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I. TOIMINTAPERIAATTEET 

 

Yleiset toiminnan periaatteet   

Töölön kaupunginosat - Töölö ry toimii alueensa asukkaitten ja liikkeenharjoittajien 

sekä muitten toimijoitten yhdyssiteenä ja kotiseutuharrastuksen ylläpitäjänä. Yhdistys 

ajaa alueen, sen asukkaitten ja yhteisöjen etuja sekä toiveita suhteessa Helsingin 
kaupunkiin sekä muihin alueen rakentamiseen ja viihtyvyyteen vaikuttaviin tahoihin. 

Yhdistyksen toiminnan keskiössä on 1) Töölön kylätalon (Hietsun Paviljonki) 
ylläpito ja siellä järjestettävät asukasosallisuutta tukevat ja kulttuuriympäristöä vaalivat 

tapahtumat. Töölön kaupunginosat kustantaa kylätalon toiminnanjohtajaa ja valvoo 

tämän kautta kylätalon toiminnan tarkoituksenmukaisuutta töölöläisten yhteisenä 

kulttuuri- ja tapahtuma paikkana.  

Yhdistys järjestää kylätalon toiminnanjohtajan johdolla kylätalossa tapahtumia, 

kulttuuri- ja tiede-esitelmiä, asukas- ja keskustelutilaisuuksia, konsertteja, näyttelyitä, 

kirpputoreja ja työpajoja.  Lisäksi yhdistys tukee, subventoi ja tekee yhteistyötä muiden 

taloa käyttävien tapahtumajärjestäjien kanssa ja ylläpitää paviljongille perustamaansa 

Hietsun paviljongin YouTube kulttuurikanavaa.     

Kylätalotoiminnan ja Hietsun kulttuurituotannon lisäksi yhdistys järjestää 2) TÖÖLÖ 
SOI -tapahtumaa, 3) seuraa Töölön asioita sosiaalisessa mediassa ja tarjoaa näille 
keskustelufoorumin, 4) pyrkii ylläpitämään Töölön kulttuurihistoriaa ja 
rakennusperintöä, 5) tarjoaa kanavan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksille ja 
omille projekteille sekä 6) korostaa alueen kulttuurista monimuotoista rikkautta. 
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Töölön kylätalo ja asukasosallisuus 

Yhdistyksen toiminnan keskeinen päämäärä on säilyttää saneerattu Hietsun Paviljonki 

töölöläisten yhteisenä kylätalona ja kehittää sen toimintaa.  

Yhdistys omistaa 13 kappaletta Kiinteistö Oy Töölön Kylätalon Hietsun A -osakkeita ja 

on Töölöläinen Oy:n kanssa toinen pääomistaja Töölön kylätalon 

kiinteistöosakeyhtiöstä.  

Yhdistys on ollut vahvasti mukana Hietsun Paviljongin saneeraustoiminnassa, 
korjaustalkoiden järjestämisessä ja Paviljongin käyttöä parantavissa hankinnoissa. 
Yhdistys pyrkii auttamaan kylätaloa selviämään rakennusaikaisista veloistaan ja 
kehittämään sen toimintaa Töölöläisten yhteisenä kylätalona.  

Töölö ry:n edustajina Kiinteistö Oy Töölön Kylätalon Hietsun hallituksessa ovat 
toimineet Ville Ylönen ja Markku Koivusalo.  

Yhdistys on huolehtinut kylätalon ylläpidosta, sen kunnosta, siisteydestä, neuvonnasta 

ja tapahtumien järjestämisestä. Kylätalon ylläpidosta ja hallinnosta on vastannut 

Hietsun paviljongin toiminnanjohtaja, jonka kautta myös asukasosallisuustoimintaa ja 

tapahtumia on voitu koordinoida paremmin ja järjestää enemmän. Talon profiili 

kylätalona on näin kasvanut. Toiminnanjohtajana toimii Markku Koivusalo, joka 

samalla huolehtii myös Töölö ry:n taloudesta ja tapahtumajärjestelyistä osana kylätalon 
asukasosallisuusohjelman tarjontaa.   

