Torilla tavataan!

Helsinki-päivä
Töölöntorilla
ke 12.6. klo 10-14

Tervetuloa Töölöntorin Helsinki-päivään!
Perinteinen Helsinki-päivä palaa perinteiselle Töölöntorille Töölöntorin yrittäjäyhteisön toimesta. Vuosikymmenien odottelun jälkeen on nyt konkreettiset
mahdollisuudet aloittaa myös Töölöntorin kehitystoimet, sillä Töölön vuosien
2017-26 aluesuunnitelmassa on tori keskeisellä sijalla. Kesäkuun alussa
alkanut ja lokakuuhun jatkuva ideakilpailu torin kehittämisestä tuonee suunnittelijoille mainiot eväät suunnitella Töölöntorista koko Töölön sydän.
Me töölöläiset voimme siihen myös vaikuttaa omalla aktiivisuudellamme.

Ohjelma
• klo 10.00 Toimittaja Jari Korkin haastateltavana Erkki Liikanen;
Eurooppa ja Suomi Europarlamenttivaalien jälkeen

• klo 10.25 Helsingin Liikkumisohjelman projektipäällikkö Minna Paajanen
• klo 10.45
• klo 10.50
• klo 11.10
• klo 11.15
• klo 11.20
• klo 11.30

• klo 11.50
• klo 11.55
• klo 12.00
• klo 12.20
• klo 12.30
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kertoo miten eri-ikäiset helsinkiläiset saadaan liikkumaan,
www.kaikkiliikkuu.fi
Okko Karhunen, klarinetti, säestää Saija Kemppainen, piano,
Töölön musiikkiopisto
Iiris Björnberg, Lapset ensin ry, päiväkotien Papilio-ohjelma
(lapsen tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittäminen)
Tanssiesitys, Tamara Rasmussen opisto
Pormestari Jan Vapaavuoren tervehdys
Jari Korkki haastattelee pormestari Vapaavuorta
”Töölön Yrittäjien Perinneyhdistys TYPY”. Töölöläisten yrittäjien
yhteistoimintaa ja yhteisöllisyyttä kehittävästä TYPY:stä ovat
haastateltavina Ulla Välimäki, Tuula Styrman ja Erik Paajanen. Mukana myös kaupungin yritysluotsi Suvi Tuiskunen.
Anna Grönroos, laulaa kappaleet Lovers on the Sun ja Tuntematon, säestää Saija Kemppainen, piano, Töölön musiikkiopisto
Tanssiesitys, Tamara Rasmussen opisto
Vuoden johtolanka-voittaja, vuoden dekkaristi Eva Frantz;
Suomen dekkariseuran töölöläinen hallituksen jäsen Eeva
Vuortama haastattelee
Jona Avela, laulaa ja soittaa omia kappaleitaan, Töölön musiikkiopisto
Akvarellimaalauksen juhlaviikko 9.-14.7. on IWS Finlandin
(www.iwsfinland.fi) järjestämä ensimmäinen kansainvälinen
akvarellitaiteen festivaali Suomessa ja tapahtuu Kaapelitehtaalla, kirjasto Oodissa ja kaupungilla Töölönkin alueella.
Helene Schjerfbeckin syntymäpäivänä 10.7. on SAy:n ”Suuri
maalaustapahtuma” Oodissa ja kaupungilla. Galleria Akvartissa (Humalistonkatu 1, www.akvart.fi) ovet auki klo 20 asti.
Haastattelussa Benita Suomi, Irina Rebnitskaya, Maikki Haapala ja Ulla-Riitta Kauppi.
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• klo 13.00 Haastateltavina töölöläinen kirjailija, toimittaja ja dokumentti-

• klo 13.25
• klo 13.35
• klo 13.50

elokuvaohjaaja Elina Hirvonen ja kirjailija-käsikirjoittaja Nina
Honkanen (molemmat myös kirjailijoiden kv. sananvapausjärjestön Suomen PENin hallituksen jäseniä)
Jona Avela, laulaa ja soittaa omia kappaleitaan, Töölön musiikkiopisto
Futis & Töölö. Haastateltavana HJK:n joukkueenjohtajana jo 40
vuotta toiminut liki paljasjalkainen töölöläinen Markku ”Peltsi”
Peltoniemi.
Näyttelijä Heidi Krohn kertoo Lallukan kuulumisista remontin
jälkeen
Yhteyshenkilö: Erkki Hirvonen, p. 050 550 6172,
eki.hirvonen@kolumbus.fi
Päivän järjestäjä: Töölöntorin yrittäjäyhteisö

