maankuulua peltoaukeamaa.
Töölönlahden puiston ongelma lienee
siinä, että se on kelvollinen näinkin. Nykytilassaan se näyttää huimasti paremmalta
kuin joutomaa-aikoinaan.
Mutta joutomaa-aikoja ei pidä enää
käyttää vertailukohteina. Helsingin pitää varata miljoonia euroja puiston viihtyvyyden parantamiseen lähivuosina.

Töölönlahden
puiston
viihtyvyyteen
pitää satsata lähivuosina
miljoonia euroja.”

Töölönlahti lukuina

3,2 miljardia euroa
ULKOMINISTERIÖ ja Helsingin kaupunki selvittivät, kuinka arvokasta
oli näkyvyys, jota kaupunki sai osakseen heinäkuussa, kun Yhdysvaltain
ja Venäjän presidentit tapasivat täällä. Näkyvyyden arvoksi laskettiin 3,2
miljardia euroa.
Finlandia-talon tarina huippukokouksen mediakeskuksena, s. 4–5.

Töölönlahti somessa
Twitter 837 seuraajaa
@toolobaynews
Instagram 1022 seuraajaa
@toolonlahti
Facebook 603 seuraajaa
facebook.com/toolobay

Jakelu: Suomen Suoramainonta
jakaa lehden kotitalouksiin
Töölön, keskustan ja Hakaniemen alueella (postinumerot
00100, 00260, 00250 ja 00530).
Lisäksi noutopisteitä: Ravintolat, kahvilat, toimistot ja
kulttuurirakennukset Töölönlahdella. Kädestä käteen -jakelu
julkaisuviikolla Töölönlahden
alueella.
Ilmoitusmyynti:
puh 050 330 6399
ilmoitukset@toolonlahti.fi
Toimitus:
Selkämerenkatu 16 A 2
00180 Helsinki
Päätoimittaja:
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi
Ulkoasu:
Erika Nieminen
Tekijät:
Katriina Kontuniemi, toimittaja
Matti Oittila, kolumnisti
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Botnia Print 2018, Kokkola
ISSN 2489-6934 (painettu)
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Oikaisut
Ei oikaistavaa.

Muuta
Seuraava Töölönlahden Sanomat
ilmestyy marraskuussa 2018.
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Hyväntekijät kävelevät naisille
taas ammatteja Töölönlahdella
R A U N O H I E TA N E N

Naisten Pankin
mukaan kehitys
maassa nainen
saa ammatin
30 eurolla.

ÒÒ   Kävele Naiselle Ammatti
-hyväntekeväisyystempaus järjestetään yhdeksättä kertaa.
ÒÒ   Tapahtuma alkaa Töölönlahdella sunnuntaina 9. syyskuuta
kello 11. Kävely alkaa ohjatun
verryttelyn jälkeen kello 13.
ÒÒ   Tapahtuma-alueena on
Musiikkitalon päälämpiö, jossa
on muun muassa arpajaiset ja
myyjäiset.
ÒÒ   Tapahtuman järjestää Naisten Pankki.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi
PARI KÄVELYLENKKIÄ. Toinen
kulkee Töölönlahden ympäri.
Toinen, pidempi lenkki, ulottuu
lisäksi Kallioon. Arpajaiset ja
myyjäiset. Rentoutta.
Siinä ainekset Töölönlahdella
syyskuussa järjestettävään Kävele
Naiselle Ammatti -tapahtumaan.
”Koko perheen hyvän mielen
tapahtuma”, kuvailee järjestelyissä
mukana oleva Satu Henttonen.
Kävelytapahtumalla kerätään
rahaa kehitysmaiden naisille.
Tapahtuman takana on hyväntekeväisyysrahasto Naisten Pankki. Se on laskenut, että noin 30

Kävele Naiselle
Ammatti 9. syyskuuta

Tarja Feinberg, Riitta Paila ja Satu Henttonen ovat mukana Kävele
Naiselle Ammatti -tapahtuman järjestelyissä.

eurolla mahdollistetaan naiselle
ammatti kehitysmaassa.
Sama 30 euroa on tapahtuman
vapaaehtoinen osallistumismaksu.
Kävelymatkan varrella on opastajia sekä pisteitä, joissa voi kuulla
tarinoita kehitysavun kohteista.
Naisten Pankki tukee kehitys-

maiden naisten toimeentuloa ja
yrittäjyyttä kestävän kehityksen
periaattein. Logiikka menee siten, että naista tukemalla apua
saa samalla myös naisen perhe ja
koko kyläyhteisö.
Naisten Pankki on Kirkon ulkomaanavun hallinnoima rahas-

to, mutta poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
”Apu menee Kirkon ulkomaan
avun työntekijöiden saattamana
perille”, Riitta Paila kertoo.
Järjestäjiin myös kuuluva Tarja Feinberg toteaa, että Naisten
pankilla on hyvin pienet hallin-

tokulut, vain 16,7 prosenttia.
”Onkin ilo tehdä tätä hommaa,
kun tiedämme, että raha menee
sinne minne sen on tarkoituskin
mennä”, Feinberg sanoo.
Kolmikolla on takana työurat
juristi-, pankki- ja matkailualalta.
Hyväntekeväisyystyö on tuonut
heille ”tekemisen meininkiä” ja
ystävyyssuhteita.
Riitta Paila lähti Naisten Pankkiin nähtyään eräänä lauantaiaamuna televsiossa, kun järjestön
edustajat puhuivat työstään.
”Olen ollut kymmenisen vuotta mukana. Jostain syystä minusta on tullut niin sanottu arpajaisvastaava”, Paila hymyilee.
Paila kiittelee, kuinka helppoa
on pyytää lahjoituksia tapahtumaan. Arpajaisissa onkin luvassa
hyviä palkintoja onnekkaille, hotelliöistä lähtien.
Musiikkitalo tarjoaa ilmaiseksi tilansa käyttöön. Naisten Pankin tämän vuoden pääsponsori
BDO Suomi on on lajoittanut järjestölle 5000 euroa.

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

Keskustakirjasto Oodin edustaa ympäröi vihreä aita. AIdan yli
näkee hyvin esimerkiksi Mannerheimintieltä.

Kirjastoväen katse
on jo Oodin sisällä
Töölönlahti on
ilman kirjastoa
pari kuukautta,
kun Postitalon
kirjasto
sulkeutuu.
KANSALAISTORI ON myllätty
auki keskustakirjaston takia.
Alue näyttää kovin keskeneräiseltä. Keskustakirjaston johtaja
Anna-Maria
Soininvaaran
mukaan rakentaminen on kuitenkin aikataulussaan.
Ovet avautuvat näillä näkymin yleisölle 3. joulukuuta
ja avajaisjuhlallisuudet ovat 5.
joulukuuta.
Oodin kirjastotyöntekijät

ovat jo suunnanneet katseen
talo sisälle ja palveluihin.
”Kokoelman kerääminen on
hyvässä mallissa. Sen verran
on koossa, että hyllyt saadaan
hyvin täyteen”, Soininvaara kuvailee.
Keskustakirjastoon
tulee
noin 100 000 teosta ja kokoelmassa on ainakin viittätoista
eri kieltä. Se on enemmän kuin
keskivertokirjastossa.
Edustettuna ovat suuret eurooppalaiset kielet ja keskeisimmät maahanmuuttajakielet
sekä muun muassa kiina ja japani.
Soininvaaran nykyinen työpaikka, Postitalossa oleva Kirjasto 10 sulkeutuu syyskuun
lopussa. joten Töölönlahti on
ilman kirjastoa pari kuukautta.
TLS

Herkullisia
syksyn makuja!
Sadonkorjuupöytä
7.9. - 31.10. Pe klo 15-22 & la klo 13-22
Tervetuloa!

