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T
öölönlahti pääsee jälleen kansainvälisten tapahtu-
mien keskiöön, Suomen ikkunaksi maailmalle.

Heinäkuussa alkava Suomen EU-puheenjohta-
jakausi näkyy ja kuuluu Töölönlahdella. Virallisten 
tapaamisten paikkana on Finlandia-talo, jonka ky-
kyä järjestää isoja kongresseja on koeteltu niin lähi-

vuosina kuin aiempina vuosikymmeninä. 
Viimeksi Finlandia-talo ja Töölönlahti pääsivät maailman sil-

mien alle Trump–Putin-huipputapaamisen mediakeskuksena ke-
sällä 2018.

Helsingin kaupunki järjestää yhdesssä valtioneuvoston kanslian 
ja muiden tahojen kanssa kesäjuhlat Töölönlahdella EU-puheen-
johtajakauden alussa. Kesäjuhla on avoin kaikille. Myös kestävä 
kehitys on avajaisten tärkeä teema. Musiikin, piknikin ja lasten jal-
kapallo-otteluiden lisäksi kokousvieraita ja kaupunkilaisia kannus-
tetaan juoksemaan Töölönlahtea ympäri. Puo-
lessa vuodessa on tarkoitus yhteisesti kerätä 
maapallon ympärysmitan verran kilometrejä. 

Heinäkuun alun avajaispäivästä lisää vie-
reisellä sivulla.

  
KESKUSTAKIRJASTO OODI on saanut hyvän 
vastaanoton. Sivuilla 8–9 nuori tubettaja Nelli 
Orell kertoo, kuinka on ottanut keskustakir-
jaston omakseen. Siellä 17-vuotias lukiolainen 
muun muassa opiskelee, editoi videoitaan ja 

viettää aikaa kaveriensa kanssa. Jopa kirpputoreilta ostettuja vaat-
teita Orell ystävineen on korjaillut Oodin ompelukoneilla. 

Keskustakirjaston uutta kaikille avointa kaupunkitilaa on ilo 
nähdä käytössä. Siinä on hvyin käytetyt sata miljoonaa euroa. 

Oodi monipuolisine palveluineen on auki aamusta iltaan arkena 
ja viikonloppuna. Se on profiililtaan aivan erilainen oleskelupaikka 
asemarakennusten ja ostoskeskusten rinnalla. Helsingin paraatipai-
kalla on nyt rakennus, joka kutsuu kaikki tasapuolisesti seiniensä 
sisälle viihtymään. Mitään ei tarvitse Oodissa ostaa, minnekään ei 
tarvitse matkustaa. Asiaton oleskelu sallittu.

Nuoruudestani tällaiset oleskelupaikat puuttuivat. Jokunen os-
toskeskus sentään oli jo rakennettu. Lähikirjastossa kuului lähin-
nä ilmastointilaitteen humina, kun kävi kirjoja lainaamassa. Jos 
kengät narisivat, niin katseet lukusalin pöydissä nousivat äänen 
suuntaan.

ILTALEHTI SAI UUDEN päätoimittajan 
viime syyskuussa. Erja Yläjärvi muutti en-
tisestä työpaikastaan Sanomatalolta muu-
tama sata metriä pohjoiseen Alma Median 
taloon Töölönlahdella. 

Päätoimittajien joukko Suomessa on 
edelleen hyvin miehinen. Yläjärvi on en-
simmäinen nainen iltapäivälehden vastaa-
vana päätoimittajana. Lue Erja Yläjärven 
haastattelu sivuilta 4–5.
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4,5 vuotta
KANSLA  Radion sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina vuodesta 2013 
työskennellyt Hannu Lintu on valittiin Kansallisoopperan ja -baletin 
uudeksi ylikapellimestariksi. Valinta tehtiin toukokuun 2019 alussa. Uuden 
ylikapellimestarin neljä ja puoli vuotta kestävä kausi alkaa tammikuussa 
2022 ja päättyy kesäkuussa 2026. 
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Helsingin 
paraatipaikalla 
on rakennus, 

joka kutsuu kaikki 
tasapuolisesti sisälle.”
’’
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MUSIIKKIA, LAVATANSSEJA, 
valtava muovimamma ja jalka-
palloturnauksen avajaiset. 

Muun muassa näitä on luvas-
sa Töölönlahdella, kun Helsinki 
polkaisee kesäjuhlalla käyntiin 
Suomen EU-puheenjohtajakau-
den.

Puolivuotiskauden avausta 
juhlitaan 8. heinäkuuta kesäta-
pahtumassa Kansalaistorilla ja 
Töölönlahden puistossa.

”Ajatuksena on, että avajais-
päivä on kaikille avoin kesäjuhla, 
ennen kaikkea tällainen puisto-
juhla keskellä kaupunkia. Se var-
masti poikkeaa monista muista 
avajaisjuhlista”, sanoo Riikka 
Lahdensuo Helsingin kaupun-
gilta. 

Lahdensuo sanoo, että juhla  
on tarkoituksella tehty mahdolli-
simman avoimeksi.

Avajaispäiväksi puistoon ra-
kentuu leppoisa juhla-alue, johon 
voi tulla piknikille, pelaamaan 
pihapelejä, tanssimaan lavatans-
seja tai vaikka sitomaan vihtoja ja 
kukkaseppeleitä. 

Luvassa on myös musiikkiesi-
tyksiä.

LAHDENSUON TYÖHÖN kuu-
luu Helsingin maineen rakenta-
miseen liittyviä tehtäviä, ja hän 
on kaupungilla EU-puheenjoh-
tajakauden koordinaatioryhmän 
sihteeri.

”Olemme nyt melkein vuoden 
päivät valmistautuneet yhteis-
työssä valtioneuvoston kanslian 
kanssa Suomen kolmanteen pu-
heenjohtajakauteen. Siihen on 

Kaupunki tuo 
jalkapallokentän 
ja juniorifutaajat 
Finlandia-talolle 
kokousvieraiden 
nenän eteen.
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Töölönlahden kesäjuhla käynnistää 
Suomen EU-puheenjohtajakauden

Helsinki-päivä näkyy Töölönlahdella

Taiteilija Kaisa Salmi valmistelee EU-puheenjohtajakauden  
avajaisten jättimäistä Plastic Mama -teosta koulutyöpajoissa.

Finlandia-talon eteen tuodaan EU-puheenjohtajakauden avajaispäiväksi jalkapallokenttä.

kuulunut viestintään, vieraanva-
raisuuteen, turvallisuuteen ja ta-
pahtumiin liittyvää organisointia.”

Lisäksi avajaisia mukana jär-
jestämässä ovat ulkoministeriön 
Eurooppatiedotus sekä EU-par-
lamentin ja komission Suomen 
edustustot.

MYÖS KANSAINVÄLINEN ju-
niorijalkapalloturnaus Helsin-
ki Cup potkaistaan käyntiin 
EU-avajaisjuhlissa. 

Otteluita varten Finlandia-ta-
lon eteen tuodaan tekonurmi. 
Vajaan viikon pituinen Helsinki 
Cup alkaa samana päivänä ava-
jaisten kanssa.

FINLANDIA-TALO on Suomessa 
pidettävien EU-kokousten pää-
näyttämö. Puolen vuoden pu-
heenjohtajakausi tuo Helsinkiin 
arviolta parikymmentätuhatta 
kokousvierasta ja tuhat median 
edustajaa. Tämä tietää paljon 

näkyvyyttä Helsingille ja nimen-
omaan Töölönlahdelle.

”Kaiken kaikkiaan on toivee-
na, että saisimme Töölönlahden 
entistä enemmän kartalle niin 
helsinkiläisille kuin myös kan-
sainvälisille vieraille.”

LAHDENSUO KERTOO, että 
kaupungin ja monien alueen 
toimijoiden pitkän aikavälin ta-
voitteena on lisätä Töölönlahden 
elinvoimaa ja viihtyisyyttä, ja 

KAUPUNKI TÄYTTYY jälleen 
sadoista tapahtumista Helsin-
ki-päivänä 12. kesäkuuta.

Töölönlahdella raikaa ka-
raoke, kun Singa Open Air Ka-
raoke näyttää laulujen sanat Mu-
siikkitalon jättinäytöltä. 

Kirjailijatalo Villa Kivessä 

puolestaan järjestetään musiikin 
ja lavarunouden ilta. Tilaisuu-
dessa julkistetaan myös vuoden 
2019 helsinkiläiskirjailija.

