
ÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

Hugo Simberg innoitti Satu ja Iida Korpiniityn 
pitkälle kävelylle.
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Kapellimestari Hannu Lintu menee aina harjoitusten jälkeen 
nukkumaan. ”Orkesterin edessä oleminen syö paljon voimia.”
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Kapellimestari Hannu LIntu siirtyy parin vuoden päästä Musiikkitalosta Oopperataloon.
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Yksin muiden edessä

että kaikesta mistä juttu voidaan tehdä, se myös 
tehdään.



K esän kääntyessä syksyyn Töölönlahden kulttuu-
ritalot heräävät jälleen täyteen touhuun.

Helsingin juhlaviikot jatkuvat syyskuun al-
kuun asti, ja viikoilta löytyy kaikille sopivaa 
koettavaa. 

Juhlaviikoille onkin myönnetty kansainvä-
linen  EFFE-laatuleiman vuodesta 2015 lähtien. Kyseinen EU:n 
tukema leima myönnetään ”erityislaatuisille eurooppalaisille festi-
vaaleille, jotka toteuttavat innovatiivista ja luovaa ohjelmaa laajalla 
yleisöfokuksella.”

EU ja kulttuuri lyövät tällä hetkellä hyvinkin konkreettisesti kät-
tä Töölönlahdella. Heinäkuussa alkanut ja vuoden loppuun kestävä 
Suomen EU-puheenjohtajakausi tuo syksyn mittaan Finlandia-ta-
lolle tuhansia kokousvieraita.

OOPPERATALOLLA on pian poikkeuksel-
linen teos tulkittavanaan. Neliosainen jätti-
produktio Ring nähdään Kansallisoopperassa 
elokuun lopusta alkaen. Richard Wagnerin 
Ring eli Nibelungin sormus on säveltäjän ken-
ties tunnetuin luomus. Se on myös oopperan 
historian suurin teos, joka käsittää noin 15 
tuntia esitystä. Oopperatalon ohjelmistossa 
Ring-teoskokonaisuuden esitykset jakautuvat 
vuosille 2019–2021.

Viereisellä sivulla ohjaaja Anna Kelo sanoo, 

että neliosaisen Ringin ohjaaminen on kuin ohjaisi kuusi teosta nel-
jän sijaan.

Ringin kapellimestarina – ainakin kahdessa ensimmäisessä osas-
sa – nähdään Esa-Pekka Salonen, joka on vieraileva kapellimestari 
sekä Kansallisoopperan ja -baletin taiteellinen partneri vuodesta 
2016 vuoteen 2021.

Tämän lehden kansijuttu kertoo Hannu Linnusta, joka puoles-
taan aloittaa Oopperan ja Baletin ylikapellimestarina tammikuussa 
2022.  Kapellimestarin yhtäältä yksinäisestä ja toisaalta sosiaalisesta 
työstä kertova haastattelu löytyy sivuilta 4–5.

KESKIAUKEAMALLA voi tutustua Korpiniittyn siskosten erikoi-
seen kävelymatkaan. Siskokset päättivät ottaa irtioton kiireestä ja 
kävellä Hugo Simbergin taiteen innoittamana Töölönlahdelta Tam-
pereen tuomiokirkkoon.  Yksi matkan innoittajista oli Simbergin 

maalaus Haavoittunut enkeli, jonka taus-
talla nähdään Töölönlahti. 

Matkalla syntyi myös omaa taidetta 
myytäväksi asti. Siskosten taidekävelyjä 
nähtäneen jatkossakin, sillä heidän pod-
castinsa on nimeltään 12 kävelyä.

Töölönlahdella on Helsingin ainoa kir-
jastossa toimiva leikkipuisto. Katutasossa 
Oodin pohjoispäädyssä on käynyt jo tu-
hansia lapsiperheasiakkaita. Juttu löytyy 
sivuilta 8–9. 
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En tiedä mitä Töölönlahdelle tehtiin 
70-luvulla, mutta vesi oli kirkasta ja 
ihmiset uivat siinä mielellään.
 
Sofia Sisko @sofiasisko (3.8.2019)’’

18182 kierrosta
KAUPUNKI lahjoittaa 50 000 euroa Itämeren suojelemiseksi, jos Töölön-
lahti kierretään vähintään 18182 kertaa EU-puheenjohtajakauden aikana 
eli vuoden loppuun mennessä. Kyseinen määrä kierroksia lahden ympäri 
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Töölönlahti lukuina Oikaisut
Toukokuun 2019 lehden kartta-
kuvassa oli virheellisesti mainittu, 
että ravintola Eatos olisi edelleen 
KPMG-talossa. Kyseisissä tiloissa 
toimii nykyään ravintola Lumi.

Muuta
Seuraava Töölönlahden Sanomat  
ilmestyy marraskuussa 2019. 

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi
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@toolobaynews

Facebook 656 seuraajaa  
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HELSINGIN JUHLAVIIKOT nä-
kyvät vahvasti Töölönlahdella ja 
lähiympäristössä.

Kansalaistorille tuodaan eri-
koinen ja värikäs puhallettava 
maailma, jonka sisälle päsee kä-
velemään.

Labyrinttimainen teos on 
englantilaisen Architects of Air 
-arkkitehtikollektiviin Arboria. 
Rakennelma puhalletaan pys-
tyyn joka aamu aina 28. elokuuta 
saakka. Ilmaisa teos tyhjennetään 
öiksi. 

Alle 13-vuotiaat tarvitsevat ai-
kuisen mukaan sokkeloihin. Ar-
borian sisälle pääsee ilmaiseksi. 

HELSINGIN juhlaviikot alkoivat 
viime viikolla perinteisellä Taitei-
den yöllä. 

Keskustakirjasto Oodin Mai-
jansalissa ehtii vielä kuulla F/
Symbosiumia, joka on esityksel-
linen ääni-, keskustelu-ja pod-
cast-tapahtuma. 

Äänessä on muun muassa 
näyttelijä-ohjaaja Anna Paa-
vilainen. Esityksiä on 22. elo-
kuuta asti ja ne ovat maksutto-
mia.

Kansalaistorin  
sokkeloinen 
Arboria on taide-
teos, jonka sisälle 
pääsee.

Taakse jäivät 
Tukholma, Oslo  
ja Kööpenhamina.
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Helsingin juhlaviikot näkyvät 
Töölönlahdella syyskuun alkuun

Kansalaistorilla puhalletaan pystyyn joka aamu värikäs ja sokkeloinen rakennelma 28. elokuuta asti. 
Arboria-teoksen sisälle pääsee kävelemään.

Anna Kelo ohjaa Wagnerin 
Ring-tetralogian.

MUSIIKKITALOSSA on  vielä 
jonkin verran paikkoja jäljellä 
Lasten Ring -esitykseen lau-
antaina 24. elokuuta. Siinä on 
mahdollisuus kokea Richard 
Wagnerin monituntinen ja 
-osainen Ring-teossarja parissa 
tunnissa. ”Aikuisten” Ring tulee 
tänä ja ensi vuonna Ooppera-
talon ohjelmistoon (katso juttu 
ohessa).

Huvila-teltta on tuttuun ta-
paan pystyssä Tokoinrannassa ja 
tarjoilee live-musiikkia yhteen-
sä 17 iltana. Keikkojen joukossa 

ovat muun muassa Vesala 28. 
elokuuta, Kingstron Wall -tri-
buutti 27. elokuuta ja Courtney 
Barnett 26. elokuuta.

KANSALLISOOPPERAN Almin-
salissa nähdään Juhlaviikkojen 
aikana kaksi kiehtovaa tanssi-
vierailua maailmalta: William 
Forsythen barokkimusiikista 
ammentava A Quiet Evening of 
Dance 22.–23. elokuuta sekä Gi-
sele Viennen reivikulttuurista 
inspiroituva Crowd 29.–31. elo-
kuuta.

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi
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SEN YHTEISKESTO on noin 15 
tuntia. Siinä on neljä osaa, joista 
ensimmäinen on kestoltaan kaksi 
ja puoli tuntia, ja loput osat neljä 
tuntia kukin.  

Kyseessä Richard Wagnerin 
pääteos Ring. Se on yksi maa-
ilman tunnetuimmista ooppe-
roista, ja se tulee nyt koettavaksi 
Oopperaan Töölönlahdelle. En-
simmäinen osa Reininkulta näh-
dään elo-syyskuussa, toinen osa 
Valkyyriä keväällä 2020. Siegf-
ried tulee ohjelmistoon syksyllä 
2020 ja neljäs eli viimeinen osa 
Jumalten tuho keväällä 2021.

”Tämä on isoin projekti, mitä 
on. Mitään isompaa ei ole”, kuvai-
lee ohjaaja Anna Kelo.

Kelo sai Ringin ohjattavaksi 
jo yli vuosi sitten. Työryhmään 
kuuluu pukusuunnittelija Erika 
Turusen ja visuaalisen suunnit-
telijan Mikki Kuntun kanssa.

Ringin toteutuksessa ovat mu-
kana käytännössä koko Ooppera-
talon kaikki osastot.