Helsinginkatu 56 • 09 6128 5700 • www.toolonranta.fi
ma-pe 11.30-22, la 13-22, su 12-17.30
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Finlandia-talo hakee kultami
K U VAT : R A U N O H I E TA N E N

Kongressitalolla
oli kaksi viikkoa
aikaa valmistautua
kesän suurimpaan
tapahtumaan.
Yleensä aikaa on
ainakin vuosi.
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi
PUHELU meni suunnilleen näin:

”Onnistuuko?”
”Laitetaan onnistumaan.”
Elettiin kesäkuun loppua, ja
Finlandia-talon toimitusjohtaja
Johanna Tolonen oli juuri vastannut ulkoministeriön viestintäjohtaja Jouni Mölsän puheluun.
KESÄN huipputapaaminen toi
Finlandia-talolle kauhakaupalla
näkyvyyttä maailmalla, ja sitä se
aikoo hyödyntää.
Talo on muun muassa ilmoittautunut BEA World -tapahtumaan, jossa vuosittain palkitaan
maailman parhaimpia tapahtumia ja tapahtumapaikkoja. Finalistit ilmoitetaan lokakuussa
ja voittaja palkitaan Portugalissa
marraskuun lopulla.

Finlandia-talon keittiöpäällikkö Timo Lepistö, toimitusjohtaja Johanna Tolonen sekä tuotanto- ja palvelupäällikkö Heikki Mäkelä muistelivat huipputapaamisviikonlopun kiireitä talon kattoterassilla.

jakautta varten. Pintakorjaustöitä
ja erikoissiivouksia tehtiin siellä
täällä. Niitä oli hyvä tehdä nyt,
kun talossa oli hiljaista.
Onnekkaasti talossa ei ollut
ainuttakaan tapahtumaa ulkoministeriön haluamille päiville
eli sunnuntaiksi ja maanantaiksi
heinäkuun 15.–16. päivä.
Pientä huolta oli siitä, että laulaja Björkin porukalle oli luvattu,
että he pääsisivät heti tiistaiaamuna 17. päivä Finlandia-saliin
tekemään keikkavalmkistelujaan.
Se ei lopulta ollut ongelma.

MUTTA PALATAAN puheluun.

”Oli siinä heidän kanssaan
useampi puhelu, kun tarkistimme valmiuksiamme”, Tolonen
tarkentaa.
Ulkoministeriö halusi koko
Finlandia-talon käyttöönsä. Kahden viikon päästä. Presidentit
Donald Trump ja Vladimir Putin olivat tulossa Helsinkiin, ja
Mölsä tiedusteli, että voiko talon
varata huipputapaamisen ajaksi
median tarpeisiin.
SEN PITI OLLA poikkeuksellisen
rauhallinen kesä. Suurin osa Finlandia-talon väestä oli jo lomalla.
Kongressisiivessä tehtiin remonttia ensi vuoden EU-puheenjohta-

Finlandia-talon käytävällä on tuttuja kasvoja menneiltä vuosilta.
Toimitusjohtaja Johanna Tolosen vieressä on kuva Britannian
pääministeri Margaret Thatcherin vierailusta vuonna 1990.

ONGELMAKSI EI koitunut myöskään kesälomat. Lomalaiset soittelivat omatoimisesti esimiehilleen olevansa käytettävissä, jos

spekulaatiot käyvät toteen ja Finlandia-talosta tulee huipputapaamisen mediakeskus.
Tuotanto- ja palvelupäällikkö
Heikki Mäkelä oli yksi, jonka
loma katkesi.
”Johanna lähetti tekstiviestin
perjantaina, että ensimmäinen
delegaatio on tulossa taloon maanantaina.”
Mäkelä oli maanantain tapaamisessa mukana. Ulkoministe
riön viestintäosasto, Yle ja Euroopan yleisradion edustajat kiersivät
taloa läpi, ja pohtivat, pystyisikö
talossa ylipäänsä toteuttamaan
mediakeskuksen.
Editointikoppeja tulisi kokoustila Verandaan, toimittajien standup-pisteet telttaan Töölönlahdel-

Sopranon koulutuskampus aloittaa Töölön
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi
KOULUTTAJAYHTIÖ Sopranon
elokuussa avattu kampus tuo lisävilinää Töölönlahdelle.
”Tämä on paikkana meidän
alalle aivan fantastinen. Tänne
pääsee kävellen, fillarilla, ratikalla ja bussilla. Lentokenttäbussit
tulevat tuohon viereen ja kaksi
isoa hotelliakin on vieressä”, luettelee Sopranon perustaja ja toimitusjohtaja Arto Tenhunen.
Sopranon kampus aukesi vanhaan Sokeritehtaan pääkontto-

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

Tieturin liiketoimintajohtaja Pauliina Lautanen-Nissi ja Sopranon
toimitusjohtaja Arto Tenhunen ovat ylpeitä uudesta kampuksesta.

riin Mannerheimintie 15:ssä.
Kampuksellaan Soprano saa
yhdistettyä kourallisen koulutustilojaan, joita sillä oli ennen
käytössä siellä täällä Helsingissä.
Nordean eläkesäätiön omistama kiinteistö on ollut remontissa
vuoden alusta asti. Nyt elokuun
alussa pinnat hohtavat ja led-valot luovat miellyttävää epäsuoraa
valoa. Kaukoviileään kytketty
talo on saanut kehuja työntekijöiltä, joista osalle talo oli tuttu
vuosituhannen taitteesta, kun
Tieturi oli siinä vuokralaisena.
Talo tunnetaan edelleenkin Tieturin talona.

Koulutuskampusrakennus
oli alunperin Sokeritehtaan
pääkonttori.

talia maailmalta
Finlandia-talossa on noin 900 tapahtumaa vuodessa
ÒÒ   Alvar Aallon suunnittelema
Finlandia-talo valmistui 1971.
ÒÒ   Vuonna 2017 Finlandia-talossa oli 859 tapahtumaa ja
215000 kävijää.
ÒÒ   Finlandia-talon liikevaihto
vuonna 2017 oli 9,7 milj. euroa
ja tulos 0,78 milj. euroa.
ÒÒ   Talon piti etsiä uusia tulonlähteitä, kun vuokralaiset Helsingin kaupunginorkesteri ja Radion sinfoniaorkesteri muuttivat
Finlandia-talosta Musiikkitaloon
syksyllä 2011.
ÒÒ   Nykyään Finlandia-talo on
hyvää tulosta tekevä tapahtumatalo, joka saa tulonsa niin
bisnes-, ja kulttuuritapahtumista kuin kansainvälisten kongressien järjestämisestä.

le, työpisteitä tuonne ja tuonne.
Sähkö ja nettiyhteydet, tarjoilut,
pöydät, tuolit ja niin edelleen.
”Ulkoministeriön edustaja kysyi heti, että ’pystyttekö toteuttamaan tapahtuman näin lyhyellä
varoitusajalla, sanokaa heti jos
ette pysty’. Toki me sanoimme,
että pystymme”, Mäkelä kertaa.
”Siinä vaiheessa me, jotka
olimme töissä, lähdimme varoittamaan ja ottamaan yhteyttä
työntekijöihimme.”
Viimein keskiviikkona, vajaa
kahta viikkoa ennen tapahtumaa,
ulkoministeriö vahvisti tilauksen
ja Finlandia-talo pääsi vauhtiin.
”Ruokatilausten ja muiden
teknisten välineiden tilaukseen
kaksi viikkoa on kohtuullisen lyhyt aika”, Mäkelä sanoo.
Ict-osasto tilasi ulkomailta asti
kytkimiä, jotta työpisteet ja tietoliikenneyhteydet riittäisivät 1500
toimittajan tarpeisiin.
Keittiöpäällikkö Timo Lepistö
joutui lujille raaka-aineiden tilausten ja työvoiman saamisen kanssa.
”Lähtökohtaisesti 1500 hengen ruokkiminen on meille perusveto. Normaalisti kuitenkin

S I M O R I S TA / H E L S I N G I N K A U P U N G I N M U S E O

Finlandia-taloa rakennettiin vuonna 1970. Etualalla on Osuuspankin
katumainos. Bisnestapahtumat ovat nykyään kiinteä osa Finlandia-talon arkea.