Hakasalmen huvilan pihal-
la jumpataan 1920-luvun tyy-
liin. Liikkeet perustuvat aitoon 
1920-luvun kenttävoimisteluoh-
jelmaan taivutuksineen ja veny-
tyksineen, leikkeineen ja tans-
seineen. Huvilassa on käynnissä 
näyttely 1920-luvun Helsingistä 
(ks. sivu 9)

Junaradan toisella puolella 

Kaisaniemen puistossa Radio 
Suomipop järjestää ilmaiskon-
sertin, jonne se lupailee useita 
eturivin kotimaisia artisteja.

Singa Open Air Karaoke  
Musiikkitalolla klo 17–19 

Suvi-illan säkeitä  
Villa Kivessä klo 17–20.30

1920-luvun puistojumppaa 
Hakasalmen huvilalla  

klo 10, klo 14 ja klo 16
Radio Suomipop -konsertti 

Kaisaniemen puisto klo 15–22

luoda siitä kaupunkilaisille ja tu-
risteille elämyskeidas.

Avajaisten yhteydessä käyn-
nistetään myös kaikille yhteinen 
liikkumistapahtuma. Kuka vain 
voi osallistua yhteiselle maailma-
nympärysmatkalle kiertämällä 
Töölönlahtea ja näin kerryttä-
mällä yhteistä kilometrimäärää.

Suomen EU-puheenjohtaja-
kauden avajaiset Töölön lahdella 

maanantaina 8. heinäkuuta.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

EHKÄ NÄKYVIN EU-avajais-
ten elementti on kymmenen 
metriä korkea Plastic Mama.

Se on taiteilija Kaisa Sal-
men suunnittelema, kierrä-
tysmuovista tehty jättimäinen 
teos, joka nousee keskustakir-
jasto Oodin eteen Kansalaisto-
rille, lähes Oodin korkuisena. 

Leveyttäkin piisaa: mam-
man hameen helma on halkai-
sijaltaan 30 metriä. 

Salmi on työstänyt Plastic 
Mamaa työpajoissa yhdessä 
erityisesti  koululaisten kanssa.

Hameen viimeiset osaset 
sommitellaan avajaisten 
yhteydessä.

”Kansainväliset Helsinki Cu-
pin jalkapallojoukkueet tuovat  
muovipusseja mukaansa 
kotimaistaan, ja ne liitetään 
helmaan mukaan viimeiseksi 
renkaaksi”, kuvailee Riikka 
Lahdensuo Helsingin kau-
pungilta.” 

”Tämä mahtava taideteos 
liehuu Kansalaistorilla koko 
päivän ajan.”

TLS

Jättimäinen 
muovi-
mamma 
nousee  
Oodin eteen

Musiikkitalo saa yhdet 
maailman suurimmista 
konserttisaliuruista

Riikka Lahdensuo on  
EU-puheenjohtajakauden 
koordinaatioryhmän sihteeri 
Helsingin kaupungilla.

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

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

Jumppaa kuten 
jumpattiin sata 
vuotta sitten. MUSIIKKITALO SAA muutaman 

vuoden päästä yhdet maailman 
suurimmista konserttisaliuruista. 

”Urkujen kokoluokka on noin 
110–115 äänikertaa”, kertoo ur-
kujen suunnittelutyöryhmän pu-
heenjohtaja Olli Porthan.

Urkujen asennus- ja kokoa-
mistyöt tehdään kesinä 2021 ja 
2022. Tätä ennen pillit ja muut 
osat valmistetaan Rieger Orgel-

baun tehtaalla Itävallassa.
”Olemme tehneet alustavia jul-

kisivu- ja dispositioluonnoksia, 
mutta mitään ei ole vielä lyöty 
lukkoon. Kesän aikana ratkaisuja 
pitää sitten tehdä”, Porthan kertoo.

Urut maksavat noin kolme mil-
joonaa euroa. Projektin saamat 
4,2 miljoonaa euron lahjoitukset  
riittävät urkujen kustannuksiin.

TLS
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Erja Yläjärvi 
uskoo, että 
iltapäivälehdet 
kiinnostavat 
niin kauan, kun 
ne pystyvät 
löytämään omia 
uutisaiheita ja 
tarjoamaan tietoa 
nopeasti.

KANSA TIETÄÄ ja kansa pirsta-
loituu. Etenkin nuorempi suku-
polvi imee uutiset verkon eri foo-
rumeilta, ja jos valtamedia ei tue 
omia ajatuksia, löytyy vaihtoeh-
to- tai valemedia, joka niin tekee.

Mediamurroksen sekamels-
kassa yksi asia kuitenkin säilyy. 
Iltapäivälehtien suosio ei laannu.

”Tavoitamme 3,5 miljoonaa 
suomalaista kuukaudessa”, Erja 
Yläjärvi sanoo.

Yläjärvi on työskennellyt Ilta-
lehden vastaavana päätoimittajana 
viime vuoden syyskuusta. Aiem-
min hän työskenteli Helsingin Sa-
nomien toimituspäällikkönä.

HYPPY ILTAPÄIVÄLEHTEEN ei 
Yläjärven mielestä ole niin suuri 
kuin voisi luulla. Uutispuolella 
journalistiset kriteerit ovat samat, 
mutta kokonaisuudessa viihde 
painottuu päivälehtiä enemmän. 
Yläjärveä viehättää uudessa työ-
paikassa se, että kaikesta mis-
tä juttu voidaan tehdä, se myös 
tehdään. Hän uskoo, että nyky-
tilanteessa iltapäivälehti on kuin 
liima, joka niputtaa suomalaiset 
yhteisten näkökulmien äärelle.

”Lukijamme edustavat kaikkia 
ikäluokkia ja he asuvat joka puo-
lella Suomea.”

Iltapäivälehden vastaavana 
päätoimittajana Yläjärvi on en-
simmäinen nainen Suomessa. 

Sukupuolella tosin tuskin on 
merkitystä sen enempää valinnan 
kuin tehtävän hoitamisenkaan 
näkökulmasta, Yläjärvi näkee.

”Mutta totta kai siitä näkökul-
masta asiaa voi ajatella, moni-
muotoisuus ylipäätään on työpai-
koilla hyvä asia. Päätoimittajien 
joukko Suomessa on ollut aika 
miehinen.”

Yläjärvi puhuu ennen kaikkea 
kyvykkyyden puolesta, mutta on 
samalla ylpeä pestistään ensim-
mäisenä vastaavana naispäätoi-
mittajana. Kotona Yläjärvellä on 
kouluikäiset tyttäret. Hän uskoo-
kin, että tasa-arvon edistäminen 
vaatii tekoja ja esimerkkiä.

”Vanhempien esimerkillä on 
merkitystä. Perheessämme mo-
lemmat vanhemmat käyvät töissä 

ja tekevät kotitöitä, joskin nykyi-
sin kyllä mieheni taitaa tehdä nii-
tä enemmän kuin minä”, Yläjärvi 
sanoo, nauraa vähän ja jatkaa aja-
tusta hieman vakavammin.

”Haluaisin, että lapsemme eivät 
ajattelisi asioita sukupuolen kaut-
ta. Hetki sitten toinen tyttäristäni 
kysyi, voiko nainen olla poliisi. 
Edelleen meillä elää vahvasti aja-
tus, että tietyt työt kuuluvat jom-
mallekummalle sukupuolelle.”

 
KESKUSTELU TASA-ARVOSTA 
ja oikeudesta omaan kehoon on 
#metoo-liikkeen myötä näkynyt 
myös iltapäivälehtien sivuilla. Sil-
ti samat lehdet julkaisevat tasai-
sesti kuvia, jotka kommentoivat 
juuri naisten ulkonäköä.

Hieman ennen haastattelua Il-

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

Juho Paavola
toimitus@toolonlahti.fi

Erja Yläjärven työpaikka vaihtui Sanomilta parisataa metriä pohjoisemmaksi Alma Median taloon Töölönlahdelle.

Juho Paavola
toimitus@toolonlahti.fi

Kansanmusiikin opiskelija toi ilmaiset kesäkonsertit Musiikkitaloon

SIBELIUS-AKATEMIAN opiskeli-
jalla oli idea.

Kesälläkin olisi hienoa tarjota 
elävää musiikkia Töölönlahdella 
liikkuville. Tuotaisiinko siis opis-

kaupunginorkesteri ja Radion 
sinfoniaorkesteri – eivät järjestä 
heinäkuussa konsertteja.

VIRRAN IDEA sai nopeasti vih-
reää valoa Musiikkitalon tuo-
tanto-osastolta. Kesäkonsertit 
alkoivat vuonna 2017 ja nyt al-
kava kesäkonserttien sarja on jo 
kolmas.