Ohjaustyö on Kelon mukaan 
poikkeuksellinen juuri Ring-tet-
ralogian koon takia.

”Vaikka Ringiä tehdään yksi 
ooppera kerrallaan, siinä pitää 
olla kokonaiskäsitys musiikilli-
sesta annista. Neljästä teokses-
ta kolme on ylipitkiä, eli se on 
vähän kuin joutuisi ohjaamaan 
kuusi teosta”, kertoo Kelo, kun 
Reininkullan ensi-iltaan oli kol-
me viikkoa aikaa. 

”Nyt meillä on harjoitukset 
prosessissa pitkällä, on teknisiä 
päiviä ja eri elementtien yhteen-
sovittamista”, Kelo kertoo.

Ringin kapellimestarina näh-
dään Esa-Pekka Salonen. 

Ringin ensimmäinen osa 
Reininkulta Oopperassa 

30.8.–18.9. 

Ring on suuri 
ponnistus 
Ooppera
talolle

Helsinki nousi Pohjoismaiden 
suosituimmaksi  kongressikaupungiksi

Helsingin juhlaviikot 
    Ò Helsingin juhlaviikot on Suo-

men suurin monitaidefestivaali. 
    Ò Juhlaviikot järjestetään vuo-

sittain. Tänä vuonna ne järjeste-
tään 15.8.–1.9.

    Ò Juhlaviikkojen taustaor-
ganisaationa toimii Helsingin 
kaupungin perustama Helsingin 
tapahtumasäätiö. Sen toimitus-
johtaja on Stuba Nikula.

    Ò Katso koko ohjelma osoit-
teessa helsinkifestival.fi

HELSINKI KASVATTAA vetovoi-
maansa kokouskaupunkina.
 Töölönlahdella tämä näkyy eri-
tyisesti Finlandia-talossa, jossa 
on EU-puheenjohtajakauden 
kokousten lisäksi nelisenkym-
mentä muuta kansainvälistä ko-

kousta kuluvana vuonna. 
Ennätysmärä kongresseja va-

litsi Helsingin tapahtumakau-
pungikseen vuonna 2018. 

Kesäkuun lopulla julkaistun 
UIA:n (Union of International 
Associations) tilastojen mukaan 
Helsinki on nyt Pohjoismaiden 
suosituin kongressikaupunki. 

Kokonaistilastoissa Helsinki 
sijoittuu 14:nneksi. Taakse jäivät 
muun muassa Tukholma, Oslo ja 
Kööpenhamina.

”Tämä on tiiviin yhteistyön 
tulos ja hieno saavutus koko alal-
le. Helsinki on maailman toimi-
vin kaupunki myös kongressijär-
jestäjälle”, kommentoi Helsinki 
Marketingin myyntijohtaja Lee-
na Lassila tiedotteessa.

Helsinki Marketing on Helsin-
gin kaupungin omistama yhtiö, 
joka vastaa Helsingin operatiivi-
sesta kaupunkimarkkinoinnista 
ja yritysyhteistyöstä.

Syksyn suuria kongresseja 

Helsingissä on muun muassa 
korkeakoulutuksen EAIE-kong-
ressi Messukeskuksessa syys-
kuussa. Sinne odotetaan 6000 
osallistujaa.

TÖÖLÖNLAHDELLE puolestaan 
odotellaan noin tuhatta kongres-
sivierasta  Eurotox 2019 -tapah-
tumaan. Nelipäiväinen toksiko-
logian tapahtuma järjestetään 
Finlandia-talolla 8. syyskuuta 
alkaen. TLS
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Ylikapellimestari 
Hannu Lintu 
siir tyy parin 
vuoden päästä 
Musiikkitalosta 
Oopperataloon.

PIKKUPOIKANA Hannu Lin-
nulla oli kaksi unelmaa: tulla 
kapellimestariksi ja johtaa orkes-
teria oopperassa. 

Unelmat näyttävät täyttyvän. 
Lintu suoritti orkesterinjohtami-
sen diplomitutkinnon jo 29-vuo-
tiaana. Siitä lähtien hän on johta-
nut useita orkestereita Suomessa 
sekä ulkomailla.

Lintu toimii Radion sinfo-
niaorkesterin ylikapellimesta-
rina. Kahdeksanvuotinen kausi 
RSO:ssa alkoi vuonna 2013 ja 
loppuu kahden vuoden päästä.

Lintu kertoo olevansa tyyty-
väinen kauteensa RSO:ssa.

”Orkesteri on taitava, työteliäs 
ja tyylitietoinen. Eri musiikkilajit 
onnistuvat mukisematta. Työyh-
teisö RSO:ssa on hyvin vaativa, 
mutta palkitseva.”

LIPPUMYYNNINKIN perusteella 
Linnun kausi RSO:ssa on ollut 
menestyksekäs. Konserttien pai-
koista myydään 98 prosenttia, 
mikä on erinomainen tulos.

Linnun mukaan suuria kävijä-
määriä selittävät useat tekijät. 

”Monissa näkemissäni uusissa 
konserttitaloissa kävijöitä riittää, 
sillä ihmisiä kiinnostaa nähdä 
konserttitalo. Muutaman vuoden 
päästä kävijämäärät kuitenkin 
romahtavat, kun talo ei enää ole 
uusi”, Lintu selittää.

”Kun vuonna 2011 Radion 
sinfoniaorkesteri siirtyi Fin-
landia-talosta Musiikkitaloon, 
alettiin tietoisesti rakentaa 
strate giaa, joka kantaa yli en-
simmäisen huuman. Tarkoitus 

oli saada kävijät kiinnostumaan 
myös itse tuotteesta, ei pelkäs-
tään uudesta talosta. Strategia on 
ilmeisesti toiminut hyvin.”

Linnun mukaan kävijämäärän 
kasvun sinetöi suorien televisio-
lähetysten aloittaminen.

”Nähtyään konsertin televi-
siosta, moni haluaa tulla myös 
Musiikkitaloon katsomaan kon-
serttia oikeasti”, Lintu pohtii.

Aikaisemmin Yle esitti kon-
sertteja suorina Teema-kanavalla, 
mutta kanavayhdistelyjen jälkeen 
konserteilla ei ole enää vakituista 
ohjelmapaikkaa. Konsertteja kui-
tenkin edelleen nauhotetaan ja 
esitetään muun muassa radiossa.

VUONNA 2022 Hannu Lintu 
vaihtaa työpaikkaa Musiikkita-
losta viisisataa metriä pohjoiseen, 

jolloin toteutuu Linnun toinen 
lapsuudenhaave. Hän aloittaa 
työt Suomen kansallisoopperan 
ja -baletin ylikapellimestarina.

Linnun kiinnostus oopperaan 
syttyi jo lapsuudessa, jolloin hän 
kävi esityksissä ensimmäisiä ker-
tojaan. Tosin 1970- ja 1980-lu-

kujen vaihteessa mahdollisuudet 
oopperan katsomiselle olivat vä-
häiset, varsinkin Raumalla, josta 
Lintu on kotoisin. Savonlinnan 
oopperajuhlat olivat vuoden ko-
hokohta.

”Oopperassa on draaman tun-
netta ja tarinaa”, Lintu pohtii. 

”Ja se musiikki, jota ooppe-
rassa soitetaan… Se on jotenkin 
aina vedonnut minuun.”

Sinfoniaorkesterin johtami-
nen eroaa paljon orkesterin joh-
tamisesta oopperassa.

”Oopperassa yhdessä produk-
tiossa on mukana useita osateki-
jöitä. Orkesteri, kuoro, solisteja, 
näyttämöhenkilökuntaa, puvus-
tusta ja lavastusta. Yhteistyö on 
tärkeää, jotta kokonaisuus toimii.”

Kansallisoopperassa Linnun 
taiteellinen valta ja mahdollisuus 
organisaation kehittämiseen ovat 
vähäisempiä Radion sinfoniaor-
kesteriin verrattuna.

”RSO:n organisaatio on ke-
vyempi, joten siellä minulla on 
suurempi mahdollisuus vaikuttaa 
asioihin nopeasti. Kansallisoop-
perassa vaikuttaminen on moni-

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

Juho Paavola
toimitus@toolonlahti.fi

Helsinki on Hannu Linnulle rakas paikka, jossa hän haluaa pitää kotinsa. Kuvassa hän istuu Hakasalmen huvilan portailla Töölönlahdella.

Katriina Kontuniemi
toimitus@toolonlahti.fi

Pulloveden poisjättäminen jännitti EUkokousjärjestäjiä

MAAILMALLA LIIKKUVA ko-
kousvieras on tottunut saamaan 

sesta ja tilojen toimivuudesta 
sekä kestävän kehityksen periaat-
teista. Hyvää palautetta olemme 
saaneet myös ruoasta”, Sauramaa 
kertoo.

Hanaveden lisäksi Finlan-
dia-talo noudattaa kestävän kehi-
tyksen periaatteita ruokien suun-
nittelussa. Eli mahdollisimman 
vähän hävikkiä ja mahdollisim-
man paljon raaka-aineita lähi-
tuottajilta, Finlandia-ravintolan 
myyntipäällikkö Jeena Wester-
holm kertoo.