’’

Loppu
vaiheessa
teknikot olivat
lujilla. Kaapeleiden
veto on yllättävän
työlästä.”
Johanna Tolonen
Toimitusjohtaja, Finlandia-talo

tämänkokoisia tilauksia suunnitellaan kuukaudesta kolmeen
kuukauteen.”
”Poikkeuksellista oli myös
nonstoppina ympäri vuorokauden toimivat kahvipisteet, missä
oli täytettyjä leipiä, piiraita, pullaa
ja kakkupalaa. Kansainvälinen
lehdistö tarvitsi ruokaa yölläkin.”
LOPULTA VALMISTELUT sujuivat toimitusjohtaja Tolosen mukaan ilman älytöntä kiirettä.
”Teknikot olivat lujilla, kaape-

leiden veto on yllättävän työlästä.
Muuten työmäärät pysyivät kohtuullisina.”
Talon väki oli innolla mukana
tapahtumajärjestelyissä.
”Meille oli hirmu tärkeää, että
meidän kokeneet ihmiset olivat
valmiita joustamaan kesälomista.
Ehkä tämä on monelle myös meriiitti uralla, tällaista ei välttämättä tule työuran aikana vastaan”,
Tolonen arvioi.
Kun mediakeskus rävähti
käyntiin, Tolonen pääsi rentoutumaan.
”Kun tilanne on päällä, meidän kokousisännät, tarjoilijat
ja hovi ottavat vetovastuun. Me
esimiehet emme ole siinä sähläämässä. Olin täällä nauttimassa,
oli tosi ihana olla paikan päällä ja
katsoa miten jengi viihtyy”, Tolonen sanoo.
TOLOSEN MUKAAN hyvin harvoin tulee vastaavaa tilannetta,
jossa koko talo varataan käyttöön
kahta viikkoa ennen tapahtumaa.
”Yleensä tällaiset kaupat tulevat vuosia aiemmin tai ainakin
vuotta aiemmin.”

KOLUMNI
Kirjaston kotiinpaluu

V

iitisenkymmentä vuotta sitten Töölössä kilpailtiin harvinaisessa lajissa. Kyseessä oli hotellien rakentamiskilpailu,
joka päättyi tasapeliin vuonna 1972, kun Inter-Continental ja Hesperia valmistuivat Mannerheimintien varteen.
60-luvulla Helsingissä alettiin elää vanhan purkamisen kautta.
Talouden kasvu oli päässyt vauhtiin ja matkailijamäärät olivat
kasvaneet muun muassa Helsingin olympialaisten houkuttamana.
Suunnitteluideologiat tavoittelivat modernia kansainvälisyyttä, niissä esiintyi nimiä kuten Corbusier, Jane Jacobs ja Bauhaus.
Ennen hotelleja kyseisessä korttelissa sijaitsi monenlaista:
vanhoja taloja, puistoa ja ruusutiheikköä sekä kirjasto. Siellä oli
Ruotsin armeijan sairaala, myöhemmin venäläinen tykistöyksikkö kasakoineen.
Osoitteessa oli asunut myös kaikenlaista hyyryläistä. Töölön
sivukirjasto oli keltainen kivitalo, joka rakennettiin aikoinaan
venäläisen sotaväen apteekiksi. Kirjastoon noustiin Kivelänkadun
puolelta vanhan puutalon ja Unionin huoltoaseman välistä. Talon
kaarevien holvikattojen alla kokonainen sukupolvi ehti lehteillä
Gogoleita ja Ahoja kaakeluunien lämmössä. Vanha sai kuitenkin
väistyä, rakennustarmon tieltä sai mennä myös kirjasto.
Vaikka uudistushanke puhutti aikanaan paljon, ovat suurhotellit nykyään sulautuneet luontevaksi osaksi Töölöä. Intercontinental on nykyään Scandic Park Helsinki, osa pohjoismaista
hotelliketjua. Hotelli Hesperia on välillä ottanut nimen Radisson
SAS Hesperia ja on nykyään nimeltään Crowne Plaza. Epäselvien
tietolähteiden mukaan Hesperian yökerhossa oli kaupungin
parhaat bileet 2000-luvun alkuun saakka. Kimmo Kaivannon
teräksinen veistos Oodi 60 000 järvelle sai paikan Hotelli Hesperian edestä, jossa se kurkottaa edelleenkin kymmeneen metriin.
Tamperelaisia saattaa kiinnostaa, että sama mies suunnitteli
myös Tapparan logon.

RAKENNUSSUOJELUN KÄÄNNEKOHTA lienee Heimolan
”eduskuntatalon” yöllinen purkaminen vuonna 1969. Vanhojen
talojen suojelua on helppo romantisoida. Vaikeusaste nousee,
kun pitää päättää, minkä ajan esteettiset arvot ovat ne oikeat
ja kuka maksaa viulut. Vanhojen talojen epäkäytännöllisyyskin
usein kätketään aidon elämän ihastelulla.
Joskus on uudessa vara parempi.
Helsingin keskustakirjasto Oodi avaa
ovensa vuoden lopulla, kirjasto
tulee takaisin uudistuneena. Uusi
Oodi kurottaa jopa korkeammalle
kuin Kimmo Kaivannon versio. Siinä
on 100 000 kirjaa, yhdeksänmetriset
julkisivulasit, kaupunkiverstas ja
ilmainen wc. Mitä muuta voi töölöläinen tarvita?
M AT T I O I T T I L A
K I R J O I T TA J A O N
HELSINKILÄINEN
KIRJAILIJA.

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

lahdella
Ikkunat näyttävät uusilta, mutta kyseessä ovatkin vanhat pokat.
”Niitä on höyläilty tuolla neljännessä kerroksessa, joka on ollut ikkunaverstas remontin ajan”,
kertoo Tenhunen.

Jarmo Pekkanen opetti Töölönlahden kampuksen ensimmäisiä
kurssilaisia elokuun alussa.
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SOKERITEHTAAN talo on vuodelta 1951. Sen modernisointia
on vetänyt Tieturin liiketoimintajohtaja Pauliina Lautanen-Nissi.
”Siitä olen iloinen, että tämä
on terve talo ja hyvin rakennettu
aikanaan”, Lautanen-Nissi sanoo.
Hänen edustama Tieturi on
yksi yrityksistä, joita Soprano on
ostanut vuosien varrella. Pörssi-

yhtiö Soprano on Pohjoismaiden
suurin yritysten ja organisaatioiden kouluttaja.
Tyypillisin kurssilainen uudella kampuksella on ammattilainen, joka hankkii itselleen lisäosaamista ja jonka koulutuksen
maksaa työnantaja.
Kampuksella opiskelee Tenhusen mukaan päivittäin väkeä
sadasta kahteensataan, ja vuodessa noin 7000.
Kampuksen alakertaan tulee
Fazerin ravintola kurssilaisten
käyttöön. Keittiökoneet odottivat vielä tehdaskääreissään pihamaalla elokuun alussa.