Virta on kesäkonserttitapah-
tumien tuottaja.

”Suurin osa kesäkonserttien 
esiintyjistä on opiskelijoita, mut-
ta silti jo oman alansa ekspertte-
jä”, Virta korostaa.

Viime kesänä konsertteja kävi 

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Sibelius-Akatemian opiskelija Sanni Virta tuottaa kesäkonserttien 
sarjaa. Esitykset ovat Musiikkitalon päälämpiössä eli kahviossa.

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

Hyppy Hesarista Iltalehden päätoimittajaksi

Erja Yläjärvi, 42
    Ò Iltalehden vastaava pää-

toimittajana syyskuusta 2018 
lähtien.

    Ò Tuli tehtävään Kari Kivelän 
tilalle, joka siirtyi Iltalehden 
omistaman Alma Media Oyj:n 
uuden Alma Consumer -liiketoi-
mintayksikön johtajaksi.

    Ò Työskennellyt Helsingin 
Sanomien toimituspäällikkönä, 
Kouvolan ja Kymen Sanomien 
päätoimittajana sekä STT:n 
Brysselin kirjeenvaihtajana.

    Ò Vastaavana päätoimittajana 
Yläjärvi on periaatteessa vas-
tuussa kaikesta lehden jour-
nalistisesta sisällöstä. Ohessa 

toimenkuvaan kuuluu paljon 
myös liiketoiminnan ja markki-
noinnin strategiatyötä. 

    Ò Yläjärven harrastuksiin 
kuuluu juokseminen sekä kou-
luikäisten lasten harrastusten 
tukeminen.

Kesäkonsertteihin 
Musiikkitalon 
kahvilaan voi 
päätyä sattumalta 
tai tarkoituksella.

kelijoiden esittämää musiikkia 
tuohon kahvilan lasikulmauk-
seen?

”Näin itsekin opiskelijana, 
kuinka hienoja konsertteja ja 
upeaa taidetta opiskelijat tekevät, 
ja halusin luoda heille lisää esiin-
tymismahdollisuuksia”, sanoo 
idean äiti, kansanmusiikkia opis-
keleva Sanni Virta.

Virta halusi tarjota myös Hel-
sinkiin ja Töölönlahdelle kesäisin 
suuntaaville turisteille ja kesälo-
malaisille elävää musiikkia.

Kesä on hiljaista aikaa Mu-
siikkitalossa. Talon päätoimijat 
– Sibelius-Akatemia, Helsingin 
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M
ielipuuhaani on pelehtiä käyttämämme 29:n 
kirjaimen sekä niistä koostuvien sanojen parissa. 
Joskus teen kuitenkin myös turistimatkoja nume-
roiden maailmaan ja yritän tuoda sieltä kiinnostavia 

tuliaisia. 
Esimerkiksi Töölönlahti ympäristöineen on mielenkiintoinen 

paikka numeroiden ja faktojen kaivuulle. 
Töölön pinta-ala on reilu kolme neliökilometriä, se on siis 

isompi kuin Vatikaani tai Monaco. Töölö on suurin piirtein yhtä 
pohjoisessa kuin Pietari, Skotlantiin kuuluvat Shetlandsaaret 
ja Alaska, sekä siihen kuuluva Nunivak-saari. Toisella puolella 
maapalloa Töölön kohdalla ei ole paljoakaan nähtävää, paitsi 
tuhansia litroja suolaista vettä. Kyseinen paikka on keskellä Tyy-
nenmeren eteläosaa, josta uintimatkaa luoteessa olevaan Uu-
teen Seelantiin kertyy parituhatta kilometriä. Samasta pisteestä 
Etelämanner on myös yhtä pitkän matkan päässä.

Ja vettähän Töölönlahdessakin on, peräti 380 000 kuutiota. 
Painoa vedellä on siis 380 miljoonaa kiloa. Osoitteessa Man-
nerheimintie 30 sijaitsevan naapurimökin eli Eduskuntatalon 
graniittikuori painaa pilareineen ja portaineen vain 6,5 miljoo-
naa kiloa. Mutta ei kahta ilman kolmatta. Kaikkien töölöläisten 
ihmisten yhteenlaskettu paino taas on noin 2,3 miljoonaa kiloa, 
joten ihmiset jäävät painoarvoltaan kolmikon viimeiseksi.

Mutta muuten töölöläisten ihmisten painoarvo ei ole kevyim-
mästä päästä. Töölön itsenäinen kylä on perustettu 1643. Se oli 
siis olemassa jo ennen Helsinkiä. Nykyään kyseinen kylä on hyvin 
kultivoitunut paikka korkeakouluineen ja taidelaitoksineen. 
Töölössä on 14 museota ja Töölö-seura täytti juuri 60 vuotta. 
Etu-, Keski- ja Taka-Töölö pitävät Suomen kalleimpien asuina-
lueiden viime vuoden listassa sijoja 7, 9 ja 10. Vasta sijalla 70 oli 
pääkaupunkiseudun ulkopuolinen alue, Tampereen läntinen 
keskusta. Töölöstä neliömetrin omaa kämppää saa noin viidellä 
ja puolella tonnilla.

Lähes 30 tuhatta ihmistä pitääkin kotiaan Töölössä ja melkein 
20 tuhatta työpaikkaansa. Mikäs on pitäessä, kun Töölöä halkoo 
reilu 50 eri paikallisbussi- ja ratikkalinjaa. Jos ne eivät riitä, niin 
taksiasemiakin löytyy pari. Tai sitten voi kävellä vaikkapa kahdek-

sikkoa ympäri Töölön kulttuurihistoriallisia 
katuja. 

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta 
näiden faktojen perusteella voidaan 
todeta, että Töölö on ykkönen. 
Ylävitoseen on aihetta. Myös Töölön-
lahdelle voidaan antaa keskiarvoksi 
täysi kymppi. Joku kateellinen, 
vaikkapa Kuusitiellä asuva nolla on 
tietenkin eri mieltä, mutta siitä viis.

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  J A  Ä LY -

VA PA A  A J AT T E L I J A 
- P O D C A S T I N  LU O J A .

KOLUMNI
Ei tehdä tästä numeroa

Café Huvila
Hakasalmen huvila, Mannerheimintie 13B

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

Aurinkoisella terassilla 
nautit luomu kahveista, 
natural-viineistä sekä  
käsintehdyistä glutee-
nittomista herkuista!
AVOINNA JOKA PÄIVÄ KLO 10-17
PUH 040 5206507

Erja Yläjärvi harrastaa juoksua.

Juho Paavola
toimitus@toolonlahti.fi

Kansanmusiikin opiskelija toi ilmaiset kesäkonsertit Musiikkitaloon

Hyppy Hesarista Iltalehden päätoimittajaksi

talehti julkaisi kuvan, jossa Cardi 
B:ltä vilahtelivat punaisella ma-
tolla hameen alta pikkuhousut. 
Miten tämä osuu yhteen kehon 
koskemattomuutta edellyttävän 
tasa-arvopuheen kanssa?

Kysymys on vaikea, Yläjärvi 
sanoo.

”Emme kuitenkaan voi aja-
tella, että vaikka edistäisimme 
tasa-arvoa, ihmisten kiinnostus 
esimerkiksi kauneuteen ja tyy-
liin loppuisi. Monet seuratut ih-
miset ovat tyyli-ikoneita, jotka 
puolestaan tietävät, että ihmisiä 
kiinnostaa se, mitä he punaisel-
la matolla tekevät.”

Samalla iltapäivälehdet ovat 
siistiytyneet ja lähentyneet tyy-
liltään päivälehtiä, jotka toisaalta 
ovat liukuneet piirun keveämpään 

ERJA YLÄJÄRVEN onni on, että 
hän on ollut lapsesta asti aamu-
virkku. Siksi ei ole ongelma herätä 
kello viisi, jos aamun ohjelmaan 
kuuluu juoksulenkki.

”En kuitenkaan halua yllä-
pitää nykypäivän kuvaa siitä, 
että ihmisen pitäisi ehtiä koko 
ajan enemmän. Tarvitsen yhtä 
paljon unta kuin muutkin, mutta 
nukahdan vastaavasti mielelläni 
illalla aikaisin”, Yläjärvi sanoo.

Juoksuharrastus alkoi, kun 
Yläjärvi työskenteli kirjeenvaih-
tajana Brysselissä. Matkustelu vei 
aikaa, mutta lenkkarit mahtuivat 
laukkuun.