Töölöntorin Helsinki-päivä 12.6.2019 Julkaisija: Tiimix ry, PL 256, 00531 HELSINKI,
www.mediafix.info Vastaava toimittaja: Erkki Hirvonen Puh. 050 550 6172,
eki.hirvonen@kolumbus.fi Ulkoasu: mx-design/Mikael Manninen Kansikuvan
originaali: Helsingin kaupunginmuseo Paino: Arkmedia
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ELINA HIRVONEN

PUNAINEN MYRSKY
Palkitun tekijän koskettava uutuus
Kirja ilmestyy syyskuussa

Lähelläsi, nopeasti, esteettömästi
Töölöntorin nurkalla – vid Tölötorget
| p. 09 2538 5300

Cafe Taideterassi
Linnunlaulun Sininen Huvila
Linnunlauluntie 11
Avoinna joka päivä 10.00-21.00
Oman kondiittorin makeat ja
suolaiset leivonnaiset.
Tervetuloa!
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Auki: ma-pe 7–24, la 9–24, su 10–21
Töölöntorinkatu 7, 00260 HKI
09 2709 0972 | tintintango.fi

kotimaista kalustemuotia suomalaisissa kodeissa jo 80 vuotta

Uusi myymälä avattu!
Maksa
joustavasti
jopa
60 kk tasaerässä!

Tervetuloa tutustumaan
uuteen myymäläämme Töölössä,
Runeberginkatu 40.
Avajaisia vietämme 3.-7.6.

Topi Helsinki: Runeberginkatu 40, Siru 0500 733 742, Ulla 050 5358 953, ma-to 10-18, topi-keittiot.fi
k e i t t i ö / k y l p y h u o n e / k o d i n h o i t o / l i u k u o v e t / s ä i l y t y s
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Aluesuunnitelmassa

Töölöntori ja puistot

E

tu- ja Taka-Töölön asemakaava perustuu 1800-1900-luvun vaihteen
arkkitehtikilpailuun, jonka tuloksena
Gustaf Nyström ja Lars Sonck laativat vuonna 1906 vahvistetun Töölön asemakaavan.
Tämän jälkeen kaava uudistui voimakkaasti
Helsingin kaupungin ensimmäiseksi asemakaava-arkkitehdiksi nimitetyn Bertel Jungin
toimesta vuonna 1916, jonka jälkeenkin asemakaavamuutoksia tehtiin 1930-luvun lopulle asti. Etu-Töölön keskeinen rakennusvaihe
oli 1910-20-luvuilla ja Taka-Töölön 1930-luvulla. Töölöntori, Stortorget, sai jo vuoden
1906 asemakaavassa monumentaaliaukiomerkinnän.
Töölölle on vahvistettu vuosille 2017-26
aluesuunnitelma, jossa esitetään pitkän aikavälin kehittämisen strategiset painopisteet ja
kiireellisimmät korjauskohteet. Suunnittelualue käsittää Töölön ja osan Kampinmalmin

piiriä (Lapinlahti ja Ruoholahti) sekä lisäksi
Linnunlaulun Töölönlahden puoleisen osan.
Aluesuunnitelma asettaa tavoitteet alueen
kehittämiseksi ja suunnitelmaa toteutetaan
käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Suunnitelman taustaksi laadittiin vuonna
2015 tarveselvitys, jonka valmisteluun liittyivät myös alueella järjestetyt vuorovaikutustilaisuudet ja -kyselyt. Aluesuunnitelman löytää
netistä helposti haulla ”Kampinmalmin ja Töölön aluesuunnitelma”.
Suunnitelma koskee katu- ja viheralueiksi kaavoitettuja yleisiä alueita. Alueella on
rakennusviraston hoidossa olevia viheralueita noin 56 ha ja kaavan mukaisia katualueita
noin 72 ha, johon sisältyy myös katuvihreä.
Töölön aluesuunnitelmassa on erityisinä kehittämiskohteina nostettu esille Töölöntorin ja
puistojen kehittäminen ja parantaminen, mitä
on tervehdittävä suurella ilolla.