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

Café Huvila

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

Pikkuveljen henkselit
ja muita yksityiskohtia
K U VAT : K AT R I I N A K O N T U N I E M I

Lila Ahngerin
tyyli vaihtelee
kausittain.
Elokuvat ja
sarjat innostavat
pukeutumaan
tietyn vuosi
kymmenen
muodin
mukaisesti.

r:
L il a A h n g e
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Katriina Kontuniemi
toimitus@toolonlahti.fi
VAATTEILLA PITÄÄ olla tarina. Töölössä asuvalla Lila Ahngerilla, 14 vuotta, on päällään
äidin vaatekaapista napattu paita, monta vuotta vanhat farkkuhaalarit, pikkuveljen henkselit ja
Ranskasta ostetut aurinkolasit.
Farkkuhaalarit ovat tosin jääneet pieneksi. Siksi Ahnger kääri
lahkeita ja lainasi pikkuveljeltä
henkselit. Farkkuhaalarit sopivat
nimittäin hyvin 1980-lukuun.
“Tyylini vaihtelee kausittain,
mielialan mukaan. Joskus tykkään pukeutua 1920-luvun, joskus 1950-luvun tyyliin. Juuri nyt
kiinnostaa 1980-luvun muoti.
Olen katsonut Stranger Things -sarjaa, jossa pukeudutaan
1980-luvun mukaisesti. Siitä sain
vaikutteita!”
Enimmäkseen Ahnger ostaa
vaatteita kirpputorilta ja vintageliikkeistä. Uusista ja vanhoista
vaatteista hän miksaa asukokonaisuuksia.
TÖÖLÖ PURSUAA vintageliikkeitä, ja onkin siksi oiva paikka
asua. Second hand -liikkeissä tulee käytyä ahkerasti.
“Välillä liikkeisiin tulee mentyä hypistelemään tavaroita,
vaikkei olisikaan rahaa, ja sitten
harmittaa kun ei voi ostaa mitään.”
Vintageliikkeistä saa yleensä
hyväkuntoisia vaatteita edullisesti. Ja ainakin voi olla varma, ettei
törmää kadulla samoihin vaatteisiin.
Ahnger kertoo, ettei mieti
kovin paljoa tyyliään etukäteen,
vaan pukeutuu fiiliksen mukaan.
“Mietin kyllä, mitä laitan päälle ja mitkä vaatteet sopivat yhteen
toistensa kanssa. En kuitenkaan
välitä siitä, nauravatko kaikki, jos
laitan tämän mekon päälle.”
“Jos joku ei tykkää vaatteistani, ajattelen, että se on lähinnä

TYYLI#3
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Töölöläinen Lila Ahnger hyödyntää tyylissään kirpputoreja ja perheenjäsentensä vaatteita.

Olen
katsonut
Stranger Things
-sarjaa, jossa
pukeudutaan
1980-luvun
mukaisesti. Siitä
sain vaikutteita!”
Lila Ahnger

Lila Ahngerin aurinkolasit ovat Tiger-liikkeestä Ranskasta.

sen oma ongelma. On sillä kuitenkin väliä, mitä muut ajattelevat pukeutumisestani. Kysyn
usein äidin ja hyvien kavereiden
mielipidettä.”
Monesti joku tulee kehumaan
tyyliä, mistä tulee hyvä mieli.
“Kerran pukeuduin 1920-luvun mukaisesti, ja joku mummo
tuli sanomaan, että onpa kivat
vaatteet. Mistähän se johtuu,
että vanhemmat ihmiset kehuvat eniten? Ehkä vintagevaatteet
muistuttavat heitä heidän omasta
nuoruudestaan!”
Onko Ahngerilla antaa vinkkejä, miten töölönlahtelaisten pitäisi pukeutua?
“Käykää kirppareilla”, Ahnger
neuvoo, kunnes tajuaa: “paitsi
että älkää kuitenkaan, koska sitten minulle ei riitä enää parhaita
vaatteita!”
“Tärkeintä on, ettei välitä
muiden mielipiteistä liikaa, vaan
pukeutuu siltä kun tuntuu itsestä
hyvältä. Niin kauan kun itse tykkää tyylistään, se on hyvä!”
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Museovieras pysähtyi katsomaan
brittitaiteilja Grayson Perryn
yhteiskuntakriittistä maalausta.

Emma
Hynnisen kesä
kului jäätelönmyyjänä Töölönlahden toimistotalojen vieressä.

TÖISSÄ TÖÖLÖNL AHDELLA
Juttusarjassa keskeytetään työnteko ja kysytään, keitä täällä oikein on töissä.
Kerro itsestäsi. ”Asun pääkaupunkiseudulla ja olen jäätelökios
killa kesätöissä. Menen nyt lukion toiselle vuodelle Tikkurilan
lukiossa. Harrastan kilpa-cheerleadingia.”
Millainen kesä täällä on ollut? ”No aika hiljainen, tämä on hiljainen paikka.”

Miten päädyit jäätelömyyjäksi? ” Tuttavani on ollut töissä tässä
Ingman-ketjussa ja sitä kautta sain idean ja hain tänne töihin.”
Entäs ensi kesä, haetko tätä työtä vai jotain muuta? ”En tiedä
vielä, saa nähdä, kun minun täytyy ensi kesänä pitää lukea kirjoituksiinkin.” TLS

Kiasman pitkät
perjantait
suosittuja
KIASMA on päästänyt asiakkaat
nauttimaan taideilloista elokuussa.
Nykytaiteen museo on ollut perjantaisin auki puoleenyöhön asti.
”Ensimmäisenä perjantaina kävijöitä riitti tasaisesti puoleen yöhön
saakka. Erityisesti loppuillasta tuli
nuoria aikuisia”, Kiasman viestintäpäällikkö Piia Laita kertoo.
Elokuun pitkät perjantai-illat on
toteutettu Kiasman Tukisäätiön tuella. Brittitaiteilija Grayson Perryn
yhteiskuntakriittiset teokset ovat
nähtävillä Kiasmassa 2. syyskuuta
asti. TLS

Muusikot esiintyvät hyvän
kuoleman puolesta
LIUTA TUNNETTUJA taiteilijoita
esiintyy hyvän kuoleman puolesta Finlandia-talolla.
Konsertti on 30-vuotiaan saattohoitokoti Terhokodin esitys
nimeltään Pelko pois – Juhlakonsertti hyvälle kuolemalle.
Konsertista kertyvä tuotto ohjataan saattohoitotyön edistämiseen. Parituntisessa konsertissa
laulujen aiheet nousevat esiin
Terhokodin toiminnasta, ajatuksista ihmisen ajan rajallisuudesta,

kuolemasta ja elämästä.
Konsertissa esiintyvät Tuure
Kilpeläinen, Timo Kiiskinen,
Mikko Kuustonen, Laura Närhi,
Olavi Uusivirta, Pepe Willberg
ja Yona yhdessä Kaihon Karavaanin kanssa. Konsertin juontaja
on Maria Veitola.
Myös Yle taltioi ja esittää konsertin. TLS
Pelko pois ma 10.9. kello
19 Finlandia-talolla.