”En erityisesti pitänyt juok-
semisesta, mutta sitä pystyy 
tekemään missä tahansa, toisin 
kuin aikataulutettuja harrastuk-
sia. Hyvä puoli juoksemisessa 

on myös se, että se on sitä 
kivempaa, mitä enemmän sitä 
viitsii tehdä ja mitä parempaan 
kuntoon pääsee.”

JUOKSU ON YLÄJÄRVELLE 
tapa nollata ajatukset. Toimituk-
sen ulko-ovelta pääsee suoraan 
Helsingin tunnetuimmalle 
juoksulenkille. Töölönlahden 
kierros ei kuitenkaan Yläjärven 
lenkkirutineihin kuulu. Maailman 
huonoimpana työmatkalenk-

keilijänä hän ei nimittäin jaksa 
huolehtia siitä, että hänellä olisi 
kaikki vaatteet ja ehostusväli-
neet töissä mukana.

”Kun ennen asuin kaupun-
gissa, kiersin Töölönlahtea 
paljonkin. Nykyisin kun asun 
Pohjois-Helsingissä, olen huo-
mannut, että pellot ja metsät 
ovat viihtyisiä lenkkimaastoja, 
mutta välillä on mukava juosta 
kaupungissakin ja katsella 
ihmisiä.”

Juostessa 
työt  
unohtuvat

Kesäkonsertit alkavat 
26. toukokuuta 

    Ò Musiikkitalon ilmaisia kesä-
konsertteja on yhteensä 77 tou-
ko-elokuussa, eli melkein joka 
päivä, paitsi juhannusviikolla. 
Konsertit alkavat kello 14.

    Ò Sarja alkaa 26.5. Laura Nur-
kan urkumusiikilla.

    Ò Helsinkipäivänä 12.6. esiin-
tyy rockia ja soulia yhdistelevä 
Tears of Joy -bändi.

    Ò Katso yksityiskohtaiset  
tiedot Musiikkitalon sivuilta  
www.musiikkitalo.fi

kuuntelemassa noin neljätuhatta, 
tänä vuonna Virta toivoo, että 
kävijämäärä kasvaa. 

”Tämä on sellainen tila, mihin 
ihmiset saattavat sattumaltakin 
päätyä seuraamaan konserttia.”

Virran mukaan esiintyjiä on 
monipuolisesti lähes jokaisesta 
Sibelius-Akatemian aineryhmäs-
tä.

”Täällä kuullaan klassista ja 
nykymusiikkia, kansanmusiik-
kia, jazzia, poppia, kirkkomu-
siikkia ja oopperaa. Eli kaikkea 
mitä Musiikkitalossa muutenkin 
soi.”

Konsertit ovat ilmaisia, kaikil-

le avoimia, lyhytkestoisia (45 mi-
nuuttia)  ja helposti lähestyttäviä. 

YHTEISTYÖKUMPPANEINA ja 
tukijoina kesäkonserteille ovat 
Musiikkitalon palveluyhtiöt, Si-
belius-Akatemia, kahvilaa pyö-
rittävä Restel sekä Helsinkin kau-
punki.

”Tilaan on esteetön pääsy. 
Myös erityisryhmien, esimerkik-
si näkövammaisten, on helppo 
tulla nauttimaan musiikista”, Vir-
ta sanoo.

Kesäkonsertit alkavat 26. tou-
kokuuta. Ne saatetaan pitää sään 
salliessa myös ulkoterassilla.

suuntaan. Vähäpukeisia iltatyttöjä 
ei Iltalehdenkään takasivulla enää 
näy. Myös sensaatiokirjoittelu on 
siirtynyt marginaaliin.

”Rikosuutiset voivat olla raa-
koja tapahtumiltaan nytkin, 
mutta enää niitä ei kuvata leh-
dissä lentäneiden ruumiinosien 
yksityiskohtaisella tarkkuudella. 
Sensaatiolle ja huomion herät-
tämiselle ei enää ole samanlaista 
tarvetta kuin 1980- ja -90-luvuil-
la, koska ihmiset saavat sensaa-
tiota verkosta muutenkin ihan 
riittävästi.”

JUURI VERKOSSA piilevät ilta-
päivälehtien uhat ja mahdolli-
suudet.

”Uutisoinnissa kaikki mediat 
ovat lähentyneet toisiaan, sillä 

me kaikki taistelemme samoista 
lukijoista samalla alustalla.”

Vaarana on, että samankal-
taisuus ja yhteinen, liian vahva 
uutisagenda karkottaa lukijat. 
Aloittaessaan päätoimittajana 
Yläjärvi linjasikin tavoitteek-
seen, että lehti alkaa vahvistaa 
omaa uutishankintaansa. Kun 
sisältö on kunnossa, julkaisutek-
niikat löytyvät kyllä.

”Ettemme vain reagoisi sii-
hen, mitä muut kirjoittavat, vaan 
että kykenisimme tuottamaan 
itse jatkuvasti kiinnostavaa seu-
rattavaa ja omia puheenaiheita.”

Se on onnistunut. Analytii-
kasta riippuen Iltalehden verk-
kouutisten lukijamäärät ovat 
kasvaneet 15–20 prosenttia vuo-
den aikana, Yläjärvi huomauttaa. 
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Eduskuntatalo
    Ò Valmistui  1931.
    Ò Suunnittelija J. S. Sirén
    Ò Täysistuntoja voi tulla seu-

raamaan vierailijasisäänkäyn-
nin kautta (sisäänkäynti B).

    Ò Eduskuntataloon järjeste-
tään myös tutustumiskierrok-
sia.

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

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

Finlandia-talo
    Ò Valmistui 1971 (kongres-

sisiipi 1975).
    Ò Suunnittelija Alvar Aalto.
    Ò Kävijöitä 200 000 (2018).
    Ò Kokouksia, näyttelyitä ja 

konsertteja yli 800 vuonna 
2018.

    Ò Omistaja: Helsingin 
kaupunki.

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

Puistoalue
    Ò Valmistui 2016.
    Ò Leikkipuisto ja ”toimin-

takaari”.
    Ò Ulkotapahtuma-alueella 

mm. konsertteja. 

Linnunlaulu
    Ò Huviloiden yhteydessä 

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

    Ò Kirjailijatalo Villa Kivi.
    Ò SUP Finland -suppaus-

yritys.

Oopperatalo
    Ò Valmistui 1993.
    Ò Paikassa ennen sokeriteh-

das.
    Ò Suunnittelija:  Arkkitehti-

toimisto Hyvämäki–Karhunen–
Parkkinen (1977).

    Ò Kävijöitä: Yli  290 000 vuo-
dessa (2018)

    Ò Oopperatalon läheisyydessä 
ravintola Töölönranta ja kahvila 
Tyyni.

Töölönlahti
    Ò Suppausta ja uintitem-

pauksia kesäisin, jääliikuntaa 
talvisin.

    Ò Lenkki Töölönlahden 
ympäri on pituudeltaan  
2,2 kilometriä.

Kaiken 
kansan alue
Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi
Teemu Hotti, kuvitus

TÖÖLÖNLAHTI ON täynnä kult-
tuuritapahtumia, tilaisuuksia 
ja rennon olemisen paikkoja. 
Kivenheiton päästä keskustasta   
pääsee luonnon helmaan ulkoi-
lemaan tai hengästymään juok-
sulenkillä. 

Oodi, Musiikkitalo, Kiasma, 
Finlandia-talo ja Oopperatalo 
tarjoavat monipuolisesti sisältöä 
vapaa-aikaan, ja yllättävän usein 
aivan ilmaiseksi. 

Eduskuntatalossa voit seura-
ta täysistuntoa, ja hetken päästä 
voit nähdä samat kansanedusta-
jat ilta lenkillä Töölönlahdella. 

Hakasalmen 
huvila

    Ò Valmistui 1846.
    Ò Museotila vaihtuvin 

näyttelyin (syyskuuhun 
asti Suruton Helsinki 
-näyttely).

    Ò Pihapiirissä Café 
Huvila, jossa tarjolla 
lounasta sekä kahvia ja 
leivonnaisia.

    Ò Huvilan tunnetuin 
asukas oli Aurora 
Karamzin, josta juon-
tuu viereisen tien eli 
Karamzininrannan nimi.
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Toimisto-
talot

    Ò Mercuri Urval, 
Sugar Bay Hub ja 
Sopranon Töölön-
lahden koulutus-
kampus.
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Alma-talo
    Ò Valmistui 2012.
    Ò Iltalehti, Kauppalehti, 

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

    Ò Fazerin lounaskahvila. 
    Ò Aallonkoti-huoneisto-

hotelli, ravintola Sunny 
Bay, kampaamo. 

