
www.hietsunpaviljonki.fi

Hietsun Paviljonki on kunnostettu osin talkootyön sekä lahjoitusten voimin 
kansalaisjärjestöjen ja kaupunkilaisten 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.



22.10. Hietsu is Happening! Goes Gilgamesh

Luvassa on ennenkuulematon kokonaiselämys, 
jossa ”Kunne kuljet Gilgamesh”, Lauri 
Vanhalan versio muinaisen Mesopotemian 
tarina-aarteesta saa uuden, elävän tulkinnan 
pimenevässä syysillassa Hietsun Paviljongin 
intiimissä tunnelmassa.

Jazzia, klassista, tanssia, runoutta, 
improvisaatiota ja mitä vain.

www.facebook.com/hietsuishappening/

6.11. klo 18 Hietsun kirjallisuussalonki: 
Näkymätön myrsky

lmastonmuutos koettelee kulttuuriamme ja 
vaatii meiltä muutosta, mutta kuinka kertoa 
siitä lapsille ilman ahdistusta ja samalla toivoa 
tulevaisuuteen valaen.

biologian näkökulmasta. FM Katariina 
Karjalainen on perinnöllisyystieteilijä ja 
aikuiskouluttaja. Hän tekee tiedettä helpommin 
ymmärrettäväksi kuvittamisen keinoin ja 
pohtii molekyylibiologian ilmiöitä humaanista 
näkökulmasta.

www.toolonkaupunginosat.fi

26.11. klo 19 Hietsun kirjallisuussalonki: 
Punainen myrsky

Matka kulttuurista toiseen ja kulttuurien taakse 
lapsen katseessa. Punainen myrsky kertoo 
ajankohtaisen ja koskettavan tarinan lapsuudesta, 
perheestä, pakolaisuudesta, pelosta, väkivallasta 
ja ennen kaikkea rakkaudesta.

Kirjailija ja dokumentaristi Elina Hirvonen 
kertoo uudesta romaanistaan.

Klassinen Hietsu

Klassiset kahvikonsertit Hietsun Paviljongissa 
sunnuntaisin klo 15.

www.klassinenhietsu.com

Töölön Kaupunginosat – Töölö ry

Kaupunginosayhdistys toimii alueensa 
asukkaitten ja liikkeenharjoittajien sekä 
muitten toimijoitten yhdyssiteenä ja 
kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä.

www.toolonkaupunginosat.fi 

Hilmala

Luovan tekemisen tila: käsityöt, kudonta, kurssit, 
tyky-päivät. Hilmala on uudenlainen käsitöiden 
ja luovan tekemisen kurssikeskus.

www.hilmala.fi

Merijooga

Palveluissamme yhdistyvät hyvinvointi, 
meriteema ja aaltomainen hengityksen tuoma 
rauhoittuminen.

www.merijooga.fi



Tiedetoimittaja Mikko Pelttari esittelee 
kirjoittamaansa Jenna Kunnaksen kuvittamaa 
kanssa ilmastomuutoksesta kertovaa uutta 
lasten seikkailukirjaa.

Tarjolla myös mehua ja keksejä.

www.toolonkaupunginosat.fi 

17.11. klo 15 Baccano ja 1600-luvun Englanti

Mainiossa barokkiyhtyeessä soittavat Hanna 
Haapamäki, nokkahuilu, Eero Palviainen, 
luuttu ja barokkikitara, Jussi Seppänen, sello ja 
Marianna Henriksson, cembalo. Ohjelmassa 
“Tunes and Mascarades - Musiikkia 1600-luvun 
Englannista”: van Eyck - the Masque - Holborne 
- Bull - Croft - Purcell - Matteis. Baccano vie 
kuulijansa musiikkimatkalle vuosisatojen 
takaiseen Englantiin!

www.klassinenhietsu.com

19.11. klo 19 Hietsun akatemia: 
Perimä vs. ympäristö: kädenvääntö elämästä.

Luennolla kurkistetaan elämän ilmiöihin 

1.12. Poulencin pianokamarissa

Pianokonserttisarjan ensimmäisessä 
konsertissa Maija Väisänen ja LUMO-
puhallinkvintetti esittävät Poulencin teokset 
pianolle ja puhaltimille.

www.maijavaisanen.com/poulenc

8.12. klo 15 Arttu Kataja, Pauliina Tukiainen 
ja Winterreise

www.klassinenhietsu.com

10.12. Hietsun akatemia: 
Kulttuurinen perimä geenien ja ympäristön 
tuolla puolen.

Luennoitsijana VTT, Dosentti Markku Koivusalo. 
Koivusalo on valtio-opin dosentti Helsingin 
yliopistossa ja opettanut ja luennoinut erityisesti 
länsimaisesta poliittisesta, yhteiskunnallisesta, 
tieteellisestä ja taiteellisesta ajatteluperinteestä.

12.12. Hietsu is Happening!

www.facebook.com/hietsuishappening/

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