”Esimerkiksi kasvisruoka on 
mainittu ensimmäisenä ruokalis-
tassa ja se on sijoitettu ensimmäi-

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Finlandia-talo toimii kokouspaikkana Suomen EU-puheenjohtajakau-
della. Liput olivat salossa kokouspäivänä heinäkuussa.

J O H A N N A  S A A R I O / F I N L A N D I A - TA LO

Linnun molemmat lapsuuden haaveet toteutuvat

Hannu Lintu, 52
    Ò Lintu toimii Radion sinfonia-

orkesterin ylikapellimestarina 
vuosina 2013–2021.

    Ò Tammikuussa 2022 Lintu 
aloittaa Kansallisoopperan ja 
-baletin ylikapellimestarina. 
Kausi kestää kesään 2026.

    Ò Lintu suoritti orkesterinjoh-
don diplomitutkinnon Sibeli-

us-Akatemiassa vuonna 1996.
    Ò Aikaisemmin Lintu on 

toiminut muun muassa Turun 
kaupunginorkesterin ylikapel-
limestarina ja Helsingborgin 
sinfoniaorkesterin taiteellisena 
johtajana.

    Ò Vapaa-ajallaan Lintu lenk-
keilee koiransa kanssa, lukee ja 
viihtyy kotona.

Finlandia-talo saa 
paljon kiitosta 
kokousvierailta. 
Talo poimii nyt 
Trump–Putin-
tapaamisen 
hedelmiä.

kokouksissa eteensä pullovettä.
Tästä käytännöstä Finlan-

dia-talo päätti kuitenkin luopua. 
EU-puheenjohtajakauden 

ministeri- ja virkamiestason ko-
kouksissa edustajat ovat saaneet 
nauttia helsinkiläistä hanavettä.

”Pullovedettömyyttä jännitet-
tiin etukäteen, mutta pullotetun 
perään ei ole kuitenkaan kyselty”, 
Finlandia-talon markkinointi-
johtaja Minna Sauramaa sanoo.

FINLANDIA-TALO on saanut 
paljon kiitosta EU-kokousvie-
railta.  

”Kiitosta on tullut joustami-
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L
ive-roolipelissä pelaaja sukeltaa uuteen maailmaan koh-
taamaan odottamattomia tilanteita. Nyt sinäkin voit astua 
tuntemattomaan maahan, Töölönlahden maagiseen valta-
kuntaan. 

Roolihahmosi nimi on Vieno Ulkokuntalainen. Ulkokuntalais-
ten suku on perinteistä talonpoikaiskansaa, joten hahmosi tai-
toina ovat rauhallisuus ja käytännön järki. Sinun on vaellettava 
Töölömaan halki uhmaten vaaroja sekä oudoksuttavia ilmiöitä.

Ensimmäinen tehtävä on Oodin labyrintti. Sinun tulee löytää 
tie Lasiseen Kolkkaan, josta voit lähettää kotiväelle kuvan 
itsestäsi. Uskollinen kirjekyyhky Instantus vie viestin nopeasti 
eteenpäin. Kuvan lähettämisen jälkeen on käytävä vessassa ja 
löydettävä polku Naisten tai Miesten Luolaan. Tehtävä on kom-
pa, sillä luolia ei ole eroteltu.

ULKONA KADULLA ULVOO Töölömaan alijäähtynyt tuuli. 
Etäällä siintää Arcadian graniittipalatsi, jossa ilkeät lordit ja pa-
ronittaret suunnittelevat jekkuja alamaisilleen. Äkkiä ketterästi 
liikkuva Pipopäiden joukko saavuttaa sinut. He liikkuvat laudan-
pätkillä, joiden alle on kiinnitetty pyörät, joten et pääse pakoon. 
Ryhmä ei kuitenkaan vaikuta vihamieliseltä, mutta puhuu käsit-
tämätöntä kieltä huudellen lit, chillisti ja leija kickflip.

Pipopäät jättävät sinut rauhaan, ja pääset turvaan suureen 
lasiseen herraskartanoon. Siellä sinun on kyettävä vastaamaan 
Taikurin Arvoitukseen, miten tavallinen mustikkaleivos kahvi-
lassa voi maksaa niin paljon. Tiskin takana myhäilevä Taikuri ei 
vastaa, mutta voi viedä rahasi yhdellä lähimaksun piippauksella. 

PÄÄSET PAKENEMAAN kartanosta. Kymmeniä tonneja painava 
vihreä metallinen hirviö hiipii kohti. Onneksi Kympiksi nimetty 
otus on rauhallinen ja pystyy kulkemaan vain metallisia jälkiään 
pitkin. Se liukuu kolisten ohi, imaistuaan sisäänsä muutaman 
viattoman ohikulkijan.

Väistät vihreää petoa kohti rantaa, Töltsin vuonolle asti. Ruo-
hotasangon kaakattavat olennot ovat seuraava haaste. Olennot 
eivät itse ole suuri uhka, mutta ruohikkoon kätketyt yllätyspöt-
köt ovat. Mutta Vieno Ulkokuntalainen osaa katsoa, mihin astuu. 

Lähdet seuraamaan vuonon rantaa 
takaisin etelään ja tilanne rauhoittuu. 

Lopulta pääset perille Rautaisen Tien 
Satamaan. Sieltä kultaiset vaunut 
kuljettavat sinut takaisin kotiin, 
Syvä-Lahteen tai Tampesterin Port-
tiin. Vaunussa tarjoillaan poreilevaa 
taikajuomaa, jota siemaillen voit 
muistella seikkailuja.

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
Maaginen valtakunta

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

Katriina Kontuniemi
toimitus@toolonlahti.fi

Pulloveden poisjättäminen jännitti EUkokousjärjestäjiä

Linnun molemmat lapsuuden haaveet toteutuvat

mutkaisempaa, sillä niin monen 
ihmisen kontribuutio on mukana 
samassa produktiossa.”

Tunnetulle kapellimestaril-
le olisi varmasti ollut mahdol-
lisuuksia saada kiinnitys myös 
ulkomaisiin orkestereihin. Miksi 
Lintu päätti jäädä Helsinkiin?

”Helsinki on minulle rakas 
paikka. Vaikka matkustelenkin 
paljon, haluan aina pitää kodin 
Helsingissä. Helsinki on juuri so-
pivan kokoinen. Se on riittävän 
pieni, että se on hallittavissa ja 
sen voi tuntea kunnolla. Mutta se 
on myös riittävän iso, että sinne 
voi ajoittain kadota.”

Lintu on kotoisin Raumalta, 
mutta on myös puoliksi karja-
lainen. Helsinkiin hän muutti 
18-vuotiaana.

”Identiteettini on sellainen, 

KAPELLIMESTARI Hannu Lintu 
toteaa olevansa introvertti.

”Esillä oleminen on välttämät-
tömyys saadakseni tehdä työtä, 
jota rakastan”, Lintu toteaa. 

Kapellimestarin työhön kuu-
luu sekä yksinäinen että sosiaali-
nen puoli. Valmistava työskentely 
esimerkiksi partituurien kanssa 
on pitkälti yksinäistä. Orkesterin 
edessä puolestaan pitää olla 
sosiaalinen.

”Tässä työssä on hyvä, että 
viihtyy itsensä kanssa. Orkeste-
rin edessä oleminen syö paljon 
voimia. Menen aina harjoitusten 
jälkeen nukkumaan.”

Hannu Lintu on suorittanut 
orkesterinjohdon tutkinnon 
29-vuotiaana. Johtaminen kovin 
nuorella iällä voi olla haastavaa.

”On totta, että kapellimestarit 
ovat monesti hyvin nuoria. Totta 
kai olin hirveän kokematon sil-
loin. Nuorena sitä ei kuitenkaan 
tajunnut pelätä, kuinka iso vas-
tuu siinä on. Ja koko johtajuuden 
konsepti, eihän kovin nuorena 
ymmärrä sellaista.”

Lintu pitää hienona sitä, että 
Suomessa nuoriin tekijöihin suh-
taudutaan usein myönteisesti.

”Suomessa on aina ajateltu, 
että nuorille annetaan tilaa. Ulko-
mailla sitä pidetään jopa Suomen 
erityispiirteenä, että nuoria 

arvostetaan”, Lintu toteaa.
”Mielestäni on hyvä, että 

organisaatioiden johtoportaissa 
on myös nuoria. Kuitenkin siellä 
on aina myös kokeneita ihmisiä, 
jotka pitävät organisaation kasas-
sa. Nuoret eivät ole vielä kangis-
tuneet kaavoihin, ja he tekevät 
asiat raikkaalla tavalla.”

Lintua ei kuitenkaan aina ole 
otettu tosissaan. 

”Vaikka auktoriteettia on tullut 
iän myötä lisää, tuntuu kyllä edel-
leen siltä, ettei minua aina oteta 
tosissaan. Nyt toki kyseenalaiste-
taan vähemmän, kuin 29-vuoti-
aana”, Lintu naurahtaa. 