    Ò Puiston puoleisessa 
siivessä asuntoja.

Kiasma
    Ò Valmistui 1998.
    Ò Nykytaiteen museo, Kiasma Café 

(tarjolla lounasta), Kiasma Shop
    Ò Suunnittelija yhdysvaltalainen 

arkkitehti Steven Holl.
    Ò Rakentaminen maksoi noin  

38 miljoonaa euroa
    Ò Kiasma on osa Suomen kansallis-

galleriaa
    Ò Kävijöitä 295 000 (2017)

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

laitoksen pääkonttori.
    Ò Suunnittelijat Jorma 

Järvi, Erik Lindroos ja 
Kaarlo Borg.

    Ò Nykyään vuokralaisina 
muun muassa  K-Super-
market, Helsinki 10:n pos-
tikonttori, lounasravintola 
Pääposti, Rajala Pro Shop.

Rautatieasema

    Ò Ensimmäiset osat valmistui-
vat vuonna 1909.

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

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

Holiday  
Inn -talo

    Ò Holiday Inn -ketjun hotelli, 
jossa lounasravintola kakkos-
kerroksessa.

    Ò Muita toimijoita,  
mm. Azets.

Musiikkitalo
    Ò Valmistui 2011.
    Ò Yli tuhat konserttia ja muu-

ta tapahtumaa vuosittain.
    Ò Ravintola ja kahvila, Fuga- 

ja Ostinato -kaupat.
    Ò Talossa toimivat Helsingin 

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

    Ò Kävijöitä noin 950 000 
vuonna 2017.

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

Suomen-pääkonttori.
    Ò Useita ravintoloita: 

Hausman, Lumi, Jufu, 
Bierhaus ja Woolshed.

    Ò Useita muita yrityksiä: 
Talenom, Electronic Arts, 
Finitec, Nokian Tyres, 
Recright, Barona, Kuulo-
tekniikka sekä kampaa-
moita.

Sanomatalo
    Ò Valmistui 1999.
    Ò Mm. Helsingin Sanomat, 

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

    Ò Katutasossa näyttelyti-
laa ja tapahtumatori.

    Ò Talon muita vuokralaisia 
muun muassa Fazer Café, 
Bonava, R-kioski, SPR:n 
Veripalvelu ja DNA. 

Keskusta   -
kirjasto Oodi

    Ò Valmistui joulukuussa 
2018.

    Ò Kirjojen lisäksi ääni-
tysstudioita, oleskelu-
tiloja, ompelukoneita 
ja kahviloita ja elokuva-
teatteri.

    Ò Noin 9000 käyntiä joka 
päivä. Oodi on auki seitse-
mänä päivänä viikossa. 
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EY-talo
    Ò Valmistui 2014.
    Ò Konsulttiyhtiö EY:n  

Suomen-pääkonttori (ent. 
Ernst & Young). 

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

    Ò Puiston puoleisessa sii-
vessä asuntoja.

Kansalaistori

    Ò Useita tapahtumia 
mielenosoituksista kaiken 
kansan juhliin. Tori- ja 
puistoalueen remontti 
valmistuu kesällä 2019.

UPM:n talo

    Ò Valmistui 2013.
    Ò Tunnetaan myös 

nimellä Biofore-talo.
    Ò Tilat suunniteltu noin 

450 UPM:läiselle.
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Töölönlahdella järjestetään lukuisia tapahtumia joka kuukausi.  
Menot-palsta poimii niistä kiinnostavimmat. MENOT

VAPAALLA ÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

TUBETTAJATÄHTI Nelli Orell 
on ottanut Oodin omakseen. 

”Tämä on minun tyylinen ra-
kennus”, Orell kehuu. 

”Kun tämä valmistui, olin 
melkein heti ensimmäisenä päi-
vänä täällä kavereiden kanssa. 
Minua kiinnosti tosi paljon näh-
dä, millainen tämä on.”

Orell on tunnettu tubettaja.  
Erityisesti hänen maalaus- ja pii-
rustusvideonsa ovat suosittuja.

”Olin Norjassa tapaamassa  
Marcusta ja Martinusta. Teimme 
videon, jossa piirsimme yhdessä. 
Se on kai kanavani suosituimpia 
videoita”, Orell kertoo tapaami-
sestaan norjalaisen popduon 
kanssa. 

Kyseistä videota on katsottu 
Youtubessa reilusti yli puoli mil-
joonaa kertaa. 

 
ORELL ALOITTI tubetusharras-
tuksen 13-vuotiaana.

”Olin kiinnostunut editoin-

nista. Ja tykkään tehdä monia eri 
asoita.  Tubettaminen on niin laa-
ja ala, että siinä pääsee tekemään 
monia asioita samaan aikaan”, 
kertoo 17-vuotias helsinkiläinen 
lukiolainen.

Ison seuraajamäärän mukana 

tulee myös vastuuta. Sitä Orell 
yrittää kunnialla kannatella.

”Olen tietynlainen roolimalli 
ihmisille. Koen, että minun pitää 
olla esimerkillinen, ja on kiva, 
että ihmsiet ottavat esimerkkiä 
minusta.” 

Orellille on ollut palkitsevinta, 
kun hän kuulee, että joku on al-
kanut hänen videoitaan nähtyään 
maalaamaan tai opiskelemaan. 

”Kun ihmiset näkevät, kuin-
ka paljon teen asioita, vaikkapa 
opiskelen, niin he sanovat, että 
’nyt minullekin tuli sellainen olo, 
että on pakko opiskella.’”

Orell kertoo saavansa paljon 
palautetta siitä, että on motivoi-
nut seuraajiaan tekemään ylipää-
tään enemmän asoita kuin aiem-
min. 

ORELLIIN VOI TÖRMÄTÄ Oodis-
sa usein, ainakin kerran viikossa. 
Yleensä hän on siellä iltaisin lu-
kion jälkeen. Hänen äitinsä työ-
paikka on Töölönlahdella, muu-
taman minuutin kävelymatkan 
päässä kirjastolta. 

Oodissa Orell muun muassa 
editoi videoitaan tai tulee kave-
reidensa kanssa tekemään kou-
luesitelmiä. Tai tulee vain kahvil-
le ja hengailemaan.

Orellin lempipaikkoja on Oo-
din kakkoskerroksen isot oleske-
luportaat.

”Yleensä menen sinne kave-
reiden kanssa, koska siellä on ti-
laa eniten. Ja yritämme aina etsiä 
sellaisen paikan portailta, missä 
on pistoke latureille.

MENNÄÄNKÖ hengailemaan 

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Nelli  Orellin uusi 
k iintopiste on  
keskustakirjasto 
Oodi. Siellä on 
muun muassa 
ommeltu kuntoon 
kirpputorilta 
ostetut housut.

TÖÖLÖNLAHTI
KESÄJUHLA  Suomen EU-puheenjohta-
jakauden  avajaisia vietetään heinäkuun 
alussa. Katso sivulta 3 lisätietoja. ma 8.7.

KIASMA
IHMISEN SUHDE MUIHIN LAJEIHIN  
Huhtikuun lopulla avautunut, ja sattu-
moisin hyvin ajankohtainen Yhteiseloa 
-kokoelmanäyttely tutkailee ihmisen suh-
detta ympäristöön toisten lajien näkökul-
masta. Ympäristökysymykset, luonto sekä 
ihmisen ja muiden elollisten rinnakkaiselo 
ovat kiinnostaneet taiteilijoita pitkään. 
Yhteiseloa on osa Kiasman Ole hyvä -tee-
mavuotta, joka kyseenalaistaa ihmisen 
totunnaisen paikan luonnon sekä muiden 
lajien yläpuolella.  1.3. 2020 asti

NÄKÖKYVYN ALARAJAN ALLA Taiteilija 
Alma Heikkilän aiheina ovat ihmisen ha-
vainnointikyvyn ulottumattomissa olevat 
mikroskooppisen pienet bakteerit, jäkälät, 
ja levät.  Maaliskuusta asti esillä olleissa 
suurikokoisissa maalauksissa nämä näky-
mättömät mutta tärkeät elämänmuodot 
tulevat esiin. Teoksillaan Heikkilä korostaa 
pienten lajien merkityksellisyyttä. 28.7. 
asti

REVITTELYÄ VITOSESSA Kiasman viides 
kerros esittelee usein hyvin omaleimaisia 
näyttelyjä.  Syyskuulle asti siellä on nähtä-
villä islantilaisen Hrafnhildur Arnardóttirin 

eli Shoplifterin näyttely Nervescape VIII. 
Värikkäät ja pörröiset tekohiukset roikku-
vat avarassa tilassa. Taiteilija uskoo, että 
kun aistimme voimakkaita värejä, aivoissa 
vapautuu serotoniinia, joka kohottaa 
mielialaa. 15.9. asti