Ennätyssuosittu Oopperan
kummitus palaa Töölönlahdelle
LOPPUUNMYYDYILLE saleille
esitetty suurmusikaali Oopperan
kummitus tekee paluun Helsinkiin.
Edellisellä
esityskaudella
kaikki yli 70 000 lippua myytiin
loppuun jo ennen ensi-iltaa. Helsingin lisäksi esitystä näytettiin
Göteborgin oopperassa.
Andrew Lloyd Webberin
musikaali onkin yksi Kansalli-

soopperan kaikkien aikojen suosituimmista esityksistä.
Oopperan kummitus on nähtävissä peräti 41 esityksen verran
marraskuun alusta tammikuun
toiselle viikolle. TLS
Oopperan kummitus Kansallisoopperan päänäyttämöllä
2.11.2018 –12.1. 2019

Kenraaliharjoituksiin halvalla
HUOKEIDEN elämysten metsästäjälle kenraaliharjoitukset ovat
oiva paikka.
Jo neljällä eurolla pääsee Musiikkitaloon kenraaliharjoitukseen, jossa Helsingin kaupungin

Kaikille maksuttoman arviokäynnin tilanneille upea Helsinkitai Espoo-kaupunkijuliste!

SUSANNA VALVE

Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner

045 174 8144
susanna.valve@bo.fi

orkesteri viimeistelee esitystään
samalle illalle. TLS
Esim. Helsingin kaupungin
orkesterin kenraaliharjoitus
Musiikkitalolla pe 7.9. klo 10.

Bo LKV Helsinki | Neitsytpolku 12, 00140 Helsinki | www.bo.fi
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Suppausyritykset porskuttavat
K U VAT : R A U N O H I E TA N E N

Töölönlahdella
suppilautoja
vuokraavat
yrittäjät pääsevät
hyville ansioille
tänä kautena.

ÒÒ   Töölönlahdella on kaksi yritystä, jotka vuokraavat suppauslautoja.
ÒÒ   Hakuna Matata SUP Rental
toimii Finlandia-talon rannassa
lahden eteläpäässä. Tuntivuokra suppilaudalle on 20 euroa
tunnilta.
ÒÒ   Hakuna Matata vuokraa
myös kajakkeja, kanoottia ja
soutuvenettä 25 eurolla tunti.
ÒÒ   Linnunlaulun puolella lähellä Helsinginkatua toimii SUP
Finland, joka vuokraa lautoja 15
eurolla puoleksitoista tunniksi.
ÒÒ   SUP Finlandilla on mahdollista hankkia kausikortti
koko kaudeksi 195 eurolla tai
esimerkiksi vuokrata lauta koko
viikoksi sadalla eurolla.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi
OLIVER REITALA rahastaa vesille haluavia. Välillä pitäisi ehtiä
opastamaan suppausta kokeilevia
ensikertalaisia.
Töölönlahdella on näkyvissä
parikymmentä suppaajaa ja näkymättömissä Hakaniemen puolella kenties toinen mokoma.
”Meillä on 35 suppilautaa ja iltaisin ne ovat kaikki jatkuvasti vesillä. On ollut ihan loistava kesä”,
kolmatta kesää Hakuna Matatalla
työskentelevä Reitala sanoo.
Vantaalainen Hanna Piironen
on jo tutustunut suppaukseen,
joten hän pääsee lahdelle heti
vaihdettuaan uima-asuun pukukopissa.
”Hoidin asioita Helsingissä
ja tänään kun en ole töissä, niin
ajattelin tulla suppailemaan”, Piironen kertoo.

MENOT

Töölönlahdella on
kaksi suppausyritystä

Suppausyritys Hakuna Matatan työntekijä Oliver Reitala rahastaa ja opastaa suppailemaan haluavia.

Piirosen kiinnostus lajiin on
vuoden takaa, kun hän oli Nurmijärvellä rannalla lasten kanssa
ja vuokrasi siellä laudan.
”Aina kun on mahdollisuus,
niin tykkään lähteä suppailemaan.”
Hakuna Matata SUP Rentalille

sekä Töölönlahde toiselle suppausyrittäjälle SUP Finlandille kuluva kesä on ollut napakymppi.
HAKUNA MATATAN toinen
omistajista Jonne Nurminen kehuu kautta onnistukeeksi.
”Kesä on mennyt tosi hyvin

verrattuna kolmeen viime kesään. On saanut olla kiitollinen
säästä ja siitä, että porukka tulee niin isolla volyymilla meille”,
Nurminen sanoo.
Hakuna Matatalla on Nurmisen mukaan seitsemän hengen
tiimi tällä kaudella.

Hakuna Matata on syyskuun
loppuun asti auki. Mökki viedään
säilytykseen talveksi. Keväällä
2019 yrityksen on tarkoitus jatkaa samalla paikalla.
SYKSYLLÄ suppausyrittäjä suuntaa taas Helsingin yliopistolle.

Töölönlahdella järjestetään satoja tapahtumia kuukaudessa.
Menot-palsta poimii niistä kiinnostavimmat.
M E N O T - PA L S TA N K U VAT : R A U N O H I E TA N E N

TÖÖLÖNLAHTI

opastaa museon arkkitehtuuriin ja valikoituihin teoksiin. Tunnin kierroksen voi
tilata vaikka lasten syntymäpäiväjuhlien
ohjelmaksi.

KÄVELE NAISELLE AMMATTI Naisten
Pankin järjestämästä tapahtumasta lisää
sivulla 3. su 9.9.
SUPPAUSTA PITKÄLLE SYKSYYN
Töölönlahdella toimii kaksi suppausyritystä, jotka on esitelty jutussa tällä aukeamalla. Lautoja voi vuokrata vielä syys- ja
lokakuussakin.

KANSALAISTORI
REMONTTI JATKUU Kansalaistorilla
pitkälle syksyyn. Kevyenliikenteen kulkuväylät ovat osittain kiinni. Kiertoreitteihin
kannattaa varautua. Remontit liittyvät
rakenteilla olevaan keskustakirjastoon.

KIASMA
ELOKUUN MYÖHÄPEJANTAIT Kiasma
on perjantaisin auki puoleenyöhön asti
elokuun loppuun asti. Kiasma Caféssa
soittaa dj ja baari sekä terassi palvelevat
puoleen yöhön. Katso pikkujuttu sivu 7.
pe 31.8. asti
POLITIIKKAA KERAMIIKASSA Brittitaiteilija Grayson Perryn teokset ruukuista
seinävaatteisiin yllättävät aiheillaan.
Mukana on brexitiä, mieheyden ihanteita
ja yhteiskuntaluokkakritiikkiä. Brittiläisyys iloineen ja kummallisuuksineen on
aiheena monissa teoksissa. 2.9. asti
ITÄMEREN TAIDEKOKOELMA Kiasman
kokoelmanäyttelyssä on mahdollisuus
kurkistaa Itämeren alueen nykytaiteen
tilanne. Näyttely tuo yhteen 26 taiteilijaa
Virosta, Latviasta, Liettuasta, Puolasta,
Suomesta ja Venäjältä. Itämeren alueen
maita yhdistää maantiede ja historia.

OODI

Opastetut kierrokset eduskuntataloon jatkuvat syksyllä.