“Omat ajatukset on kuitenkin 
usein sen verran puutteellisia tai 
huonoja, että on se hyvä, että 
joku sanoo siihen jotain.”

LINTU SANOO olevansa johtaja-
na vaativa.

”Asetan toisille samat vaati-
mukset kuin itselleni. Saatan sa-
noa asioita kärkkäästikin silloin, 
kun olen tyytymätön. Puolitekoi-
suus ja keskinkertaisuus saavat 
vereni kiehumaan.”

”Mutta asiat eivät muutu, jos 
kukaan ei sano mitään.”

Yksinäistä ja 
sosiaalista 
johtamista

Kolmas kerta EUpuheenjohtajamaana
    Ò Suomi on kolmatta kertaa 

EU-puheenjohtajana. 
    Ò Puolen vuoden puheenjoh-

tajuus alkoi heinäkuun alussa ja 
päättyy vuoden lopussa. 

    Ò Kausi tuo noin 16 000 osallis-
tujaa kokouksiin.

    Ò Puheenjohtajuus tuo kuusi 
epävirallista ministerikokousta 
Finlandia-taloon.

    Ò Heinäkuussa kokouksista 
pidettiin kilpailukyky-, ympä-
ristöministeri- sekä oikeus ja 
sisäministerikokous.

    Ò Seuraava kokous on ulkomi-
nisterikokous, joka kokoontuu 
29.–30. elokuuta.

    Ò Valtiovarainministerikoko-
us (Ecofin) pidetään 13.–14. 
syyskuuta.

    Ò Viimeinen kokouksista on 
maatalousministerikokous  
22.–24. syyskuuta.

    Ò Lisäksi EU-puheenjohtaja-
kaudella Suomessa  järjestetään 
noin 60 virkamiestason kokous-
ta, joista suurin osa järjestetään 
Finlandia-talossa.

seksi myös buffetpöydässä.” 
Finlandia-talo on kokenut 

kokousjärjestäjä. Näyttävä onnis-
tuminen oli kesän 2018 Trump–
Putin-huipputapaaminen, jolloin 
talo toimi mediakeskuksena yli 
tuhannelle toimittajalle.

Huippukokous toi Helsingille 
paljon näkyvyyttä, joka näkyy 
tänä vuonna niin Finlandia-ta-
lolla kuin vaikkapa Helsingin ho-
telliyöpymisissä.

Finlandia-talolla on 39 muu-
ta kansainvälistä kokousta tänä 
vuonna. Sauramaa kertoo, että 
osa kokouksista on selvästi saatu 
kesän 2018 näkyvyyden takia.

että olen vähän sieltä täältä ko-
toisin. Tunnen kuitenkin eniten 
olevani helsinkiläinen.”

TYÖPAIKKA ULKOMAILLA Oop-
peran pestin rinnalla ei ole kuiten-
kaan poissuljettu vaihtoehto.

”Toivoisin, että kun ooppera-
kausi alkaa, minulla olisi myös 
ulkomainen sinfoniaorkesteri 
johdettavana. Silloin kokisin työ-
ni olevan tasapainossa.” 

”Se vaatii vain paljon aikatau-
lusuunnittelua”, Lintu pohtii.

Lintu on huolissaan siitä, että 
oopperan ajankohtaisuutta ja 
tarpeellisuutta kyseenalaistetaan 
jatkuvasti. 

”Oopperalla on mahdolli-
suuksia tarjota vastauksia elämän 
suuriin kysymyksiin paljon suo-
remmin kuin orkesterimusiikilla. 

Oopperassa kerrotaan tarinoita, 
jotka koskettavat. Vanhoistakin 
tarinoista voi löytää universaa-
leja teemoja, jotka ovat edelleen 
ajankohtaisia.”

”Oopperan tarkoitus on tuoda 
esiin ongelmia, joita ilmenee yh-
teiskunnassa tai vaikkapa ihmis-
ten välisissä suhteissa.”

Lintua harmittaa, että ooppe-
rasta haetaan pelkästään muka-
via ja kevyitä kulttuurielämyksiä, 
eivätkä katsojat ole valmiita haas-
tamaan itseään.

“Ihmisille ei pidä tarjota kaik-
kein helpoimpia ratkaisuja. Pitää 
löytää tasapaino sen välillä, mitä 
ihmiset tietävät haluavansa ja 
mitä he eivät tiedä haluavansa”, 
Lintu sanoo.

”Monet pelkäävät itsensä haas-
tamista, mutta ei kannattaisi.”

Hannu Lintu viihtyy yksin. “Voin 
oikein hyvin, kun ei tarvitse 
puhua kenenkään kanssa.”
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Simberg innoitti siskokset kävelylle 
Töölönlahdelta Tampereelle

MAISEMAT VILISIVÄT bussin ik-
kunassa ohi. Liian nopeasti, ajat-
telivat taideretkeltä Tampereelta 
palaamassa olleet Korpiniityn 
siskokset.

Syntyi ajatus matkustaa maa-
ilman hitaimmalla tavalla, omilla 
jaloilla. Matka olisi irtiotto kii-
reestä. Taidettakin he tekisivät 
matkalla. Määränpääksi valit-
tiin Tampereen tuomiokirkko ja 
lähtöpaikaksi Töölönlahti. Näitä 
paikkoja yhdistää Hugo Simberg 
ja hänen maalauksensa Haavoit-
tunut enkeli.

”Minua on kiinnostanut tehdä 
pitkä kävely, lukea kävelyn histo-
riaa sekä tutkia kävelyn ja ajatte-
lun yhteyksiä”, Iida Korpiniitty 
selittää Töölönlahden rannalla.

Kohta pitäisi lähteä matkaan.  
Korpiniittyjen tavoitteena on eh-
tiä Helsingin ulkopuolelle ennen 
ensimmäistä yötä. 

He katsovat Töölönlahtea ja 
tulkitsevat, että ovat lähellä sa-
maa paikkaa mistä Hugo Sim-
berg on ottanut kuvankin. Ky-
seinen kuva kuvittaa taiteilijasta 
kertovaa kirjaa, joka on siskoilla 
mukana matkassa.

HUGO SIMBERGIN (1873–1917) 
yksi tunnetuimpia teoksia on 
Haavoittunut enkeli. Maalauksen 
taustalla levittäytyy Töölönlahti. 
Siskosten kävelyn päätepisteessä 
Tampereen tuomiokirkossa on 
myös Hugo Simbergin Haavoit-
tunut enkeli, mutta tässä ver-
siossa Simberg käytti taustana 
tamperelaismaisemaa tehdas-
piippuineen.

Korpiniityt ovat kotoisin Tam-
pereelta, läheltä tuomiokirkkoa. 
Kirkon taideteokset tulivat heille 
tutuksi jo lapsena.

”On ihanaa, että sen Haavoit-
tuneen enkelin on kohdannut jo 
lapsena, ilman että kukaan on 
selittänyt teosta millään taval-
la. Myöhemmin selvisi, että sen 
taustana on käytetty Töölön-
lahtea. Että paikka on oikeasti 
olemassa ja minä voin mennä 
sinne!” Satu Korpiniitty sanoo 
Töölönlahdella.

Kävelemällä matkustamisessa 
on Iida Korpiniityn mukaan kyse 
myös ajasta.

”Tällä hetkellä kaikella kiireen 
ja vaatimusten välissä on vaikea 
löytää sellaista rytmiä missä –

12 kävelyä 
    Ò Satu ja Iida Korpiniityn 

12 kävelyä -taideprojektissa 
siskokset vaeltavat eri reittejä 
tutkien kävelyn, luonnon sekä 
taiteen merkityksiä ja yhteyksiä 
toisiinsa.

    Ò Kävely Simbergin jalanjäljis-
sä Töölönlahdelta Tampereelle 
oli sarjan ensimmäinen.

    Ò Seuraavan kävelyn teema ja 
reitti ovat vielä auki.

Satu (vas.) ja Iida Korpiniitty Töölönlahdella juuri ennen lähtöä pitkälle kävelylle.

Hugo Simbergin Haavoittunut 
enkeli vuodelta 1903.

Hugo Simbergistä kertova kirja oli mukana kävelyllä.

Satu sanoi sen hienosti – sielu saa 
ihmisen kiinni, että missä voisi 
pysähtyä ja riisua kaiken ylimää-
räisen ja kävellä tarpeeksi pit-
kään, että ehkä mieli rauhoittuisi 
ja myös silloin voisi itse päästä 
tekemään jotain luovaa.”

TIE 130 ON KUIN PETO, joka ta-
saisella murinallaan muistuttaa 
matkaajia: tehtävänne on vielä 
kesken. 

Muun muassa tällaisia ajatuk-
sia syntyi siskosten podcasteihin, 
joita he tekivät matkan varrelta.

Siskosten matka myötäili van-
haa kolmostietä eli tietä 130.

Telttaöitä kertyi neljä: kak-
si tienvarressa ja kaksi Birgitan 

luontopolun nuotiopaikoilla 
Lempäälässä. Lisäksi he yöpyivät 
hotelleissa sekä muun muassa 
Pappilanniemen kurssikeskuk-
sessa ja Vaihmalan hovissa.