ERILAISIA OMAKUVIA Suoraan ja 
avoimesti itseään kuvaavan Iiu Susirajan 
näyttely Kuivakka iho tarkastelee taiteili-

jan tuotantoa reilun kymmenen vuoden 
ajalta. Töissään turkulaistaiteilija asettuu 
kameran eteen korostetun tavallisissa 
ympäristöissä mukanaan kodin esineitä, 
vaatteita, siivousvälineitä tai ruokatarvik-
keita, joita hän käyttää “väärin” ja odotta-
mattomilla tavoilla. 28.7. asti 

LASTEN KIASMA Lapsille on paljon koet-
tavaa Kiasmassa, muun muassa omatoi-

minen Kiasma Kids -arkkitehtuurikierros, 
jossa voi tutustua Kiasma-rakennukseen. 
Reittioppaana toimii oranssi vihko, jonka 
saat Kiasmasta. Reittiä suositellaan yli 
5-vuotiaille aikuisen seurassa. Kiasmasta 
voi myös tilata noin tunnin mittaisen 
opastetun kierroksen omalle ryhmälle, 
esimerkiksi synttäreiden ohjelmanume-
roksi. Kierroksen hinta on arkisin 89 euroa 
ja pyhinä 115 euroa  (ryhmäkokosuoritus 
10 henkeä).

KANSALAISTORI
KESÄKUUSSA VALMISTA Kansalaistori 
on tällä hetkellä ahkeran rakentamisen 
vaiheessa. Destia rakentaa Oodin edustaa 
valmiksi. Kesäkuun loppupuolella alueella 
pitäisi päästä jo normaalisti liikkumaan. 
Oodin eteen tulee lasten leikkipuisto 
kiipeilytelineineen sekä pallopeleille 
tarkoitettu alue.   

OODI 
LELUT JA TAVARAT VAIHTOON Leikki-
puisto Lorun vaihtopisteeseen voit tuoda 
ja viedä lastenvaatteita ja -tarvikkeita 
sekä leluja. Vaihtopiste on avoinna pe 
24.5. klo 10–17

VILLIYRTTIRETKELLE Oodilta starttaa 
villiyrttiretki Töölönlahdelle toukokuun 
lopulla. Retken vetää LuontoPortin tuot-
taja Eija Lehmuskallio. Mukaan mahtuu 

Tubettaja Nelli Orell pitää keskustakirjasto Oodin muotokielestä.

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

Kansalaistorin rakennustyöt käynnissä Oodin edessä toukokuussa.

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

Tubettaja innostaa muita opiskeluun ja luovuuteen
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30 osallistujaa, varmista paikkasi ilmoit-
tautumalla. ti 28.5. kello 17–19

KALEVAUVA KONSERTOI Netin kes-
kustelupalstoilta sanoituksensa hakeva 
kansanpoppiduo Kalevauva konsertoi 
Oodin lipan alla kesäkuun alussa. Duon 
muodostavat Aapo Niininen ja Kimmo 
Nuutinen. ke 5.6. kello 21

TEKOÄLYMAANANTAIT AI Monday 
on kerran kuukaudessa järjestettävä 
verkostoitumistilaisuus tekoälystä kiin-
nostuneille. AI Mondayn tavoitteena on 
lisätä tietoa sekä rohkaista osallistujia 
hyödyntämään tekoälyä. Tilaisuudet ovat 
ensimmäisen kerroksen Maijansalissa, 
jonne mahtuu 185 henkeä. Tilaisuuksiin 
täytyy ilmoittautua etukäteen osoitteessa 
www.AI-Monday.fi. 

LASTENKIRJAILIJAT TAVATTAVISSA 
Noin kerran kuussa Oodissa on järjestet-
ty julkkarilauantaita Kirjataivaan lasten 
maailmassa. Kesäkuussa vuorossa on Pasi 
Pitkänen, joka on kirjoittanut ja kuvitta-
nut muun muassa Hirviöturnajaiset-kir-
jan.  la 8.6. 

STADIN SLANGIA Perjantai-iltaisin 
Stadin Slangi -yhdistys järjestää Oodin 
kakkoskerroksen Kuutiossa luentoja. 
Tilaan mahtuu noin 50 kuulijaa. Seuraava 
luento on 14.6. kello 17 ja aineena on 
”Stadi – Itämeren tytär”. 

ATK:N VERTAISOPASTUSTA Ikäihmisten 
tietotekniikkayhdistys Enter ry:n vertais-
opastajat auttavat tiistaisin ja torstaisin 
kello 11–14 tietokoneen, tablettilaitteen 
ja kännykän käytössä. Voit ottaa oman 
laitteesi mukaan opastukseen. Myös 
kirjaston tietokoneita on käytettävissä. ti 
ja to klo 11–14

MUSIIKKITALO 
KESÄKONSERTIT  Lähes jokaisena kesä-
päivänä kello 14 on mahdollista nauttia 
ilmaiskonserteista Musiikkitalon kahvios-
sa. Katso sivuilta 4–5 juttu kesäkonserteis-
ta. 26.5. alkaen

OPISKELIJOIDEN LOPPUTYÖT Musiikki-
talon päälämpiön lasivyössä on näytteillä 
Helsinki Design Schoolissa opiskelleiden 
valokuvaajien alumiinille vedostettu-
ja lopputöitä. Näyttely nostaa esille yli 
kolmekymmentä tulkintaa ydinajatukselle 
Heijastuksia – Reflections. Näyttely on esillä 
maksuttomasti Musiikkitalon aukioloaiko-
jen mukaisesti.  30.7. asti

VENÄLÄINEN VIRTUOOSI Pianisti Denis 
Matsuev konsertoi Musiikkitalossa esityk-
sellä, joka sisältää Beethovenia, Rachma-
ninovia ja Tšaikovskia. Häntä on kuvailtu 
hyviä venäläisiä perinteitä seuraavaksi 
virtuoosiksi. su 16.6.

WAGNERIA KOKO PERHEELLE Helsin-
gin juhlaviikoilla Suomen ensi-iltansa saa 
Lasten RING. Se tuo Richard Wagnerin 
neljästä oopperasta koostuvan teosko-
konaisuuden koko perheelle sopivana 
elämyksenä. Saksan Bayreuthin ooppe-
rajuhlilla vuonna 2018 nähty esitys saa 
Helsingissä suomenkielisen tulkinnan, 
joka ”tempaa mukaansa niin lapset kuin 
aikuiset”. Kohderyhmää ovat 7–12-vuo-
tiaat, ja myös aikuiset, joille teos tarjoaa 

mahdollisuuden kokea alunperin noin 15 
tunnin oopperat alle kahdessa tunnissa. 
Lasten RINGiä ei ole esitetty aiemmin 
Bayreuthin ulkopuolella. Bayreuthissa 
esitykset olivat sen verran suosittuja, että 
aikuisten lippujen ostoa jouduttiin rajoit-
tamaan.  pe 23.8. ja la 24.8.

ERHU SOIKOON Suomalaisyleisön 
hurmannut japanilainen erhu-muusikko 
Kanae Nozawa tulee jälleen Helsinkiin.  
Erhu on ”kiinalainen viulu”, jota käytetään 
eri yhteyksissä ympäri maailmaa, muun 
muassa elokuva- ja pelimusiikissa. ma 
17.6.

ASTETTA ERIKOISEMPAA Kyse on 
musiikista ja maailmankaikkeudesta, kai. 
Suuri sinfoninen matka -esityksessä Esko 
Valtaoja, Ringa Manner ja sinfoniaor-
kesterin muusikot johdattelevat yleisön 
maailmankaikkeuden poluille. Myös 
artistit Pyhimys ja Saimaa tulkitsevat 
kappaleitaan suuren orkesterin ja kuoron 
kanssa. pe 30.8. 

TAPAHTUMIA LAPSILLE Musiikkitalossa 
järjestetään paljon erilaisia lastenkon-
sertteja ja -tapahtumia. Tutustumisen 
Musiikkitalon tarjontaan voi aloittaa las-
tenkonserttien lisäksi vaikkapa avoimista 
kenraaliharjoituksista. Musiikkitalon mu-

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

Toukokuinen Sininen huvila.

2019

>>>

Tubettaja innostaa muita opiskeluun ja luovuuteen Suruton Helsinki -näyttely tuo 
näkökulmia iloiseen arkeen

VALTAVA VIDEOSEINÄ tervehtii 
jo eteisessä. Siinä 1920-luvun 
Helsinki-aiheisia valokuvia liukuu 
kohti ja ohi videoinstallaationa. 