Toiminnanjohtaja hoitaa myös kylätalon tiedotuksen ja koordinoi siellä järjestettäviä 
tapahtumia sekä pitää yllä kylätalon suhteita paikallisiin muihin toimijoihin ja 
Helsingin kaupunkiin.  

Koronavuonna yhdistys on avannut Hietsun paviljongille uuden Hietsun 
kulttuurikanavan, joka on mahdollistanut kylätalon ohjelman ja toiminnan jatkumisen 
etätoimintana koronakriisin aikana ja jonka kautta paviljongin ohjelmaa on voitu myös 
jakaa suuremmalle yleisölle. Kylätalossa toimikaudella 2020 järjestetystä ohjelmasta ja 
tapahtumista ks. kohta III: Asukasosallisuus- ja kulttuuritapahtumat kylätalolla.  

Olennaiset tapahtumat toimikaudella  

Yhdistyksen toimintaan kaudella 2020 on oleellisesti vaikuttanut korona viruksen 

aiheuttama poikkeus- ja kriisitila ja tämän tuomat rajoitukset ja kiellot 

yleisötapahtumien ja kokoontumisien osalta. Yhdistys ehti järjestää vain muutamia 

yleisötapahtumia tammi-helmikuussa ennen koronan saapumista maaliskuussa 2020.  

Yhdistys kuitenkin reagoi nopeasti koronatilanteeseen ja perusti Hietsun paviljongille 

uuden YouTube kulttuurikanavan, jonka kautta yhdistys saattoi järjestää paviljongissa 

striimattuja etätapahtumia ja tarjota Hietsun paviljongilla järjestetyn ohjelmaa 

maantieteelliset rajat ja etäisyydet ylittäen.  

Yhdistys myös pyrki auttamaan koronatilanteesta kärsiviä esiintyjiä, opiskelijoita ja 
koululaisia ja tarjosi näille turvallisia harjoitustiloja ja etäesiintymismahdollisuuksia.         
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II. HALLINTO 

Jäsenyydet 

Töölön Kaupunginosat - Töölö ry kuuluu Helsingin kaupunginosayhdistysten Liitto – 

HELKA ry:hyn sekä Suomen Kotiseutuliitto ry:hyn. Yhdistys pyrkii aktiiviseen 

yhteistyöhön muiden kaupunginosayhdistysten ja toimijoiden kanssa.  

Töölö ry on osallistunut Helka ry:n yhteisiin tapaamisiin sekä Suomen Kotiseutuliitto 
tilaisuuksiin sekä jakanut näiden tuottamaa informaatiota töölöläisille.  

Jäsenistö 

Yhdistyksen jäsenrekisteriä on tarkistettu poistamalla jäsenmaksua suorittamattomia 

jäseniä. Samalla uusien jäsenien hankintaa on kehitetty tarjoamalla erityisiä jäsen etuja. 

Yhteyksiä jäsenistöön on pidetty sähköisesti toimitetulla jäsentiedotteella sekä 

yhdistyksen Internet sivuilla. Yhdistyksen Facebook sivut tarjoavat jäsenille oman 
keskustelufoorumin.  

Jäsenistöltä on myös saatu tietoja ja näkemyksiä yhdistyksen tekemiin kannanottoihin.  

Yhdistyksen jäsenmaksut olivat 20,00 € jäseneltä. Erillistä yritys- tai yhteisöjäsenen 
jäsenmaksua ei ollut. 

Vuosikokous 

Yhdistyksen vuosikokous järjestettiin 26.8.2020, kello 18:00-19:15 Töölön kylätalo – 
Hietsun Paviljongissa. Hiekkarannantie 9, 00100 Helsinki.  

Hallitus 

Koronapoikkeustilanteen vuoksi yhdistyksen asioiden hoidosta sovittiin pääasiallisesti 

sähköpostiringissä. Varsinaisia päättäviä hallituksen kokouksia järjestettiin Hietsun 
paviljongilla kolme (3) kertaa.  

Hallituksen kokoonpano: 

Koivusalo Markku (puheenjohtaja) 
Tarkkanen Jussi (varapuheenjohtaja)  
Ulla Sääski (sihteeri)  
Hakatie Annaleena 
Kovero Camilla 
Ylönen Ville 
Sari Mattero 26.8 lähtien  
 
Toiminnantarkastajat 

Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut Antti Lötjönen ja 
varatoiminnantarkastajana Mikko Innanen.  
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Yhteistyökumppanit ja verkostoituminen 

Yhdistys on laajasti verkottunut ja tekee jatkuvasti yhteistyötä useiden eri yhteisöjen, 
instituutioiden ja toimijoiden kanssa.  

