
www.hietsunpaviljonki.fi

Hietsun Paviljonki on kunnostettu osin talkootyön sekä lahjoitusten voimin kansalaisjärjestöjen ja kau-
punkilaisten käyttöön Töölön omaksi kylätaloksi. Uimarannan vanha pukuhuone- ja kahvilarakennus 
palvelee nyt tapahtuma-, kokous- ja juhlatilana sekä tarjoaa työhuonetiloja vuokrattavaksi. Paviljongin 
monitoimisaleissa kansalaiset, yhdistykset, järjestöt, seurat sekä yritykset voivat järjestää erilaisia tapahtumia 
kokouksista ja syntymäpäiväjuhlista konsertteihin ja startup -tilaisuuksiin. Sitä hallinnoi yleishyödyllinen 
kiinteistöosakeyhtiö, joka ei maksa voittoja omistajilleen vaan sijoittaa ne toimintansa kehittämiseen.



www.hietsunpaviljonki.fi

Merijooga

Hietsun Paviljongissa tarjoamme keväällä 2018 
viikonloppuisin joogakursseja sekä äänimal-
joilla toteutettuja rentoutuksia.

Yin & äänimalja -Tutustumistunnit  kevään teemois-
sa Hietsun paviljongin tiloissamme  tiistaisin.

www.merijooga.fi

bookm-ark.fi

Arkkitehtuurikirjakauppa bookm-ark.fi on auki 
7.1–22.4.2018 sunnuntaisin klo 12–15 ja so-
pimuksen mukaan.

1.4. Hilpeämpi pääsiäiskonsertti

Aprillia! Klassisen Hietsun pääsiäiskonsertissa ei 
kärsitä, vaan syödään rahkapullaa iloisissa tun-
nelmissa. Saamme vieraaksemme Radion Sin-
foniaorkesterin mainion klarinetistin Giuseppe 
Gentilen.

www.facebook.com/klassinenhietsu

10.4. Hietsu is Happening! nro 11: “1955”

Yllätyksellinen tapahtumasarja perinteisessä 
Hietsun Paviljongissa. Jazzia, klassista, tanssia, 
runoutta, improvisaatiota ja mitä vain.

www.facebook.com/hietsuishappening

20.4. HietsuFOLK -hyväntekeväisyyskonsertti

21.–22.4. Merijooga 
Intialaisen Savira Guptan joogaviikonloppu

www.merijooga.fi

22.4. Kreeta-Maria Kentala ja Matias Häkkinen

Kaustisen lahja viulumaailmalle, Kreeta-Maria 
Kentala, yhdistää voimansa cembalisti Matias 
Häkkisen kanssa luontoteemoja pyörittelevässä 
konsertissa. Kuullaan myös ehtaa kaustislaista 
musiikkia!

www.facebook.com/klassinenhietsu

3.–23.5. Taidenäyttely

"Venäläinen moderni. Perinne jatkuu."

TRIADA Suomen venäläisten taiteilijoiden liitto. 
Vuonna 2018 liitto täyttää 20 vuotta.

5.5. Merijooga 
Yinjoogaa ja äänimaljoja iltapäivä

www.merijooga.fi



15.4. Merijooga 
Seasonal Yin® ja Aromaöljyt teemailta

www.merijooga.fi

15.4. Taljanka Titirimundi

Titirimundi -konsertissa soivat laulut 
Espanjasta ja espanjankielisestä Latinalaisesta 
Amerikasta. Luvassa on vauhtia ja vaarallisia 
tilanteita, kun suomalainen maailmanmusiikin 
pioneeri astuu lavalle. Matinea on omistettu 
paitsi flamencorytmeille myös perulaisille, 
meksikolaisille ja argentiinalaisille lauluille, 
monille tutuille ja joillekin meillä vielä 
tuntemattomille maailmanmusiikin helmille. 

15.4. HELL SINK I -valokuvanäyttely

Esillä aulassa 6.–20.4. muiden tapahtumien 
ohessa. Avoimet ovet 15.4. klo 12-15 ja 16-18.

Valokuvaajat: Hanna Arhe ja Niina Laukkanen

13.5. Harri Mäki ja Emil Holmström

Tapiola Sinfonietan sooloklarinettipaikalla pit-
kään ihastuttanut Harri Mäki on tätä nykyä yksi 
arvostetuimmista pedagogeistamme ja Sibel-
ius-Akatemian professori. Haastoimme hänet 
resitaaliin! Äitienpäivänä on hyvä ottaa äiti mu-
kaan ja upota mestariteoksiin.

www.facebook.com/klassinenhietsu

26.5. Martin Malmgren -pianokonsertti

www.martinmalmgren.com

31.5. Martin Malmgren -pianokonsertti 
www.martinmalmgren.com

20.8.–3.9. Taidenäyttely

Ulla Kärävä, taidemaalari, muotisuunnittelija

Ohjelmamme päivittyy jatkuvasti:
www.facebook.com/HietsunPaviljonki/events