“Seinä näkyy itse asiassa 
ulos asti”, kertoo tuottaja Jere 
Jäppinen Helsingin kaupungin-
museosta. 

Hakasalmen huvila on viime 
syyskuusta asti esitellyt Suruton-
ta Helsinkiä 1920-luvulla.

Näyttely on mukava ja mo-
nipuolinen  katsaus lähes sadan 
vuoden taakse helsinkiläisten 
iloihin, vapaa-aikaan ja juhlintaan.

Musiikki soi ja hameenhelmat 
heiluivat tanssiaisissa. Ja viina 
virtasi, vaikka Suomessa elettiin 
kieltolain aikaa. Pirtumarkkinat 
kukoistivat. Kun mietoja juomia 
ei ollut saatavilla, pirtulla saa-
vutetut humalatilat olivat usein 
tuntuvia. 

Kotikännäily oli yleistä, tästä 
kertoo muun muassa se, että 

Nelli Orell 
    Ò 17-vuotias lukiolainen ja 

tubettaja.
    Ò Käsittelee Youtube-kanaval-

laan muun muassa piirtämistä, 
maalaamista ja arkielämäänsä.

    Ò Youtube-kanavalla on lähes 
80 000 seuraajaa.

    Ò Käy lukiota ja opiskelee 
valokuvausta. Opiskellut kiinaa 
kymmenen vuotta.

kirjastoon? Orell ehdotti tätä 
kavereilleen, mutta sai aluksi 
hyvin ihmettelevän vastaan-
oton.

”Kaverit olivat sillain, että se 
on kirjasto, että ei mennä. Mutta 
sitten hekin ovat ymmärtäneet, 

että  Oodi on paljon enemmän 
kuin pelkkä kirjasto”, Orell sanoo.

NYT PUOLI VUOTTA Oodin 
aukeamisen jälkeen Orellille ja 
hänen kavereilleen talo palve-
luineen on hyvin tuttu. He ovat 
muun muassa käyneet ompe-
lemassa kirpputorilta löytyneet 
vaatteet kuntoon kakkoskerrok-
sen koneilla.

”Piti palauttaa mieleen tekstii-
lityön tunnit, että miten sitä om-
pelukoneita käytettiin. Oli kivaa 
nähdä koulussa kaverin päällä ne 
housut, jotka hän oli korjannut 
Oodissa”, Orell hymyilee.

”Oodi on tosi kiva siitä, että 
on niin monipuolinen. Täällä on 
varmasti  kaikille jotain.”

ORELLIN NOUSU tunnetuksi 
sosiaalisen median hahmoksi oli 
verrattain nopeaa. 13-vuotiaana 
Orell ei vielä tiennyt, mitä kaik-
kea tubettajana oleminen edes 
tarkoittaa.

”Mutta siitä kaksi vuotta 
eteenpäin pääsin manageritoi-
mistoon. Nyt minulla on oma 
manageri ja teen kaupallista yh-
teistyötä eri firmojen kanssa”, 
Orell kertoo.

”Teen tosi aktiivisesti sisältöä, 
ja jotkut sisällöistä on maksettuja 
mainoksia. Ihmiset seuraa aktii-
visesti elämääni.”

Kieltolain 
Helsingissä 
1920-luvulla 
alkoholin käyttö 
lisääntyi rajusti.

museon oli helppo löytää kuvia 
ryyppäävistä helsinkiläisistä 
yksityisasuinnoissaan.

Näyttelyn yläkerrassa huo-

neiston oven takaa kuuluu 
humalaisen seurueen näyteltyä 
metelöintiä. Oven vieressä on 
kuva verisistä ulkorappusista: 
kieltolain aikana alkoholinkäyttö 
lisääntyi ja niin myös väkivalta. 
Vuosikymmen onkin Suomen 
väkivaltaisin, jos sotia ei huomi-
oida, kertoo Jäppinen. 

Helsinkiläisten loma-ajasta 
kertoo näyttelyn vanerimökki 
merimaisemalla. Tällaisia yhden 
kesän kasassa pysyviä mökkejä 
helsinkiläisperheet rakensivat 
ulkoilualueille kesämajoikseen.

Suruton Helsinki 1.9. asti 
Hakasalmen huvilalla

Kieltolain aikaan lanseerattiin 
seurustelujuoma Pommac. 

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Näyttelyn yläkerrassa pääsee tutustumaan elokuvasaliin ja juhla-
saliin. Elokuvasalissa pyörii puolen tunnin dokumentti.
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KAAREVIEN IKKUNOIDEN ta-
kana näkyy vilkas Mannerhei-
mintie. Kun apteekkari Tauno 
Jääskeläinen perusti paikalle lo-
kakuussa 1929 Carelia-apteekin, 
kadun nimi oli vielä Turuntie.

Carelia-apteekki muutti vuon-
na 1996 syvemmälle Töölöön. 
Historialliset tilat siirtyivät ravin-
tolan käyttöön. 

Nimenä pysyi Carelia, olihan 
kaupunkikin määrännyt, että ap-
teekin käyttämät valokyltit talon 
ulkoseinässä piti säilyttää sellai-
senaan.

Ravintola Carelian omistaja 
on alusta asti ollut Asta Nurmi-
laukas, joka omistaa myös Tin 
Tin Tangon, Kuun ja Kuu Kuun 
Töölössä.

Carelian sisustus on säilytetty 
pitkälti ennallaan. Baaritiskiä on 
muotoiltu ravintolatoimintaan 
sopivaksi, mutta lattia on alkupe-
räistä ruutukuviota. 

Seinustan puisissa vetolaati-

Carelia onnistuu apteekkimiljöössä 
Carelia on yksi 
monista Asta 
Nurmilaukaan 
ravintoloista.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Parsakeitto on mauiltaan on-
nistunut. Tarjoilu on luova: tar-
joilija kaataa keiton lisukkeiden 
päälle vasta asiakkaan edessä.

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

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

kaan kannattaa valita esityksistä ennak-
koluulottomasti, sillä ”lapset suhtautuvat 
usein erilaisiin musiikinlajeihin aikuisia 
huomattavasti avomielisemmin.”

EDUSKUNTATALO
OPASTETUT KIERROKSET Siellä sääde-
tään kaikki Suomen lait ja valitaan päämi-
nisteri. Ja toimintaa pääsee seuraamaan, 
sekä taloon tutustumaan. Eduskunta 
järjestää opastettuja kierroksia talossa. 
Opastusajat ovat varattavissa sähköisen 
varauskalenterin kautta. Sinne löytyy 
linkki eduskunta.fi-sivulta.  Kesäkuun 
opastukset (3.–19.6.) vapautuivat varatta-
vaksi 6.5. ja syksyn opastukset puolestaan 
16.5.2019. Minimikoko yhdelle ryhmälle 
on 6 henkeä, maksimikoko 25 henkeä. 
Vierailuun on varattava aikaa noin tunti.
Opastuksia koskevat kyselyt voi lähettää 
osoitteeseen oppaat@eduskunta.fi

TÄYSISTUNNOT Eduskunnan täysistun-
toja voi tulla seuraamaan vierailijasisään-
käynnin kautta (sisäänkäynti B). Istuntoja 
on noin neljä viikossa. Kaikille täysistun-
toon tuleville vieraille tehdään turvatar-
kastus. Muun muassa juomat ja eväät 
kerätään pois, ja ne saa takaisin lähtiessä.  

HAKASALMI
SURUTON KAUPUNKI Suruton kaupun-
ki – Kohtauksia 1920-luvun Helsingistä 
on toiminnallinen näyttely lähes sadan 

vuoden takaiseen pääkaupunkiin. Katso 
sivulta 9 esittelyjuttu. 1.9. 2019 asti

HISTORIALLINEN PIHAPIIRI Haka-
salmen huvilan englantilaistyylisessä 
pihassa kelpaa istuskella. Vlikasliikentei-
selle Mannerheimintielle tätä pihaa ei 
juuri näy. Museon vieressä on myös Café 
Huvila, joka toimii vuonna 1847 rakenne-
tussa talossa. Talo oli alun perin leivintupa 
ja kamari. 