SEKSUAALISUUS
ERI IKÄKAUSINA
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Kuva: Klaus Welp

P

itäisikö nuorelta kieltää pornon katselu?
Tekevätkö vaihdevuodet naisesta kuivalihaa? Vieläkö poika saa ja tyttö antaa? Ihminen tarvitsee kehdosta keinutuoliin
hellyyttä, rakkautta ja positiivisia kokemuksia itsestään ja kehostaan. Kaikilla on oikeus
seksuaalisuuteen iästä riippumatta, ja seksuaalisuus on yhtä itsestään selvä osa-alue
ihmisenä toteutumisessa kuin se, että meillä
on nälkä, jano, uni ja tarve liikkua. Kirjailija ja
seksuaalikasvattaja Nina Honkanen on kirjoittanut teoksen Onnelliseksi (Siltala 2017),
joka käsittelee ihmisen seksuaalisuutta eri
näkökulmista ja koko elämänkaaren huomioon ottaen.

Kommenttipuheenvuoro:

Huolenaiheena Töölönlahti

Vanhan Apu-lehden talon romujen keskeltä pelastettu
taulu (koko 70 x 53). Apu-lehdessä oli 1963 Eero
Saurin mielikuvituskertomus, tulevaisuuden kuva
Töölönlahdesta. Kuvittajana Eino Tepponen. Maalaus
on Pirjo Hagelinin löytämä.

T

öölönlahden alue on herättänyt intohimoja moneen otteeseen runsaan
sadan viime vuoden aikana. Näkyvimpiä alueen uhkaajia ovat olleet arkkitehteinä
kansainvälisesti meritoituneet Eliel Saarinen
ja Alvar Aalto, joista edellinen esitti viime vuosisadan alussa Töölönlahden täyttämistä ja
jälkimmäinen 1960-luvun alussa Töölönlahden ja Linnunlaulun yli pyyhkäisevää Vapaudenkatua ja tiivistä taidelaitosrakentamista
lahden länsirannalle. Toki Finlandia-talo, Kansallisooppera, Musiikkitalo ja Oodi sinne ovat
ilmaantuneetkin, mutta paljon väljemmin rakennettuina.
Kuolleina syntyneitä ideoita pulpahtelee edelleen, mutta vaarallisinta niissä on
se, ettemme me tavalliset helsinkiläiset niiden valmisteluista etukäteen tiedä ja myös
se, ettei aina voi luottaa kaupungin päättäjien valvovan asukkaiden etuja. Luottamusta
kaupungin toimiin ei ollut omiaan lisäämään,
että kaupunki valitti korkeimpaan hallintooikeuteen Helsingin hallinto-oikeuden tekemistä päätöksistä koskien uutta yleiskaavaa.

Onneksi valitukset eivät menneet läpi, sillä
helsinkiläisten (oikeus)tajuun eivät mm. kaupunkibulevardien tai Keskuspuistoon rakentaminen millään istu.
Muutaman vuoden takaa on hyvässä
muistissa mainostoimisto N 2:n ”viaton” ehdotus Töölönlahden rannalle rakennettavasta
hotelli- ym. kompleksista, ja mainostoimiston ennenkuulumattoman räikeät perustelut
esitykselleen. Koepallohan tuokin oli, mutta
sai paljon mediatilaa eikä ”savua ilman tulta”,
sillä kulisseissa tehdään kovasti töitä monien
hankkeiden eteenpäinviemiseksi.
Vastaavanlainen koepallo jo pitemmälle vietynä oli myös HIFK:n Helsinki Gardenhankkeen toteuttamisesitys Töölönlahden
välittömään läheisyyteen Mäntymäelle, mutta senkin tarkoitus lienee ollut lypsää kaupungilta lisää rakennusoikeutta Nordenskiöldinkadun varrelle mahdollisesti rakennettavalle
rakennuskompleksille.
Siispä, ollaan valppaina Töölönlahden suhteen.
Erkki Hirvonen
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KESÄN SPORTTILEIRIT
Sporttileiri on Helsingin Kisa-Veikkojen (HKV) ja Suomen Taitovoimisteluklubin (STVK)
kahden urheilulajin kesäleiri 7–13-vuotiaille tytöille ja pojille. Sporttileirit johdattavat
telinevoimistelun ja yleisurheilun maailmaan. Leiri järjestetään arkisin klo 9-15 päiväleirinä
(molempia lajeja päivittäin 2,5 tuntia). Leiripäivään kuuluu yhteinen lounas.
Leiri sopii kaikille liikunnasta kiinnostuneille lapsille, aikaisempaa kokemusta lajeista ei
tarvita. Leiripaikat ovat Töölön Kisahalli ja Eläintarhan urheilukenttä.
Leiri 2: 17.6. – 28.6.2019 (9 leiripäivää), hinta 225 €
Leiri 3: 29.7. – 2.8.2019 (5 leiripäivää), hinta 130 €
Ilmoittautuminen: www.stvk.fi/sporttileiri