Hansakaupungit, Neuvostoliitto, Via Baltica, kaasuputki ja luonnonsuojelu ovat
yhdistäneet ja erottaneet alueita sekä
ihmisiä. 24.3. 2019 asti
SUOMI TARKKAILUSSA Nathaniel
Mellors ja Erkka Nissinen tuovat Kiasmaan
vuoden 2017 Venetsian biennaalissa
Suomea edustaneen ja paljon huomiota
herättäneen The Aalto Natives -videoins-

tallaation, jossa tarkastellaan Suomea.
Lisäksi taiteilijat ovat tehneet näyttelyyn
uusia teoksia. 9.9. asti
LASTEN OMA KIASMA Lapsille on
paljon koettavaa Kiasmassa. Vauvojen
värileikissä alle yksivuotiaat vauvat tutustuvat materiaaleihin ja väreihin haistelemalla, maistelemalla, tunnustelemalla
ja kuuntelemalla. Kiasma Kids -kierros

KESKUSTAKIRJASTO PIAN VALMIS
Joulukuussa 2018 aukeavat ovet keskustakirjasto Oodiin, joka perinteisen kirjaston lisäksi tarjoaa työ- ja tapahtumatiloja,
lukukeitaita, studioita, kaupunkiverstaita
sekä lisäksi perhekirjaston, kahvilan, ravintolan ja elokuvateatterin. Lisää Oodista
sivulla 3.

MUSIIKKITALO
MUSIIKKITALON KIRJASTO Musiikkitalossa sijaitsee Taideyliopiston Sibelius-Akatemian laaja musiikin erikoiskirjasto. Se on kaikille avoin tieteellinen
kirjasto, jossa voi esimerkiksi kuunnella
levyjä ja katsella videotallenteita sekä
lainata kirjoja, nuotteja ja äänitteitä.
Kirjasto on Musiikkitalon Sibelius-Akate-

helteillä

Töölönlahden
kalleimmat huikat
vielä myymättä

Myös SUP Finlandin laiturilla on
ollut kuhinaa koko kesän.

Yhden kuun
myynti vastasi
kahta kesää
Suppaajaryhmä palaamassa rantaan Töölönlahdella.

”Opiskelen kuluttajaekonomiaa ja teen gradua, joka käsittelee
opiskelijoiden
suhtautumista
puukerrostaloihin.”
SUPPAUSFIRMOJEN kesä on ollut tuottoisa.
Nurminen arvioi, että tänä
vuonna yrityksen liikevaihto on
130 000–150 000 euron tietämillä.
”Kesän liikevaihto on yli tuplasti parempi kuin viime vuonna.”
Hakuna Matatan taustayhtiö
Frank Works Oy:n liikevaihto
oli Asiakastiedon mukaan 66 000
euroa vuonna 2017. Sinä vuonna
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Hanna Piironen oli asioimassa
Helsingissä ja kävi iltapäivällä
suppaamassa.

hellepäiviä Suomessa oli 19.
Tänä vuonna Suomessa on ollut 60 hellepäivää.

SUP FINLANDIN omistaja Miriam Bisi kehuu kuluvaa kesää.
”Heinäkuussa oli saman
verran kävijöitä kuin kahden viimeisen kesän aikana yhteensä”,
Bisi kertoo asiakkaistaan.
Hän kuvailee suppausta
harrastukseksi, joka lähti käsistä.
Hän muun muassa kilpailee
lajissa.
”Olen tehnyt tätä kymmenen
vuotta. Perustin ensimmäisen
suppikoulun Amsterdamiin, jossa
se toimii edelleen. Toin lajin Suomeen, kun ajattelin, että miksei
täälläkin supattaisi, kun täällä on
niin paljon vettä”, Bisi kertoo.
Toiminimiyritys SUP Finlandilla on sata sup-lautaa vuokrattavana. TLS

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

Ravintolaketjun
omistaja
Manjit Singh
osti toisenkin
arvopullon
Bierhausiin.
SIELLÄ SE NÖKÖTTÄÄ.
Töölönlahden ja ehkä koko
Suomen arvokkain konjakkipullo on nostettu Bierhausin
lasivitriiniin paksun lasin
taakse. Vitriini on lukittu munalukolla.
Hennessey 8 -niminen
konjakkipullo on ravintolan
mukaan 50 000 euron arvoinen.
Pullon kyljessä komeilee
nimi Manjit Singh. Singh
omistaa Suomen Viihderavintolat Oy:n, johon Töölönlahdenkadulla sijaitseva Bierhaus
kuuluu.
Singh hankki ensimmäisen
pullon ravintolaansa viime
lokakuussa. Hiljattain hän
sijoitti vielä toiseen samanlaiseen pulloon. Se luovutettiin
omistajalleen elokuussa.

Näyttävästi muotoiltu konjakkipullo on lukkojen takana
lasivitriinissä.

Vaikka pullot ovat lähinnä
sijoitustuotteita ja tietysti myös
markkinointitemppuja, niiden
sisältö on myynnissä. Pienin
huikka maksaa 2500 euroa.
”Kyllä niitä joku tulee juomaan
vielä”, Bierhausin ravintolapäällikkö Toni Suonsivu uskoo.
Suonsivun mukaan kyseiset
pullot ovat ainoat laatuaan Pohjoismaissa. TLS

2018
mian tiloissa, ensimmäisessä kerroksessa.
Käyntiosoite on Töölönlahdenkatu 16 C.

taan, arkkitehtuuriin ja Konserttisaliin.
Esittelykielet vaihtelevat päivän mukaan,
myös stadin kielisiä esityksiä on ohjelmassa. Kierroksen aikana kävellään paljon.
Kierros sopii myös liikuntaesteisille.

HETKIÄ OPISKELIJOILTA Helsinki Design
Schoolista valmistuneiden valokuvausopiskelijoiden lopputyönäyttely on esillä
Musiikkitalon päälämpiössä. Ilmainen.
30.8. asti

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

ENSEMBLE FANTASIA Sibelius-akate
mian opiskelijat ovat kesän aikana esittäneet pop up -konsertteja. Nyt vuorossa
on keskeistä ooppera ja -lied-ohjelmistoa
eri puolilla Suomea esittävä Ensenble
Fantasia. Vapaa pääsy. to 30.8.
KENRAALIHARJOITUKSEEN Musiikkitalon kenraaliharjoituksessa Helsingin kaupunginorkesteri viimeistelee esitystään
saman illan esitystä varten. Lipun hinta
on neljä euroa. Illan varsinaisen esityksen
hinnat ovat 23 eurosta ylöspäin. pe 7.9.
KAHDEN VIULUN KIERTUE Internetin
klassisen musiikin ihmeen duo TwoSet
Violin on kerännyt yli 300 miljoonaa katselukertaa eri kanavilla. Australialaiskaksikon esitykset on huumorilla höystettyjä.
la 29.9.
NENÄPÄIVÄN ISKELMÄT Radion sinfoniaorkesteri soittaa suosittuja iskelmiä
yhdessä muun muassa Diandran, Pepe
Willbergin ja Markus Allanin kanssa.
Hyväntekeväisyyskonsertti esitetään

EDUSKUNTATALO
Villa Kivi järjestää tilaisuuksia silloin
tällöin. Taiteiden yönä on perinteinen
kirjallisuusilta.

suorana Yle TV1:llä ja Radio Suomessa.
Lipputuotot lahjoitetaan Nenäpäivän
työhön maailman lasten hyväksi. to
18.10.
STADIKSI, ENGLANNIKSI, SUOMEKSI
Musiikkitalon esittelykierroksia järjestetään pitkin vuotta. Esittelykierros kestää
noin tunnin ja sen aikana tutustutaan
oppaan johdolla Musiikkitalon toimin-

OPASTETUT KIERROKSET SYKSYLLÄ
Eduskunta järjestää opastettuja kierroksia
talossa syksyllä. Suurin osa opastusajoista on jo varattu. Opastuksia koskevat
kyselyt voi lähettää osoitteeseen oppaat@
eduskunta.fi
TÄYSISTUNNOT Eduskunnan täysistuntoja voi tulla seuraamaan vierailijasisäänkäynnin kautta (sisäänkäynti B). Täysistuntoja on keskimäärin neljä viikossa. Kaikille
täysistuntoon tuleville vieraille tehdään
turvatarkastus. Muun muassa juomat ja
eväät kerätään pois, ja ne saa takaisin
lähtiessä.