Yhteistyökumppaneita projekteissa ja tapahtumissa muun muassa Töölöläinen oy, 

Klassinen Hietsu, Vapaat äänet, Korvat auki nykymusiikin yhdistys, Artist at Risk -

yhdistys, Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Taideyliopistot, 

Helsingin kamariorkesteri, Taike. Tutkijaliitto, Vastapaino, Teos, Kosmos, Tammi, 
Wsoy, Siltala.  

 

Yhdistyksen tuet ja rahoitus 

Yhdistyksen tulonlähteet ovat jäsenmaksut, varainkeruu ja avustukset.  

Jäsenmaksutulot ovat jääneet vähäiseksi ja korona vuonna myös varainkeruun 

mahdollisuudet ovat olleet huonoja yleisötilaisuuskieltojen takia.    

Helsingin kaupungilta on saatu vuodeksi 2020 asukasosallisuusavustusta kylätalon 

palkkakustannuksiin 14 000 € sekä asukastilan ylläpitokustannuksiin 1200 €. Avustus 

on osaltaan mahdollistanut kylätalon toiminnanjohtajan kautta ja kylätaloa hyväksi 

käyttäen asukasosallisuus- ja kulttuuritapahtumien järjestämisen. Toiminnanjohtaja 

huolehtii kylätalon yleisestä hallinnosta ja erityisesti asukasosallisuustapahtumien 
suunnittelusta, järjestelystä ja toteutuksesta. 

Lisäksi kesäkuun klassisen Hietsun, Hietsu is Happeningin ja Hietsun akatemian 

striimausprojekteihin saatiin kaupungilta avustusta 1000 €.  Projektissa toteutettiin 

monipuolinen musiikkitapahtuma kesäjamboree sekä kolme akatemia keskustelua. 

Kaikki ovat edelleen nähtävissä Hietsun paviljongin YouTube kanavalla.  
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III: ASUKASOSALLISUUS- JA KULTTUURITAPAHTUMAT KYLÄTALOLLA 
 
Talkoot, avoimet ovet ja tilaisuudet, kirpputorit, kaupunkilaiskäyttö 

 

 

Yhdistys järjestää kylätalon ja sen ympäristön kunnostustalkoita, joissa kaupunkilaiset 

osallistuvat kylätalon kunnostukseen, maalaukseen ja korjaustoimiin. Yhdistyksen 

avoimien ovien päivinä kylätaloon voi vapaasti tutustua ja siellä järjestetään samalla 
pienimuotoista ohjelmaa.  

 

 

Kirpputoreilla ihmiset voivat kierrättää kaupunkilaiset voivat kierrättää tavaroita ja 

vaatteitaan ja lähikoulut   

Vuonna 2020 Töölö ry. ehti järjestää pienimuotoiset lattiankunnostustalkoot ennen 

Korona viruksen aiheuttamaa poikkeustilaa. Koronan takia perinteisiä kevät- ja 
syystalkoita tai suunniteltuja kirpputoreja ei ole voinut järjestää.   

Myös avoimien ovien päiviä on jouduttu karsimaan, mutta yhdistys järjesti yhdessä 
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Aalto yliopiston, Taideyliopiston ja Helsingin yliopiston oikeustieteellisen kanssa 

näiden 8 päivän työseminaarin päättäneen näyttelyn ja avoimien ovien päivän 

paviljongissa, jossa kaupunkilaisia kutsuttiin tutustumaan kylätaloon ja siellä pidettyyn 

avoimeen näyttelyyn.  

• Interdisciplinary Interventions Symposium and Exhibition pe 18.9.2020. 

Korona poikkeustilanteessa yhdistys on myös tarjonnut välttämätöntä harjoittelutilaa 

mm. Sibelius-Akatemian opiskelijoille, Helsingin kamariorkesterille ja Kallion 
ilmaisutaidon lukion projekteille.   