KOLMANNEN YÖN jälkeen Satu 
Korpiniityn jaloissa olevat rakot 
vaativat sairaalakäyntiä, ja niinpä 
he joutuivat liftaamaan parikym-
mentä kilometriä Hämeenlin-
naan lääkärin vastaanotolle. 

”Sain suosituksen olla pari 
päivää kävelemättä.”

Lepo hotellissa ja pieni matka 
liftaten seuraavanakin päivänä 
riittivät hoidoksi.

”Syytän asfalttia. Ostin reissua 
varten yli sadan euron vaellus-

sandaalit ja ehdin jopa ajaa ne 
sisään. Ekojen päivien asfaltti-
marssit eivät vaan sopineet yh-
teen sandaalien kanssa. Loppu-
päivinä, kun pääsimme metsään, 
kengät toimivat kuin unelma.

Tampereen rajojen sisälle 
päästyään siskokset yöpyivät 
Ahlmanin kartanossa ja maala-
sivat sekä viimeistelivät töitään 
pitkälle yöhön, sillä seuraavana 
iltana olisi matkalla syntyneiden 
taideteosten näyttely.

Ennen näyttelyä suunnattiin 
Tampereen tuomiokirkkoon. 

”Ihastelimme tutut taide-
teokset läpi. Oli hieno hetki, kun 
kirkko tuli näkyviin ja pihamaal-
la kulkiessamme vähän fiiliste-

limme, että täällä sitä nyt ollaan”, 
Satu Korpiniitty kertoo. 

Illan näyttely sujui hyvin.
 ”Sinne tuli ihmisiä hauskasti 

eri elämän alueilta: perhetuttuja 
lapsuudesta, sukulaisia, ystäviä, 
työkavereita ja muutama ihan 
tuntematonkin, jotka olivat kuul-
leet matkastamme radiosta”, Satu 
Korpiniitty kertoo.

”Meillä ei tullut Iidan kanssa 
mieleenkään, että teoksia voisi 
myydä. Sitten Siiri-siskomme il-
moitti juuri ennen näyttelyä, että  
’hinnat tiskiin, nyt me myydään 
näitä teidän töitä, niin saatte vä-
hän matkakuluja takaisin’. Myim-
me sitten vähän yli 300 eurolla 
taidetta. Se oli erikoista.” 

’’

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Satu ja I ida 
Korpiniityn 
hitaalla matkalla 
syntyi taidetta 
paperille ja 
rakkoja jalkoihin.

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

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

K A N S A L L I S G A L L E R I A
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Simberg innoitti siskokset kävelylle 
Töölönlahdelta Tampereelle

Varusmiessoittokunta 
soittaa kansan suosikkeja

TUOREITA SATOKAUDEN INSPIROIMIA LOUNAITA

Ravintola Alma Media
tarjoilee herkullista ja maukasta lounasta aina arkisin.  

Herkullinen noutopöytälounas sisältää runsaan salaattipöydän,  
kaksi pääruokavaihtoehtoja sekä vaihtoehtoisesti päivän keiton. 

Chef´s Cornerissa kokkimme valmistaa yksilöllisen annoksen  
juuri sinulle. Uunituore lämmin leipä ja sesongin pieni makea  

jälkiruoka kruunaavat lounashetken.

Elämyksellisiä kahvihetkiä 
Hav a Java -kahvilassa!

Tarjolla päivittäin houkutteleva kattaus kahveja, teetä,  
smoothieita, välipaloja sekä suolaisia ja makeita herkkuja.  

Aamuisin tarjolla myös täyttävä talon aamiainen.

Avoinna 7.30–16
Aamiainen klo 7.30–10

Lounas klo 10.45–14

Tervetuloa!
 

Kysy tiloja ja  
tarjoiluja myös  
ilta  tilaisuuksiin – 
vaikka  
pikkujouluihin!

Fazer Food & Co Alma Media
Alvar Aallon katu 3  

00100 HELSINKI
p. 040 661 3559

almamedia@fazerfoodco.fi        www.fazerfoodco.fi/almamedia
Töölönlahti
Lähtö 14.7.  
iltapäivällä.

Nurmijärvi
Ensimmäinen yö teltassa autotien 
laidassa pusikossa.

Hyvinkää
Toinen yö  
hotelli Sveitsissä.

Hämeenlinna
Neljäs yö hotelli Scandicissa 
sen jälkeen kun oli liftattu 
parikymmentä kilometriä 
lääkäriin hoidattamaan  
jalkaan ilmestyneitä rakkoja.

Sääksmäki
Viides yö Pappilan
niemen kurssi
keskuksessa.

Valkeakoski
Kuudes yö Vaih
malan Hovissa.

Lempäälä
Seitsemäs ja kahdeksas 
yö Birgitan luontopolulla 
Siisjärven ja Ammejärven 
pienillä nuotiopaikoilla.

Janakkala
Kolmas yö autotien 
varressa pusikossa 
sähkökaapin vier
essä.

Tampere
Yhdeksäs yö 
Tampereen rajojen 
sisällä Ahlmanin 
kartanossa, jossa 
siskokset maalasi
vat pitkälle yöhön. 

Tampere
Kymmenes yö Koskipuiston 
Scandicissa, jonka alakerran 
baarissa oli matkalla syntynei
den taideteosten näyttely. 

130

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

K U VAT:  1 2  K ÄV E LYÄ

VARUSMIESSOITTOKUNTA on 
viime vuosina kerännyt saleja 
täyteen ympäri Suomea.

Soittokunnan musiikki on 
laajentunut populaarimusiikin 
suuntaan, ja yleisöä on riittänyt. 
Viime aikoina varusmiehiltä ja 
-naisilta on nähty niin ysäri- ja 
kasarimusiikin kiertueita kuin 
70’s-kiertuekin.

Äskettäin käynnistyneen 
kiertueen nimi on Jukebox, jonka 
soittolistaan yleisö sai vaikuttaa 
osallistumalla keväiseen äänes-
tykseen.  

Soittokunta esiintyy Finlan-
dia-talolla 31. elokuuta. Sitä 
ennen kokoonpano esiintyy 

tiiviissä tahdissa suurissa saleissa 
Tampereella, Jyväskylässä, Lah-
dessa ja Turussa.

Kiertue alkoi Hämeenlinnasta 
19. elokuuta ja päättyy Kuopioon 
1. syyskuuta.

Soittokunnan kokoonpano 
on noin 70-henkinen viihdeor-
kesteri, josta löytyy sinfoninen 
puhallinorkesteri, iso jousisto 
sekä rock-komppibändi.

Puolustusvoimien varus-
miessoittokunta on lähes sadan 
hengen joukko nuoria asevel-
vollisuuttaan suorittavia miehiä 
ja naisia. Soittokunta sijaitsee 
Panssariprikaatissa Hattulan 
Parolannummella. TLS

KOKIT JA LÄHITUOTTAJAT 
esiintyvät ja tekevät ruokaa 
jälleen yleisön edessä Finlan-
dia-talolla. 

Kokit ja farmarit -illallisesityk-
sen on ideoinut Finlandia-talon 
keittiöpäällikkö Timo Lepistö. 
Hän halusi tuoda Suomen 
ykköskokit sekä pientila- ja 
lähituottajat samaan keittiöön. 
Tilaisuus järjestetään nyt toista 
kertaa.

Illan aikana yleisö seuraa 
ruokapöydistään, kun nimek-
käät kokit valmistavat aterioita 
lavalla. 

Samaan aikaan keittiössä ko-
kit valmistavat samoja annoksia 
kuin lavalla on juuri nähty, ja pian 
tarjoilijat tuovat tutun näköiset 
annokset jokaisen eteen.

Finlandia-talon Lepistön 
lisäksi lavalla nähdään Luomon 
ravintoloitsija Jouni Toivanen, 
Demon ja muutaman muun 
ravintolan ravintoloitsija Tommi 
Tuominen sekä Storyn ravinto-
loitsija Markus Hurskainen.

Neljän ruokalajin tilaisuuden 
juontaa Vappu Pimiä.  TLS

Kokit & farmarit illallinen 
Finlandiatalolla to 26.9. 

Kokit ja 
farmarit  
taas lavalla

Varusmiessoittokunta esittää yleisön toiveita tänä vuonna.
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Töölönlahdella järjestetään lukuisia tapahtumia joka kuukausi.  
Menotpalsta poimii niistä kiinnostavimmat. MENOT

VAPAALLA ÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

MUSIIKKI SOI, värikkäät pallot 
lentelevät ja taaperot juoksevat 
vanhempineen pallojen perässä.  
Keskustakirjasto Oodin ensim-
mäisen kerroksen kauimmaises-
sa nurkassa tapahtuu.

Käynnissä on leikkipuisto 
Lorun Ilo liikkua -perheliikun-
tatuokio. Mukana on kymmeni-
sen lapsi–aikuinen-paria. Kaksi 
vuotta syksyllä täyttävä Sonja 
seuraa toimintaa isänsä Jaakko  
Kölhin kanssa sivusta. 