Töölön musiikkiopisto - avoin kaikille!
Töölön musiikkiopiston toiminnassa keskeistä on perhe- ja oppilaslähtöisyys. Musiikinopetusta on tarjolla kaikenikäisille, myös aikuisille. Töölön musiikkiopistoon ei ole pääsykokeita, vaan musiikinopetusta pyritään tarjoamaan kaikille helsinkiläisille. Opistoon otetaan
uusia oppilaita harkinnan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja
kunkin soittimen opetusryhmään vapautuu. Töölön musiikkiopisto tarjoaa erinomaiset
mahdollisuudet harrastaa musiikkia itselle sopivalla vauhdilla ja tavoitteilla. Suunnitelmaa
voi joustavasti muuttaa myöhemmin. Töölön musiikkiopisto on yksityisen, voittoa tuottamattoman kannatusyhdistyksen ylläpitämä oppilaitos, jota Helsingin kaupunki tukee.
Kannatusyhdistys on perustettu 3.1.1946.
Yhteystiedot: Töölönkatu 50, 00250 Helsinki, www.toolonmusiikkiopisto.fi, info@
toolonmusiikkiopisto.fi, puh. 040-5047250

Papilio-ohjelmasta lapselle apua tunteiden käsittelyssä
Vuonna 2015 perustetun Lapset ensin-yhdistyksen tavoitteena on levittää suomalaiseen
varhaiskasvatukseen kokonaisvaltaista lapsen tunnetaitojen kehitystä tukevaa ja vastuullista sosiaalista käyttäytymistä vahvistavaa toimintaohjelmaa. Yhdistys on tuonut
Suomeen alun alkaen Saksassa kehitetyn Papilio-ohjelman.
Papilio-ohjelma on lapsen tunnetaitoja ja vastuullista sosiaalista käyttäytymistä
tukeva interventio-ohjelma. Se on tarkoitettu ehkäisemään ennalta lasten tunteisiin ja
tunneperäiseen käyttäytymiseen liittyviä ongelmia sekä tukemaan lasten rakentavaa
käyttäytymistä sosiaalisissa tilanteissa. Ohjelman tavoitteena on myös hoitaa jo ilmenneitä vaikeuksia sosioemotionaalisissa taidoissa.
Muihin ohjelmiin verrattuna Papilion tekee erityiseksi se, että se on varta vasten kehitetty varhaiskasvatukseen, pienten lasten taitojen ja käyttäytymisen tukemiseen.
Lapset ensin ry, www.lapsetensin.fi, Iiris Björnberg, iirispeace@gmail.com,
p. 050 598 8250
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Optikko- ja silmälääkäripalvelut

Instrumentarium Töölöntori,
Sandelsinkatu 6, p. 0203 32891

Itseleivotut tuotteet,
suolaiset ja makeat
Palvelemme koko kesän ma-pe
Töölön terveysaseman aulakahvila
Sibeliuksenkatu 14, p. 040 508 7237

TERVETULOA HELSINKI-PÄIVÄÄN!
23/05/2019 9.35
TARJOAMME 600 ENSIMMÄISELLE
LÄMPIMÄN LOHIKEITON SOPPATYKISTÄ!