• Sibelius-Akatemiassa opiskelleet nuoret muusikot Gloria Ilves ja Kosta Jakić 

harjoittelivat koronakeväänä Paviljongilla ja esittivät kanavalle taltioidun 

pääsisäiskonsertin 11.4.2020.  

• Sibelius-Akatemian jazzopiskelijat Filemon von Numers harjoitteli paviljongilla 

ja osallistui 18.7 Hietsun kanavalla pidettyyn Trio turvavälin 

koronasettikonserttiin.  

• Helsingin kamariorkesterin akatemia ryhmä harjoitteli paviljongilla ja piti kaksi 

Lockdown of the culture konserttia Hietsun kanavalla 12 ja 20.12. 2020.  

• Ilmaisutaidon lukion oppilaat tekivät Paviljongilla lyhytelokuvan Pullopostia. 

 

Hietsun akatemia ja kirjallisuussalongit 

 

Hietsu Akatemia on vuonna 2019 toimintansa Hietsun paviljongilla aloittanut 

töölöläinen avoin ja kulttuuri- ja sivistysakatemia, joka järjestää keskustelutilaisuuksia 

ja luentoja kulttuuriperinnön, taiteen ja tieteen aloilta. Hietsun kirjallisuussalongissa 

keskustellaan ja pohdintaan kirjailijoiden kanssa näiden uusimpien teoksien ajatuksia 
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ja tapaa ymmärtää ja rakentaa merkityksellistä maailmaa. Hietsun akatemia 

keskusteluissa ja luennoilla pureudutaan ajankohtaisiin kysymyksiin 

epäajanmukaisella ja klassisella otteella. Hietsun akatemian teoria ja performanssi 

tapahtumissa esitetään teoreettiset ajatukset aistimellisessa muodossa.  

http://www.toolonkaupunginosat.fi/hietsu-kulttuuri/akatemia/ 

III.3.1 Hietsun kirjallisuussalongit 

 

Hietsun kirjallisuussalonki järjestää esitelmiä ja keskusteluja ajankohtaisesta ja 

kulttuurihistoriallisesta kirjallisuudesta. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia esitelmiä ja 

kirjallisuustilaisuuksia, joissa kirjailijat esittelevät teoksiaan. Tilaisuuksia vetää kylätalon 
toiminnanjohtaja. Vuonna 2020 järjestettiin kahdeksan salonkia. 

• 18.2.2021 Toimittaja kirjailija Anu Silfverberg: Keskustelu katseesta.  

• 12.11.2020 Kirjailija professori Riikka Pelo: Kirjallisuus ja elävä.  

• 27.5.2020 Jeanette Björkqvist & Kenneth Erikssonin: Tosirikos paviljongilla   

• 14.5. 2020 Näyttelijä Jussi Nikkilä: Näyttelijän raskas arki 

• 2.4.2020 Kirjailija Antti Hurskainen: Paha, paha ruoka   

• 10.3.2020 Kirjailija Jarkko Tontti: Mitä jää perinnöksi? 

• 27.2.2020 Kirjailija Keiju Vihreäsalo: Mitä on rakkaus? 

• 15.1.2020 19:00 Kirjailija Pontus Purokuru: Römaani 

 

http://www.toolonkaupunginosat.fi/hietsu-kulttuuri/kirjallisuussalonki/ 
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III.3.2 Hietsun akatemia keskustelut, luennot sekä teoria ja performanssi 
 

 

Hietsun akatemia keskustelut ja luennot tarjoavat kaikille avointa perustutkimusta ja 
sivistystä rennolla, mutta erittäin asiantuntevalla otteella. Koronan takia varsinaisia 
suunniteltuja yleisöluentoja ei voitu pitää, mutta yhdistys järjesti kanavalleen 
kahdeksan Akatemia -keskustelua ja yhden etäluennon taiteesta.   

• 26.11.2020 Professori Esa Kirkkopelto: Esiintyvän ruumiin filosofia 

• 29.10.2020 Dosentti Teemu Ikonen: Kirjallisuuden aika 

• 9.6.2020 Professori Sara Heinämaa: Merkityksen kriisi 

• 9.7.2020 Professori Antti Hautamäki: Tiedon suhteellisuus 

• 8.6.2020 Dosentti Jussi Backman: Äärellinen ajattelu 

• 19.5. Tohtori Tanja Tiekso & Antti Tolvi: Hälyjen taide 

• 18.5.2020 Runoilija Olli Sinivaara: Dostojevski ja koronaloukon ajattelu 

• 17.5.2020 Dosentti Tiina Arppe: Kirottu pyhä. 