”Mukaan vaan!” rohkaisevat 
ohjaajat. 

Pian Sonja ja isä keräävät pal-
loja toisten mukana. 

Vuoden 2018 joulukuussa 
avatun Oodin ja samalla käyn-
nistyneen leikkipuisto Lorun toi-
mintaan on osallistunut jo useita 
tuhansia lapsia ja aikuisia. 

”Kesäkausi oli kevään tapaan 
hyvin vilkas, mutta nyt elokuussa 
asiakasmäärät ovat vähentyneet 
töiden ja päiväkotien alettua”, ker-

too sosiaaliohjaaja Iida Kurkinen. 
Kesäkaudella eri ikäisten las-

ten toimintaryhmiä oli viikosta 
riippuen kaksi tai kolme päiväs-
sä. Ohjelmassa oli laulua, leikkiä, 
loruja ja liikuntaa. 

”Pääsin ohjaamaan muun 
muassa vauvasirkusta ja vauva-
hierontaa”, Kurkinen kertoo.

LORUN TYÖNTEKIJÄT suunnit-
televat elokuun aikana viikko-oh-
jelman syksylle. Ohjelmassa huo-
mioidaan kevät- ja  kesäkauden 
kokemukset ja asiakaspalautteet. 

Kesällä suosituinta oli vauva-
ryhmät kuten vauvahieronta. Sil-
loin paikalle saapui yli sata vau-
va-vanhempi -paria. 

”Tunnelma oli tiivis, mutta 
kaikki mahtuivat onneksi mu-
kaan”, Kurkinen kertoo.

LEIKKIPUISTOTOIMINTA on 
hoitovapaalla olevalle pikkuhuo-
palahtelaiselle Kölhille tuttua.

”Osallistuimme ensimmäistä 
kertaa ohjattuun ryhmätoimin-

taan täällä Lorussa. Kirjasto Oo-
dissa olemme vierailleet Sonjan 
kanssa jo pari kertaa.” 

”Käymme Sonjan kanssa 
muun muassa Pikku Huopalah-
den leikkipuisto Viirissä sekä 
isä–lapsi-kerhossa ja perheker-
hossa leikkipuisto Isonnevassa 
Etelä-Haagassa.”

”Tosi kivaa, että tällaista ma-
talan kynnyksen toimintaa järjes-
tetään. Oodi on mahtava paikka 
viettää vapaa-aikaa lapsen kans-
sa”, hän sanoo. 

Lorun tilaan hän on tyytyväi-
nen. 

”Paikka näytti ensin vähän 
ahtaalta ja syrjäiseltä, mutta itse 
asiassa se onkin tilava ja toimii 
hyvin.”

LORUN leikkipuistotoiminta on 
muiden lähes seitsemänkymme-
nen Helsingin kaupungin ylläpi-
tämän leikkipuiston ja perhetalon 
tapaan kaikille helsinkiläisille lap-
siperheille avointa ja maksutonta. 

Muista leikkipuistoista poike-
ten Lorussa ei ole koululaisten 
iltapäiväkerhotoimintaa eikä ke-
sällä ole puistoruokailua. 

Loru on Helsingin ainoa kir-
jastossa toimiva leikkipuisto. 
Toisinaan ohjelmaa järjestetään  
myös kirjaston etupihalla, johon 
kesällä valmistui leikkialue. Siel-
tä löytyy muun muassa Suomen 

Pipsa SinkkoWesterholm
toimitus@toolonlahti.fi

Loru on Helsingin 
ainoa kirjastossa 
toimiva 
leikkipuisto.

TÖÖLÖNLAHTI
VESILLE Kajakkeja, veneitä ja suppilauto-
ja on vuokrattavana muun muassa Haku-
na Matata Sup- ja Sup Finland -yrityksistä 
Töölönlahden rannoilla. 25 eurolla per 
kausi Töölönlahdella pääsee käyttämään 
soutuveneitä lokakuuhun asti. Veneisiin 
pääsee käsiksi skipperi.fi-sivuston kautta.

KIASMA
IHMINEN JA MUUT Yhteiseloa -kokoel-
manäyttely tutkailee ihmisen suhdetta 
ympäristöön toisten lajien näkökulmasta. 
Yhteiseloa on osa Kiasman Ole hyvä -tee-
mavuotta, joka kyseenalaistaa ihmisen 
totunnaisen paikan luonnon sekä muiden 
lajien yläpuolella. Huhtikuussa avautunut 
näyttely laajenee 23. elokuuta Kiasman 
toiseen kerrokseen.  1.3. 2020 asti

VOIMAKKAITA VALOKUVIA Norjalaisen 
valokuvaaja Torbjørn Rødlandin intiimit ja 
vahvasti latautuneet valokuvat nähdään 
neloskerroksessa syyskuusta alkaen. 
Vuonna 1970 syntyneen Rødlandin 
näyttely kantaa nimeä Fifth Honeymoon. 
13.9. 2019–5.1. 2020

TEKOHIUKSIA ISLANTILAISITTAIN 
Syyskuun puoliväliin asti esillä olevassa 
näyttelyssä islantilaistaiteilija Shoplifter 
on täyttänyt Kiasman vitoskerroksen 
pirteänvärisillä tekohiuksilla Nervescape 
VIII -näyttelyllään. 15.9. 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 
viisivuotiaille aikuisen seurassa. Kiasmas-
ta 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
ARBORIA Puhallettava muovimaailma 
kutsuu sisäänsä seikkailemaan. Lue lisää 
tästä Helsingin juhlaviikkojen teoksesta  
sivulta 3.  28.8. asti

OODI 
SUNNUNTAISADUT Sunnuntai-illan 
satutuokioihin lapset voivat tulla yhdessä 
aikuisen kanssa. Satutuokiot pidetän Oo-
din lastenosaston kolmannen kerroksen 
satuhuoneessa. sunnuntaisin kello 18.

SHAKKIKERHO KOKOONTUU Haluatko 
oppia pelaamaan shakkia? Tai osaatko 
jo pelin salat, mutta kaipaat pelikaveria? 
Oodin shakkikerho kokoontuu maanan-
taisin Oodin toisessa kerroksessa Oppi-
mistila 3:ssa. Kaikentasoiset pelaajat ovat 
tervetulleita kerhoon. maanantaisin klo 
14–16

MULKEROT SUURMIEHINÄ Ajattelun 
aiheita -lukupiiri järjestetään noin kerran 
kuussa torstaisin Oodin toisen kerroksen 
oppimistila 3:ssa. Mulkerot-lukupiirissä 
sukelletaan mielen pahuuteen ja poh-
ditaan, miksi jotkut pääsevät teoistaan 
vapaaksi kuin koira veräjästä ja joitakin 
jopa kunnioitetaan patsain ja ylistyksin. 
Ensimmäinen lukupiirikirja on Hanna 
Lauerman Pahuuden anatomia: Pahuus, 
hulluus ja poikkeavuus.  to 5.9. klo 17–18

YMPÄRI ILMAN LENTOKONETTA 
Matkaaja ja kirjailija Tomi Tölli kertoo koko 
vuoden 2018 vieneestä ja ilman lento-
koneiden apua tekemästään maailman-
ympärimatkasta ensimmäisen kerroksen 
Maijansalissa. Luennon yhteydessä 

 Lorussa lapset liikkuvat ja toimivat yhdessä oman aikuisen kanssa.

K U VAT:  P I P S A   S I N K K O - W E S T E R H O L M

EU-puheenjohtajakauden heinäkuiset avajaisjuhlat keräsivät väkeä Töölönlahdelle.

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

Oodin leikkipuisto Lorussa tuhansia kävijöitä



9VAPAALLAÖÖLÖNLAHDEN SANOMAT

julkaistaan Töllin matkastaan kirjoittama 
kirja Panamericana: seikkailuja Latinalai-
sen Amerikan maanteillä. su 8.9. klo 13

RUNOBAARI Parituntisessa tapahtu-
massa Runobaarissa kirjoitetaan valitun 
teeman inspiroimana ja kahden runoili-
jan ohjauksessa. Baari kokoontuu kerran 
kuussa syyskaudella Oodin toisessa 
kerroksessa oppimistila 2:ssa. Runoili-
ja-ohjaajina  mukana ovat Terhi Forssén, 
Irina Javne ja Lea Kalenius. Harjoitusten 
jälkeen on mahdollista saada ohjaajilta 
palautetta. Maksuttomassa tapahtu-
massa on kahvi- ja teetarjoilu. Omia 
eväitä voi ottaa mukaan. Järjestäjä on  
runoyhdistys Nihil Interit. pe 13.9.  ja 
11.10.  

MUSIIKKITALO 
KESÄKONSERTIT  Sibelius-Akatemian 
opiskelijat esittävät Musiikkitalossa ilmais-
konsertteja lähes joka kesäpäivä. Kon-
sertit alkavat aina kello 14 Musiikkitalon 
päälämpiössä eli kahviossa. Kestoltaan ne 
ovat noin 45 minuuttia. 25.8. asti

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.  pe 23.8. ja la 24.8.