FINLANDIA-TALO 
PELKISTETTYJÄ NELIÖITÄ Adessa 
Heikkisen neliönmuotoisia melko pelkis-
tettyjä kuvia Suomesta ja ulkomailta on 
nähtävillä vapaan pääsyn Galleria Veran-
dassa. Kuvissa on luonto läsnä tavalla tai 
toisella. 31.5. asti 

POIKKITIETEELLISESTI Finlandia-talos-
sa järjestetään poikkitieteellinen konfe-

renssi WORK2019. Se on kansainvälinen 
foorumi, jossa vaihdetaan tutkimustietoa 
ja kokemuksia työn ja työelämän alojen 
tutkijoiden ja asiantuntijoiden keskuu-
dessa.  Lisätietoja osoitteessa workconfe-
rence.fi. 14.–16.8. 

OPASTETUT KIERROKSET Suosit-
tuun 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 tarvit-
taessa osin suomeksi. Osa kierroksista 
on Art and Backstage -esittelykierrok-
sia, joissa tutustutaan Finlandia-talon 
tiloihin, joihin ei tavallisilla opastuksilla 
pääse. Lisätietoa www.finlandiatalo.fi

OOPPERA
LIISA IHMEMAASSA Klassista balettia, 
musiikkia ja satukirjan sivuille vievä lavas-
tus ja puvustus. Liisa Ihmemaassa -baletti 
toimii kaikenikäisille katsojille. Jorma Elon 
koreografiassa päänäyttämön valtaavat 
satuhahmot Lewis Carrollin kirjoista Liisa 
Ihmemaassa ja Liisan seikkailut peilimaa-
ilmassa. Baletti palaa elokuussa 2019 Kan-
sallisbaletin ohjelmistoon uudistettuna 
versiona. Sitä suositellaan yli 6-vuotiaille. 
11 esitystä. 23.8. 2019–28.5. 2020

SYNTTÄREIDEN PALUU  Kansallisoop-

koissa säilöttiin ennen lääkkeitä 
ja muuta apteekkitavaraa, nyt ra-
vintolatarpeistoa. 

CARELIA TARJOAA ranskalaista 
ruokaa. On entrecôtea, simpu-
koita ja tartar-pihviä. Vastapäi-
sen Oopperatalon kävijät ovat 
tärkeä asiakasryhmä Carelialle. 

Jos ooppera päättyy myöhään, 
ravintola pitää ovensa auki, että 
korkeakulttuurista nauttivat ehti-
vät iltapalalle. 

ALKURUOAKSI valikoituu par-
sakeitto (16 euroa) jossa lisuk-
keena on korvasieniä ja savus-
tettuja porsaankylkiä kuutioina. 

Ravintola Careliassa näkyy vahvasti tiloissa ennen toimineen apteekin historia.

Rauhoittumishetki Töölönlahden rannalla.

Esillepano on näppärä: tarjoilija 
tuo lämpimän lautasen, jonka 
pohjalle on asetettu lisukkeet. 
Sitten hän kaataa parsakeiton 
lasisesta kannusta lisukkeiden 
päälle. 

Keitto on kevyttä ja tasapai-
nosta. Parsan maku  tulee hyvin 
esiin. Pikkelöity korvasientä syö-

Haudutettu raparperi kaura-
sorbetilla on vegaanille sopiva.
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Carelia onnistuu apteekkimiljöössä 
Ravintola- 

arvio

CARELIA

Pääruoka entrecôte on koristelematon annos, ja siinä on vahva grillin 
aromi.

RUOKA 9-   

HINTA-LAATU HHH   

CARELIA
Mannerheimintie 56  
puh. 09 270 90 976 
www.ravintolacarelia.fi

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

peran kuoro juhli taannoin 70-vuotis-
synttäreitään näyttävällä gaalalla. Suuri 
kuorogaala -konsertista tuli niin suuri 
hitti, että se palaa näyttämölle keväällä 
2019. Jere Erkkilän suunnittelemassa 
illassa liikutaan kaihosta riemuun ja mah-
tipontisesta jylystä rakkauden hyminään. 
Vauhdikas ja tunteellinen show on hyvä 
ensisukellus oopperamaailmaan. pe 24.5. 
sekä ma 27.5. ja ti 28.5.

FLOW OOPPERASSA Helsingin Suvilah-

dessa järjestettävä Flow Festival laajenee 
ensi kertaa festivaalialueen ulkopuolelle, 
kun Flow vierailee Kansallisoopperassa. 
Nykytanssi, elektroninen musiikki ja 
audiovisuaalinen taide valtaavat Kansal-
lisoopperan Alminsalin juuri ennen Flow 
Festivalia nimellä Fow X Ooppera.  ke 
7.8. ja to 8.8.

ILMOITTAUDU MINIOOPPERAAN 
Osana pääkaupunkiseudun kuntien 
kanssa tehtävää yhteistyötä Oopperatalo 

tarjoaa päiväkotiryhmille mahdollisuu-
den osallistua Minioopperaan maksutta. 
Myös pääkaupunkiseudun ulkopuoliset 
ryhmät voivat ilmoittautua. Esityksiin 
tulee ilmoittautua ennakkoon. Esitysten 
aikataulu ja ilmoittautuminen kerrotaan 
on Oopperan  nettisivuilla oopperabaletti.
fi. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjär-
jestyksessä ensikertalaiset ja kuntayhteis-
työ huomioiden.

TEOSESITTELYT Ennen oopperan näy-
töksiä järjestetään maksuttomia teosesit-
telyjä. Ooppera vinkkaa, että esitystä 
katsoo uusin silmin, kun on ensin saanut 
evästystä asiantuntijalta ja kuullut kiin-
nostavia faktoja teoksen syntyvaiheista, 
roolihahmoista ja tarinasta. 

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

LINNUNLAULU 
KAHVILLA Kesäkahvilat ovat Linnunlau-
lun korkeimmilla kohdilla ovat auki koko 
kesän käytännössä joka päivä.  

Sveitsin liittopresidentti Ueli Maurer vieraili eduskunnassa toukokuussa, isäntänä 
puhemies Antti Rinne. Yleisö pääsee eduskuntaan muun muassa täysistuntoihin.

Koko 60 mm x 90 mm

Menopalsta taas seuraavassa Töölön-
lahden Sanomissa elokuussa 2019.

Uusi  
lehti 

taas elo-
kuussa!

KULTTUURIN JA 
BISNEKSEN KEHTO

AIEMMAT ARVIOT

Lyon  9+
Töölönranta  9
Lumi 8+
Manala  8
Mamma Rosa  8–
Woolshed  7,5

dessä tulee yllättäen mieleen kui-
vattu luumu, niin makeaa se on.

PÄÄRUOKA ENTRECÔTE (32 
euroa) tulee hyvin pelkistettynä 
annoksena. Tuoksu ja maku ovat 
vahvna grillimäisiä. Pihvin reunat 
ovat tummia, eivät kumminkaan 
palaneita. Tarjoilija kertoo, että 

kokki kypsensi pihvin laavakivillä 
varustetussa kaasugrillissä.

JÄLKIRUOKA haudutettua ra-
parperia (11 euroa) on täysin 
vegaaninen, ja myös ravintolan 
suomalaisin annos. Kyytipoikana 
raparperitangoilla on kaurasor-
bettia ja luomukauracrumblea 

sekä raparperien keitinliemestä 
suurustettu kastike. Sorbetti on 
juuri riittävän makeaa, ja crum-
blet antavat mukavaa suutuntu-
maa raparperin vierelle. Rapar-
pereiden pilkkomiseen veitsi on 
välttämätön, ja hieman töitä saa-
kin tehdä, että jälkiruoan saa an-
nosteltua sopiviksi suupaloiksi.

TUNNELMA HHHH   

PALVELU HHH  

2019

Jätkäsaari  
kasvaa,  

kasva sinäkin.

Varaa 
ilmoitus

tilaa!

ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi / 050 330 6399

Ruoholahden    

SANOMAT
JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI

H A N N E  S A LO N E N  /  E D U S K U N TA



DIN ING  ROOM 
& BAR

viinikellariMME tarjoaa  PerhejuhliIN 
UPEAT puitteet ja yhtenäisen pöydän 
jopa 30 hengelle. KYSY LISÄÄ.

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

NAUTI SUE ELLENIN LÄMPIMÄSTÄ
SYLEILYSTÄ LÄPI KOKO KESÄN.
3 RUOKALAJIN MENU 39€    varaa pöytä: varaukset@sue-ellen.fi

RING
LASTEN

WAGNERIA KOKO PERHEELLE

Esitykset Musiikkitalon konserttisalissa
pe 23.8. klo 18.00
la  24.8. klo 14.00 
la 24.8. klo 18.00

Liput käsittelykuluineen
alk. 11 / 38 €
Perhelippu alk. 90 €
www.ticketmaster.fi