HAKASALMI
REMONTIN LOPPUSUORA Hakasalmen
huvila oli kevään ja kesän kiinni remontin takia, ja aukeaa syyskuussa uudella,
jälleen Helsinkiin keskittyvällä näyttelyllä.
Näyttelyn nimi on Suruton kaupunki –
Kohtauksia 1920-luvun Helsingistä. 14.9.
alkaen
HISTORIALLINEN PIHAPIIRI Hakasalmen huvilan englantilaistyylisessä pihassa kelpaa istuskella. Vlikasliikenteiselle
Mannerheimintielle tätä pihaa ei juuri
näy. Vieressä on myös Café Huvila, joka
toimii vuonna 1847 rakennetussa talossa.
Talo oli alun perin leivintupa ja kamari.

FINLANDIA-TALO
KUVIA EVAKKOTIELTÄ Galleria Verandan näyttelyssä on esillä Aukusti
Tuhkan valokuvia evakkojen arkipäivästä
1940-luvun alkupuolella. Tuhka toimi
muun muassa valokuvaajana jatkosodassa. 14.9. asti
VARUSMIEHET 70-LUVULLA Puolustusvoimien varusmiessoittokunta jatkaa kaksi vuotta sitten aloittamaansa kiertuetta.
Soittolistalla on 1970-luvun klassikoita.
70’s-kiertue nähdään usealla paikkakunnalla Suomessa. ma 27.8.
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RUOKA

ÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

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

Viiden ruokalajin
menu sisältää
kekseliäitä
annoksia.
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

KALAA, ANKANMAKSAA, kalaa, kanaa ja jäätelöä.
Siinä Lyonin viiden ruokalajin
yllätysmenu ilman ylistyssanoja,
Niiden aika on hetken kuluttua.
Lyon on tarjoillut ranskalaisvaikutteista ruokaa jo vuodesta
1966. Nykyään suomalaisuus on
annoksissa korostettuna.
Vastapäisen Oopperan asiakkaat ovat tärkeitä Lyonille ja
keittiö onkin auki siten, että ennen esitystä tai sen jälkeen ehtii
ruokailemaan Lyonissa.
Ravintolassa on suppea a la
carte -lista ja laaja ranskalaisten
viinien lista. Pääpaino ruoassa on
suosituissa yllätysmenuissa, joita
Lyon on tarjoillut asiakkailleen
nelisen vuotta.
Neljän ruokalajin menu maksaa 54 euroa ja siinä on kaksi alkuruokaa, pääruokaa ja jälkiruoka (2+1+1). Yhdeksän ruokalajin
menu on muotoa 4+3+2 ja mak-

Keittiön yllätys. Persiljapedillä
on muikkutaco ja paahdettua
mukulaselleriä.

Punaj uurik iekkojen alle on
piilottettu ankanmaksaa. Annos
on ollut Lyonissa jo neljä vuotta.
Ravintola Lyonin ruokasali on verrattain pieni. Pöydän varaaminen etukäteen on suotavaa.

saa 89 euroa. Näiden ääripäiden
lisäksi saatavilla on viiden ja seitsemän ruokalajin yllätysmenuja.
ENNEN ANNOKSIIN pääsyä tar-

joilija tuo pöytään itse leivottua
leipää ja itse kirnuttua voita. Yhdistelmä on yksi parhaista talon
leivistä joita on tullut vastaan.

MENOT

Pian keittiöstä kurvaa kokki
keittiön tervehdyksin: ruistaco
muikkutäytteellä,
paahdettua
mukulaselleria ja itse tehtyä viiliä. Annokset ovat kekseliäitä ja
maukkaita, mikä lupailee hyvää
varsinaisia annoksia ajatellen.
Yhteensä illan aikana pöydän
vieressä käy kolme eri kokkia tar-

joilemassa valmistamansa ruoat
ja kertomassa niiden sisällön.
ENSIMMÄINEN alkuruoka on
sokerisuolattua siikaa. Graavikalan maku on oivallinen yhdessä
omena-vinegretten kanssa. Rapeat perunalastut on kekseliäästi
pyöritelty merileväpulverissa.

Toinen alkuruoka on yhdistelmä Suomea ja Ranskaa: ankanmaksaa punajuurilla.
Pääruoat aloittaa merilohi, joka on paistettu varovasti
oikeaan kypsyyteen. Kaverina
lohella on vihreän eri sävyjä
eli savoynkaalia, parsakaalia ja
pikkelöityä villiparsaa. Kevyen

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

HYVÄN KUOLEMAN PUOLESTA Saattohoitokoti Terhokodin Pelko pois -juhlakonsertista lisää sivulla 7. ma 10.9.

ten on tehnyt Hollantilaisesta uudenlaisen tulkinnan, jossa kaupunkiympäristö
ja kansainvälisen taidekaupan myrskyt
kohtaavat Wagnerin musiikin. Yhteensä
seitsemän esitystä. 14.9.–11.10.

MARKKINOINTIJOHTO TAPAA Syyskuun lopulla markkinoinnin ammattilaiset tapaavat toisiaan ja verkostoituvat
Mainontapäivässä. Paikalle odotetaan yli
viittäsataa osallistujaa. pe 21.9.

KOMEDIA NEUROOSEISTA Miten
laihtua tai miten jaksaisi somettaa? Iiro
Rantalan ja Minna Lindgrenin kantaesitys Pikaparantola tarttuu nykyihmistä
piinaaviin kysymyksiin. Esitys on vastaus
oopperan ystäville, jotka kokevat perinteiset oopperaklassikot liian vakaviksi.
Seitsemän esitystä. 27.9.–1.11.

DIRE STRAITSIN PERINTÖ Osin vanhoista Dire Straits -yhtyeen jäsenistä
koottiin vuonna 2013 The Dire Straits
Legacy ”kunnioittamaan ja vaalimaan
1990-luvun puolivälissä lopettaneen
Dire Straitsin musiikkia.” Soittolistalla on
ainakin Sultans of Swing ja Money for
Nothing. la 3.11.
BALETTIA KOSOVOSTA Ensimmäistä kertaa Suomeen saapuva Kosovon
Kansallisbaletti on nimeltään A Legend
about Love. ti 9.10.
KOKIT LAVALLA Finlandia-talon
keittiöpäällikkö Timo Lepistö tuo yhteen Suomen ykköskokit sekä heidän
pientilatuottaja-yhteistyökumppaninsa. Kyseessä on llallistapahtuma, jossa
illastajat pääsevät seuraamaan kun kokit
valmistavat heidän ruokansa. to 18.10.
TAPANI KANSAN JUHLAVUOSI Äidin
pikkupoika, Delilah, R-A-K-A-S ja muita
suomalaisklassikkoja. Tapani Kansa on
levyttänyt yli kuusisataa laulua, ja juhlii

OOPPERAN KUMMITUS Andrew Lloyd
Webberin musikaali palaa ohjelmistoon.
Kansallisoopperan yhdestä kaikkien aikojen suosituimmasta teoksesta lisää sivulla
7. 2.11. 2018–12.1. 2019
Heijastuksia Kiasman lammikossa heinäkuussa.