Etäluento:  

• 1.6.2020 Professori Susanna Lindberg: Robotit taiteessa. 
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Hietsu is Happening! – tapahtumat  

 

HiH on yhdistyksen Hietsun paviljongin toiminnan osana toimiva itsenäinen 

monitaiteellinen ja monimuotoinen itsenäinen tapahtumasarja, jonka omintakeisen 

ohjelman taiteellisina kuraattoreina toimivat Hietsun paviljongilla majailevat muusikot 

Mikko Innanen, Petri Kumela ja Antti Lötjönen.  Tapahtumat yhdistävät luovasti ja 

osaltaan improvisoiden klassista, jazzia, poppia, runoutta, kirjallisuutta, teatteria, tanssia 

ja kuvataidetta.  

http://www.hietsunpaviljonki.fi/hih 

Vuonna 2020 paviljongilla järjestettiin kolme HiH tapahtumaa:  

Klassista ja jazzia yhdistävä kesäjamboree su 7.6.2020 

• Esiintyjinä: Tuuli Lindeberg, Emil Holmström, Eriikka Maalismaa, Petri Kumela, 

Tuomo Dahlblom, Jaska Lukkarinen, Innanen, Antti Lötjönen, Marko Ahtisaari, 
Antti Lehtinen, Samuli Putro, Lauri Supponen, Helmi Malmgren, Heba Nikula 

Hietsu is Happening! Nro. 16. 25.8.2020 

• Esiintyjinä: Sopraano Pia Freund, pianisti säveltäjä Eero Ojanen, kitaristi Petri 

Kumela, kontrabasisti Antti Lötjönen, saksofonisti Mikko Innanen.   

Daniel Erdmann’s Velvet Revolution feat ti 1.12.2020 

• Esiintyjinä: Daniel Erdmann, saksofoni, Jim Hart, vibrafoni, Vincent Courtois, 

sello, Mikko Innanen, saksofoni.  

 

http://www.hietsunpaviljonki.fi/hih
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Hietsu soi tapahtumat  

 

Yhdistys järjestää paviljongilla rennon laadukkaita konsertteja ja esityksiä yhteistyössä 

muiden toimijoiden kanssa. Samalla yhdistys tukee vapaan taidekentän muusikoita, 
nuoria musiikin opiskelijoita ja säveltäjiä, vakiintuneita osaajia ja uusia kykyjä.  

Vuonna 2020 yhdistys järjesti paviljongilla kuusi Hietsu soi etäkonserttia 

Pääsiäiskonsertti 11.4.2020.  

• César Franck: Sonaatti viululle ja pianolle A-duuri. 

• Gloria Ilves (viulu) ja Kosta Jakić (piano) 

 
Saksofonisoolokonsertti 24.4.2020.  

• Mikko Innanen (Saksofoni) 

Trio Turvavälin koronakonsertti 18.7.2020.  

• Filemon von Numers (basso), Teemu Mustonen (rummut), Mikko Innanen  

Ali ja Sanna duon konsertti 9.6.2020.  

• Laulaja Ali Saad ja muusikko, säveltäjä Sanna Salmenkallio esittivät perinteistä 

arabimusiikkia, runoutta ja irakilaista nykypoppia omina suomalaisirakilaisina 

sovituksinaan.  

• Ali Saad (laulu) ja Sanna Salmenkallio (piano)  
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Helsingin kamariorkesterin akatemia ryhmän Lockdown konsertti I: 12.12.2020.  