ASTETTA ERIKOISEMPAA Suuri sinfo-
ninen matka -esityksessä Esko Valtaoja, 
Ringa Manner ja sinfoniaorkesterin 
muusikot johdattelevat yleisön maail-
mankaikkeuden poluille. Artistit Pyhimys 
ja Saimaa tulkitsevat kappaleitaan suuren 
orkesterin ja kuoron kanssa. pe 30.8. 

LYÖMÄSOITINTEN VELHO Rumpali 
ja monitaitoinen perkussionisti, itäval-

talainen  36-vuotias  Martin Grubinger 
esiintyy RSO:n ja kapellimestari Hannu 
Linnun kanssa esittäen turkkilaisen Fazil 
Sayn uuden konserton. ke 4.9.

TAPPAJAHAISTA INDIANA JONESIIN 
Vantaan viihdeorkesteri esittää eloku-
vasäveltäjä John Williamsin tunnetuim-
pia sävellyksiä. 87-vuotias WIlliams on 
säveltänyt musiikkia niin Tappajahaihin 
kuin Indiana Jonesiin. Illan soittolistalla 
on muun muassa Supermies, Schindlerin 
lista, E.T. ja Harry Potter. Sekä Star Wars. 
la 21.9.   

SEGERSTAM PUIKOISSA Sibelius-Akate-
mian orkesterinjohdon professorina vuo-
sina 1997–2013 toiminut Leif Segerstam 
nähdään syyskauden avajaiskonsertissa 
Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesterin 
johdossa. Konsertissa kuullaan myös 
kantaesityksenä Segerstamin Sinfonia nro 
325. la 28.9. 

INSINÖÖRILIITTO HYVÄLLÄ ASIALLA 
Tulevaisuutta luomassa - hyväntekeväi-
syyskonsertissa nähdään muun muassa 
Diandra, Olavi Uuusivirta, Ida Elina ja 
Osmo Ikonen. Insinööriliiton järjestämän 
tapahtuman tuotto ohjataan Me-säätiölle. 
to 18.10. 

TAPAHTUMIA LAPSILLE Musiikki-
talossa järjestetään paljon erilaisia 
lastenkonsertteja ja -tapahtumia. 

Tutustumisen Musiikkitalon tarjontaan 
voi aloittaa lastenkonserttien lisäksi 
vaikkapa avoimista kenraaliharjoituk-
sista. Musiikkitalon mukaan kannattaa 
valita esityksiä ennakkoluulottomasti, 
sillä ”lapset suhtautuvat usein erilaisiin 
musiikinlajeihin aikuisia huomattavasti 
avomielisemmin.”

EDUSKUNTATALO
OPASTETUT KIERROKSET Eduskunta 
järjestää opastettuja kierroksia talossa. 
Opastusajat syksylle ovat varattavissa 
sähköisen varauskalenterin kautta. Sinne 
löytyy linkki eduskunta.fi-sivulta.  Mini-
mikoko 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-
nota ovat yleisölle avoimia. Niitä voi tulla 
seuraamaan vierailijasisäänkäynnin kaut-
ta (sisäänkäynti B). Istuntoja on noin neljä 
viikossa. Kaikille täysistuntoon tuleville 
vieraille tehdään turvatarkastus. Muun 
muassa juomat ja eväät kerätään pois, ja 
ne saa takaisin lähtiessä.  

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

Keskustakirjasto Oodin terassi.

2019

>>>

Oodin leikkipuisto Lorussa tuhansia kävijöitä

Millaista työsi on? ”Vahtimestarit kuuluvat Taideyliopiston tila-
palveluihin. Me muun muassa tarkistamme, että Sibelius-Akate-
mian tilat ovat järjestyksessä. Myös kulunvalvonta kuuluu meille, 
sekä yleispalvelu opiskelijoille ja henkilökunnalle.”
Millaista on olla töissä Töölönlahdella? ”Olen harrastanut valoku-
vausta jo pitkään, opiskelin sitä Saksassa jo ennen muuttoa Suomeen. 
Viime vuosina olen innostunut lintukuvauksesta. On yllättävää, miten 
rikas Töölönlahden linnusto on, se vaihtelee joka vuosi. Siellä on 

muistaakseni kolme paria silkkiuikkuja. Ruokokerttu laulaa aamuisin 
lahdella. Asun Pasilassa ja tulen pyörällä töihin Töölönlahden länsi-
puolta.”
Ketkä kulkevat työpisteesi ohi? 
”Huippuaikoina tästä tulee läpi turistit, opiskelijat ja henkilökunta. 
Mutta tähän pysähtyy aniharvoin kukaan ulkopuolinen kysymään 
mitään. Yleisin kysymys on, että missä on kirjasto. Meillä on tuossa 
alakerrassa kaikille avoin kirjasto.”  TLS

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

TÖISSÄ TÖÖLÖN LAHDELLA

Vahti mestari  
Teemu Sauer on 
töissä Taideyli

opiston Sibelius 
Akatemian infossa 

Musiikkitalon  
pohjois  

päädyssä.

Jaakko Kölhi ja pian kaksivuo-
tias Sonja Kölhi kävivät Lorussa.

suurin kiipeilyteline. 
Oodissa kävijät ihastelevat 

usein Lorun toimintaa. 
”Toimintaryhmiin ei ole en-

nakkoilmoittautumista. Toivo-
tamme myös turistit ja muun-
paikkakuntalaiset lapsineen 
tervetulleeksi mukaan”, Kurkinen 
kertoo. 

Syksyllä Punavuoressa sijait-
sevaan perhetalo Betaniaan pa-
laavan Kurkisen mielestä Lorussa 
on ollut hienoa päästä kertomaan 
toiminnasta uusille asiakkaille.

 ”Kaupungin leikkipuistotoi-
minta on mahtava palvelu eikä 
se ole kaikille vielä tuttua”, Kurki-
nen sanoo.
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TA M P E R E L A I S R AV I N TO L A 
Hook kanansiipineen saapui Hel-
sinkiin reilu kolme vuotta sitten.

Restamax-ketjun, eli nykyään 
NoHo Partnersin, omistama ra-
vintola sijaitsee Kisahallin ete-
läpäädyssä. NoHo syntyi, kun 
Restamax ja Royal Ravintolat yh-
distyivät viime vuonna. 

Tampere on Suomen win-
gs- eli siipikeskus. Pirkanmaan 
kanansiipi-innostuksen alku-
lähteeksi on esitetty kiekkoväen 
kiinnostusta tähän amerikka-
laisherkkuun.  Hook-ravintola 
on levittäytynyt Tampereelta 

Hook täyttää vatsan ilman yllätyksiä
Kanansiipi-
ravintolassa 
kolmen ruokalajin 
syöminen on 
vauhdikas 
tapahtuma, jossa 
ruokalajit tulevat 
pöytään ennen 
kuin edelliset on 
syöty. 

Rauno Hietanen
rauno.hietanen@toolonlahti.fi

Alkupalalistalta valittu pane-
roidut herkkusienet ovat rapeita 
ja maukkaita. 

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

Töölönlahdella järjestetään lukuisia tapahtumia joka kuukausi.  
Menotpalsta poimii niistä kiinnostavimmat. MENOT

HAKASALMI
SURUTON KAUPUNKI Viimeisiä viikkoja 
viedään. Suruton kaupunki – Kohtauksia 
1920-luvun Helsingistä on toiminnallinen 
näyttely lähes sadan vuoden takaiseen 
pääkaupunkiin. 1.9. 2019 asti

KUIN ENGLANNISSA Hakasalmen huvi-
lan englantilaistyylisessä pihassa kelpaa 
istuskella. Vlikasliikenteiselle Mannerhei-
mintielle tätä pihaa ei juuri näy. Museon 
vieressä on myös Café Huvila, joka toimii 
vuonna 1847 rakennetussa vierustalossa. 
Talo oli alun perin leivintupa ja kamari. 

FINLANDIA-TALO 
EU-KOKOUKSIA Finlandia-talo isännöi 
EU-kokouksia Suomen puheenjohtajakau-
den ajan. Lue lisää kokouksista sivuilta 4–5.  

JUKEBOX Puolustusvoimien varusmies-
sooittokunnan keikasta lisää sivulla 7. la 
31.8. 

KIELIBISNESTÄ #KIELI2019-konferenssi 
haluaa tuoda esiin kielen merkityksen 
taiteen ja kulttuurin lisäksi myös liike-
toiminnassa. Konferenssin järjestäjä on 
SKY ry. Yhdistys edustaa suomalaisia ja 
Suomessa toimivia kielipalveluyrityksiä. 
to 5.9.

KOLMEN MAAN ARTISTIT Suomen, 
Viron ja Venäjän eturivin artistit esiin-

tyvät yhdessä Romantiikan jättiläiset 
-konsertissa. Suomesta esiintyvät muun 
muassa Diandra, Pentti Hietanen ja 
Kyösti Mäkimattila. Venäjältä nähdään 
Voice-kilpailun voittaja Petr Zaharov ja 
kuulu saksofonisti Igor Butman. Virosta 
nähdään muun muassa Viron kansalli-
soopperan poikakuoro. la 2.11.  