50-vuotista uraansa syys-marraskuussa
kaikkiaan 17 konsertilla ympäri Suomea.
pe 26.10.
OPASTETUT KIERROKSET Suosittuun rakennustaiteen nähtävyyteen eli
Finlandia-taloon voi tutustua pintaa
syvemmältä opastetulla kierroksella. Niin
tekevät vuosittain kymmenettuhannet
turistit. Kierrokset kestävät noin tunnin.
Opastuksista vastaa Alvar Aalto -säätiö.

Kierrokset pidetään englanniksi, ja tarvittaessa osin suomeksi. Osa kierroksista
on Art and Backstage -esittelykierroksia, joissa tutustutaan Finlandia-talon
tiloihin, joihin ei tavallisilla opastuksilla
pääse. Lisätietoa www.finlandiatalo.fi

OOPPERA
LENTÄVÄ HOLLANTILAINEN Richard
Wagnerin klassikko. Ohjaaja Kasper Hol-

PRINSESSA RUUSUNEN Oopperan
ohjelmistossa kaikenikäisille katsojille
sopivaa ohjelmaa edustaa Prinsessa Ruusunen. Kestosuosikki palaa ohjelmistoon
yhdeksän esityksen verran. 24.8.–15.9.
KIERTOKÄYNNIT Tunnin mittaisissa
opaskierroksilla pääsee näkemään Oopperatalon arkea. Kierrokset ovat kuun
ensimmäisenä keskiviikkona kello 14.30.
VAUVOILLE Suositut vauvojen maksuttomat taidetuokiot jatkuvat Oopperalla.
Puolen tunnin tuokioissa lauletaan, leikitään, liikutaan, kuunnellaan ja katsellaan.

Elämyksiä kaikille aisteille®

aa

Ravintola - Restaurant LUMI

Ravintolaarvio

LYON

ij

Uusi ravintola avattu, tervetuloa!
Sijaitsemme Töölänlahdenpuiston reunassa,
Finlandia-taloa vastapäätä.
Lounas ma-pe klo 11-14.

Pääruoka. Paistetun merilohen
mukana tulee savoynkaalia, parsakaalia ja villiparsaa.

Jälkiruoka. Lipstikkajäätelön
päälle Lyonin kokit ovat asetelleet
pikkelöityjä kurtturuusun lehtiä.

RUOKA 9+
HINTA-LAATU HHHH
TUNNELMA HHH

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

PALVELU HHHH

kermakastikkeen kirjolohenmäti
tekee annoksesta pirteän.
TOINEN PÄÄRUOKA on täydelli-

sen murea annos kotimaista kukkoa. Lisukelista on pitkä: kukkakaalia, kanttarellia, salviaa, sekä
friteerattu kukonnahka, joka on
kuin paksu perunalastu.

LYON:
Mannerheimintie 56
puh. 01 0328 1560
www.ravintolalyon.fi

Jälkiruokana on lipstikkajäätelöä, joka on hauskasti kääritty
pikkelöityihin kurtturuusun terälehtiin. Eli samoihin ruusuihin,
mitä lähes joka pihasta löytyy.
Tarjoilusta ja kekseliäistä annoksista näkee, että ruoka otetaan Lyonissa tosissaan, mutta
pieni pilke silmäkulmassa.

À la carte ti-la klo 14-22.
facebook.com/ravintolalumi.fi

Nauti aurinkoisella terrassillamme
Happy Hours -tarjouksistamme.
Lounaslistaan, menuun, tarjouksiin
sekä aukioloaikoihin voit tutustua
facebookissa ja netissä.

Elämyksiä kaikille aisteille®
Ravintola LUMI, Helsinki
www.facbook.com/ravintolalumi.fi
www.ravintolalumi.fi
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ta, roolihahmoista ja tarinasta. Esittelyt
kestävät noin 25 minuuttia.

TALVIPUUTARHA
KASVIT TUTUIKSI Töölönlahden pohjoisosassa sijaitseva Talvipuutarha on auki
läpi vuoden. Omien eväiden tuominen
sisälle on sallittua. Kasvien huoltopäivänä maanantaina puutarha on suljettu,
muuten auki joka päivä, ja sisäänpääsy on
ilmainen.
KESÄTEATTERIIN EHTII VIELÄ Talvipuutarhassa Lasten kesäteatterilla on viimeinen esitys vielä tiistaina 28.8. Ilmainen.
Oma viltti kannattaa ottaa mukaan. ti
28.8.

Töölönlahden puusilta on tunnelmallinen. Junaliikennettä pääsee seuraamaan
läheltä.

Ilmoittautuminen syksyn 2018 taidetuokioihin alkoi 14.8. klo 9. Syksyn taidetuokioiden teemana on Prinsessa Ruusunen.
Paikat täyttyvät nopeasti.

missa iltapäivätansseissa päälämpiössä
tanssitaan rennosti ikivihreiden tahdissa.
Teetansseja tahdittavat vaihtelevat yhtyekokoonpanot ja solistit. 5.9. alkaen

LASTEN TAIDETUOKIOT Tuokioissa
tutustutaan päänäyttämön ohjelmistoon
itse tekemällä. Tuokiot on suunnattu
5–6-vuotiaille. Taidetuokioiden taiteenlaji
vaihtelee kuukausittain. 26.11. asti

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

OOPPERAN TEETANSSIT Maksutto-

LINNUNLAULU
HYVÄN MAISEMAN KAHVIT Linnunlaulun kaksi ulkoilmakahvilaa – Sinisen
Huvilan kahvila ja Cafe Taideterassi – pitävät ovensa ja terassinsa auki syyskuulle
ja pidempäänkin sään salliessa. Maisemia
voi kuvailla isänmaallisiksi.
VILLA KIVI Taiteiden yönä Villa Kivi järjestää taas perinteisen kirjallisuustapahtumansa. Keskustelut alkavat naiskirjailijoiden aseman muuttumisesta. Äänessä
muun muassa Kaari Utrio. to 23.8.
Menopalsta taas seuraavassa Töölönlahden Sanomissa marraskuussa 2018.

KULTTUURIN JA
BISNEKSEN KEHTO

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

Sue Ellen
HALUAISI
TUTUSTUA
SINUUN
LÄHEMMIN.
varaa pöytä:
varaukset@sue-ellen.fi

DINING ROOM
& BAR

Tutustu myös tunnelmalliseen Viinikellariimme,
eteläranta 16. tarjoamme viihtyisän privaattitilan jopa 30 hengelle.

Oopperatalolla

Eteläranta 16, 00130 Helsinki
tel +358 300 472 334 • www.sue-ellen.fi

HYVIN
LUETTU
Finlandia-talolla

EY-talossa

Musiikkitalossa

Töölönlahden Sanomia
luetaan hyvin mielellään*
muun muassa seuraavissa
paikoissa:
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*perustuu Töölönlahden
Sanomien vuosina 2017 ja 2018
saamaan lukijapalautteeseen.

Kiasmassa