46005_INSTRU_palveluhakemisto_64x40.indd 1

TERVEISIN
OLLI PIEKKALA
KAUPPIAS

Töölöntori

TYKISTÖNKATU 7
00260 HELSINKI
olli.piekkala@k-market.com
09-4342630

@KMtoolontori
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Tanssitaiteen
ihanaan
maailmaan...

T

amara Rasmussen Opisto on perinteikäs, vuonna 1963 toimintansa aloittanut, tanssitaiteen perusopetuksen
edelläkävijä ja Helsingin kaupungin tukema
tanssiopisto. Päätoimipiste on ”kulttuuri- ja
taidetehtaalla”, Kaapelilla. Toinen toimipiste
on Arabiassa, Intiankadulla.
Opistossa vaalitaan ilmapiiriä, jossa
yhdistyvät opetuksen jatkuva kehittäminen
sekä taiteellinen tinkimättömyys, mutta
myös lämminhenkinen oppilaista huolehtiminen ja huumori. Lapsen ja nuoren
kasvusta huolehditaan monipuolisesti ja
pitkäjänteisesti ja annetaan hyvät eväät koko
elämää varten. Ja mikä parasta, harrastuksen
elinikäisyydelle ei ole esteitä. Koskaan ei ole
myöhäistä aloittaa tanssiharrastus!

Oppilaat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä - pääsykokeet vain ammattiopintoihin
valmistavassa ryhmässä. Kauden 2019-2020
ilmoittautuminen aukeaa kesäkuun aikana,
www.tanssi.com. Lisätiedot ja alustava
ilmoittautuminen: rehtori Vivianne BudskoLommi, vivi@tanssi.com, p. 041 5116929.

Arvoisa asiakas
Huonekalujen kunnostus ja verhoilu
on vaativaa työtä.

Verhoilemme ja kunnostamme ammattitaidolla:

• Antiikki-, tyyli-, ym. raskaat huonekalut
• Nykyaikaiset koti- sekä julkisten tilojen kalusteet
• Pintakäsittelyt ja puutyökorjaukset
• Laaja kangasmallisto

Haagan Verhoilupalvelu
Kyttäläntie 8 B, 00390 Helsinki, Konala

keijo@haaganverhoilupalvelu.fi

0400 306 316

www.haaganverhoilupalvelu.fi
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Töölöntorinkatu 7
Tiina A. Ketonen
Laatua jo yli 65 vuoden kokemuksella!
Marjat, vihannekset ja Lopen perunat
Töölöntorilta.

Töölöntorinkatu 5, 00260 Helsinki
p. 020 7545730, www.ceestashop.fi

Parturi-kampaamo
Black & White
Runeberginkatu 46,
p. 050 3419 369
www.coiffeurblackandwhite.net

Tykistönkatu 9, p. 045 111 9809
www.scorpiobarbers.fi
Salon Casanova,
Töölönkatu 32, p. (09) 446 863

IT Palvelut yrityksille http://fixcom.fi
Viipurin Hautaustoimisto
Hautauspalvelu Aaltonen Oy
www.viipuri-aaltonen.fi
Asiakkaistamme 90% on täysin tyytyväisiä,
10% hyvin tyytyväisiä palveluumme.
Lähde: Taloustutkimus Oy, 14.9.2018

Marja-Harry koko kesän Töölöntorilla
Jo 30 vuotta Töölössä
Ylinkerros Oy, Runeberginkatu 61
www.ylinkerros.fi, p. 0400 506 900

PuutarhaVeljet/Jari Holmström
Kukkamyynti Töölöntori
Café Tiina Töölöntori
Töölön kulttuuri- ja arkkitehtuurikierrokset
Erikoisaiheita mm. Museokatu,
Naisten Töölö, töölöläisfunkkis, Heikki
Ritavuori, urheilijoiden leposijat Hietaniemen hautausmaalla.
Erkki Hirvonen, eki.hirvonen@kolumbus.fi, p. 050 550 6172

Avaimet • Lukot • Varmuuslukot • Hälyttimet
Kauppalantie 14
00320 Helsinki
Etelä-Haaga

Avoinna Ma-Pe 9-17

p. 09-587 1532

lukkonikkari@lukkonikkari.com
www.lukkonikkari.com

Patenttisuojatut avaimet vuoteen 2033
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