MEREN AARTEITA Café Verandan 
yhteydessä oleva näyttelytila Galleria Ve-

randa tarjoaa Meren aarteet -valokuva-
näyttelyä lokakuulle asti. Siinä nähdään 
Itämeren vedenalaista  maailmaa. Suuri 
osa kuvista on otettu Itämeren moni-
muotoisuuden kartoitustyön ohessa. 
4.10. asti

OPASTETUT KIERROKSET Suosit-
tuun rakennustaiteen nähtävyyteen eli 
Finlandia-taloon voi tutustua pintaa 
syvemmältä opastetulla kierroksella. Niin 

tekevät vuosittain useat turistit. Kierrok-
set 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. 
26.8.–30.9. välisenä aikana talo ei järjestä 
opastettuja kierroksia. Lisätietoa www.
finlandiatalo.fi

OOPPERA
JÄTTILÄINEN RING Richard Wagnerin 
oopperan suurteos Ringinstä lisää sivulla 
3. Ensimmäisen osan Reininkullan esityk-
siä on yhteensä kuusi. 30.8.–18.9.

LIISA IHMEMAASSA Oopperatalossa 
esitetään tämän syksyn ja kevään 2020 
aikana kaikkiaan 11 kertaa baletti Lewis 
Carrollin klassikkokirjasta Liisa Ihmemaas-
sa. Balettia suositellaan yli kuusivuotiaille.  
23.8. 2019–28.5. 2020

KLASSIKKO CARMEN Espanjaan sijoit-
tuva rakkaustarina Carmen on kenties 
maailman suosituin ooppera. Syys-loka-
kuussa sitä pääsee seuraamaan kahdek-
san esityksen verran. 6.9.–3.10.

KUOLLUT KAUPUNKI Miehen vaimo 
kuolee, ja mies eristäytyy. Mutta sitten 
mies tapaa vaimoa kovasti muistuttavan 
naisen, joka vetää häntä elämään. Syylli-

Helsingin lisäksi muun muassa 
Turkuun.

Ravintolan salissa on meri-
rosvoteema. Kapteeni Koukun 
ja kumppaneiden muovipatsaat 
kurkistelevat nurkissa. Sali on 
melko hämärä kesäauringossa-
kin. Sisällä taulutelevisiot näyttä-
vät jalkapallo-ottelua. Isolla ulko-
terassilla valoa riittää.

ALKUPALOISSA on monenlaista 
friteerattua annosta olutsipuli-
renkaista mozzarellatikkuihin.

Paneroidut herkkusienet 
(6,90 euroa) ovat rapeita päältä 
ja maukkaita, tosin kahdeksan 
kappaletta alkupalaksi on melko 
tuhti määrä.

Pääruoaksi valitaan kahdek-
san kappaletta niin kanansii-

Ravintola Hookin ruokasalissa voi seurata urheilua. Sisustus on merirosvohenkinen.

Leikkipaikka kiipeilytelineineen avattiin kesä-heinäkuun vaihteessa keskustakirjas-
to Oodin edustalle.

piä (9,20 euroa) kuin vegesiipiä 
(11,90 euroa). Vegesiivet ovat fri-
teerattuja tofunpalasia. Annokset 
tulevat alkupalojen tavoin koris-
sa rapisevan paperin päällä. 

Annoksille valitaan tilauksen 
yhteydessä tulisuus asteikolla 
mild–suicide. Lisäksi annok-
sille valitaan kastikkeet, joten 
kysymyksiä tulee monta ennen 

kuin ruoat on tilattu. Sekä tofut 
että kanansiivet ovat maukkaita, 
mutta yllätyksettömiä. Pari palaa 
syötyään alkaa kaivata paistettu-
jen siipien oheen muutakin kuin 
porkkana- ja selleritikkuja. 

Hook on omassa siipiravinto-
lakategoriassaan legendaarinen 
tekijä. Sieltä saa kohtuuhinnalla 
vatsansa varmasti täyteen, mutta 
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Hook täyttää vatsan ilman yllätyksiä
Ravintola 

arvio

HOOK

Hookin ruokaannokset tulevat koreissa. Etualan vegesiivet ovat  
friteerattua tofua. Taaimmaisessa korissa on kanansiipiannos.

RUOKA 7   

HINTA-LAATU HHH   

HOOK
Mannerheimintie 17  
puh. 044 4520 230
www.ravintolahook.fi

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

syyttä ja himoa luvassa.  Die tote Stadt – 
Kuollut kaupunki -oopperan musiikki on 
Erich Korngoldin. Suositusikäraja on 12 
vuotta. 5.10.–18.10.

LUMIKUNINGATAR H.C. Andersenin 
tunnettu satu Lumikuningatar palaa Kan-
sallisoopperan ohjelmistoon näyttävänä 
balettina. Lumikuningatar kertoo sadan 
vuoden takaisessa Helsingissä eläneiden 
Kain ja Kertun seikkailuista. Yhteensä 11 
esitystä. 19.10.–9.11.

TAIDETUOKIO LAPSILLE  Lasten 
taidetuokiot vievät 5-6-vuotiaat soittaen, 
tanssien ja askarrellen oopperan ja ba-
letin maailmaan. Tuokioissa tutustutaan 
päänäyttämön ohjelmistoon itse teke-
mällä. Kuukausittain vaihtuvat teemat 
mukailevat päänäyttämöllä nähtävää 
teosta, joka on tänä syksynä Lumikunin-
gatar. Tuokioissa muun muassa askar-
rellaan kotiin vietävä muisto. Teemat: 
26.8. Maskeeraus / 23.9. Draama / 21.10. 
Musiikki / 9.12.  Tanssi

TEOSESITTELYT Ennen oopperan näy-
töksiä järjestetään maksuttomia teo-
sesittelyjä, joissa voi kuulla kiinnostavia 
faktoja teoksen syntyvaiheista, roolihah-
moista ja tarinasta. 

KIERTOKÄYNNIT Oopperatalon kulissien 
taakse pääsee kurkistamaan kiertokäyn-
neillä, joita talo järjestää noin kerran 
kuussa. Yksityisen kiertokäynnin voi 
myös tilata omalle ryhmälleen 95 eurolla. 
Tunnin mittaiset suomenkieliset opas-
kierrokset pidetään syyskaudella 2019 
keskiviikkoisin: 14.8., 11.9.,  9.10.,  13.11.
ja 11.12. Opastus alkaa Alfonsin aulasta 
Töölönlahden sisäänkäynnin puolelta.

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 Linnun-
laulun korkeimmilla kohdilla ovat auki 
pitkälle syksyyn ainakin säiden salliessa.  

Töölönlahdella voi kävellä tai juosta Itämeren hyväksi. Tavoitematka on maailman 
ympärysmittaa vastaava matka Lisätietoja osoitteesta maailmanympärysmatka.fi.

Koko 60 mm x 90 mm

Menopalsta taas seuraavassa Töölön-
lahden Sanomissa marraskuussa 2019.

Uusi  
lehti taas 
marras
kuussa!

KULTTUURIN JA 
BISNEKSEN KEHTO

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

mitään yllätyksiä tai sen suurem-
pia makuelämyksiä ravintola ei 
tarjoa. Monelle tämä kuitenkin 
riittää. Siivillä on fanikuntansa. 

Normaalilla ruokahalulla va-
rustettu henkilö syö Hookissa 
alku- ja pääruoan alle 20 eurolla, 
joten se on hyvin huokea vaihto-
ehto esimerkiksi kaveriporukan 
illanistujaisiin.

JÄLKIRUOKIIN ravintola ei pa-
nosta. Listalla on vain yksi vaih-
toehto: Häagen Dazs -jäätelö-
puikko (7,20 euroa). Makuja on 
testipäivänä saatavilla kolme. 
Mansikkajäätelötikku tulee lau-
tasella pakkauksestaaan avattuna 
kermavaahtokoristeen kanssa. 
Jäätelöpuikon päälle on ripoteltu 
salmiakkirakeita. 

Tarjoilija tuo jälkiruoan kysy-
mättä pöytään kun pääruoka on 
vielä kesken. 

Sama kävi myös pääruoan 
kanssa: alkuruoka oli vielä kes-
ken, kun pääruokakorit tulivat 
pöytään. Tarjoilu on asiallista, 
mutta rajoittuu annoksen kuljet-
tamiseen pöytään. Ruoan mais-
tumisesta ei kysellä lainkaan.  

TUNNELMA HHH   

PALVELU HH  

2019

Jätkäsaari  
kasvaa,  

kasva sinäkin.

Varaa 
ilmoitus

tilaa!

ilmoitukset@ruoholahdensanomat.fi / 050 330 6399

Ruoholahden    

SANOMAT
JÄTKÄSAARI RUOHOLAHTI



DIN ING  ROOM 
& BAR

ääkkösillä tai ilman
TÖÖLÖNLAHTI.FI

Tsekkaa

@toolobaynewsfacebook.com/toolobay @toolonlahti