Ohjelma: G. Holst: St-Paul's Suite & B. Britten: Simple Symphony 
 

• Esiintyjät: James S. K. (conductor), Andrew Ng Wen Hao ( 1st violin), Vadim 

Grumeza ( 1st violin), Annika Sinisalo ( 1st violin), Ángeles Salas ( 1st violin), 

Gloria Ilves (2nd violin), Yonatan Quemado (2nd violin), Aino Szalai (2nd 

violin), Sirkku Helin (2nd violin), Julie Svačinová (Viola), Margarethe Breit 

(Viola), Anthony Hall (Viola), Frida Skaftun (Cello), Hsin-Di Shh (Cello), 

Fransien Paananen (Cello), Juha Krudup (Double bass) 

 

Helsingin kamariorkesterin akatemia ryhmän Lockdown konsertti II: 20.12.2020. 

Ohjelma: G. Finzi: Eclogue for Piano and Strings &  P. I. Tchaikovsky: Souvenir de 
Florence 
 

• Esiintyjät: James S. K. (conductor), Martin Malmgren (piano), Andrew Ng Wen 

Hao ( 1st violin), Vadim Grumeza ( 1st violin), Ella Griinari ( 1st violin), Kanerva 

Mannermaa (1st violin), Yonatan Quemado (2nd violin), Aino Szalai (2nd violin), 

Juliana Pöyry (2nd violin), Marie Stolt (2nd violin), Julie Svačinová (Viola), 

Margarethe Breit (Viola), Serguei Gonzalez (Viola), Anthony Hall (Viola), Greta 

Ernasaks (Cello), Hsin-Di Shih  (Cello), Bruno Lima (Cello), Venla Lahti (Double 

bass) 
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Klassinen Hietsu (yhteistyö)  

 

Klassinen Hietsu on Hietsun paviljongissa sunnuntaisin laadukkaita konsertteja 

järjestävä itsenäinen toimija, jonka kanssa yhdistys tekee läheistä yhteistyötä 

osallistuen tapahtumien tilakuluihin, talon puolesta organisointiin ja tiedotukseen.  

https://www.klassinenhietsu.com/ 

Koronaperuutuksista huolimatta Klassinen Hietsu järjesti vuonna 2020 viisi konserttia.  

Klassinen Hietsu 1.3.2020: Pianotrio Kaaås  

• Viulisti Annemarie Åström, sellisti Ulla Lampela ja pianisti Tiina Karakorpi.  

Klassinen Hietsu 4.4.2020: Ensimmäinen nettikonsertti.   

• Esiintyjinä: Eriikka Maalismaa (viulu), Emil Holmström (piano), Petri Kumela 

(kitara), Maija Väisänen (piano), Mirka Viitala (piano) 

Klassinen Hietsu 3.5.2020: Pieniä otuksia ja Mozartia 

• Esiintyjinä: Petri Kumela (kitara) Laura Ruohonen (lausunta) 

Klassinen Hietsu 30.8.2020: Harmo ja minä 

• Esiintyjinä: Petri Kumela (kitara) Vesa Vierikko (kerronta) 

Klassinen Hietsu 27.9.2020 Kamus-kvartetti 

• Terhi Paldanius, Jukka Untamala, Jussi Tuhkanen, Petja Kainulainen   
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Kaupunkikulttuuri ja kulttuuriperintökeskustelut     

 

Yhdistys järjestää paviljongilla kaupunkikulttuuriin ja kulttuuriperintöön liittyviä 

kansalais- ja asiantuntija keskusteluja. Yhdistys on pitänyt vuodesta 2014 

kaupunkikeskustelufoorumeita. Euroopan kulttuuriperintöpäivänä yhdistys on 

perinteisesti järjestänyt kulttuuriperintö käsitteleviä tilaisuuksia ja vaalien alla erilaisia 
keskustelevia vaalipaneeleita kaupunki- ja kulttuuripolitiikan tiimoilta.  

Vuonna 2020 suunnittelut keskustelut ja tilaisuudet peruuntuivat korona rajoitusten 
vuoksi.   
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IV TÖÖLÖ SOI  

 

TÖÖLÖ SOI -tapahtuma on yhdistyksen Töölö soi -ryhmän jo vuodesta 2014 järjestämä 
Töölön alueelle levittäytyvä keväinen musiikkitapahtuma. Viikon jokaisena päivänä eri 
paikoissa niin ulko- kuin sisätiloissakin esitetään monipuolista klassista, iskelmä-, jazz- 
ja kitarayhtyeiden musiikkia.  

Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy. 

Musiikkitapahtuma on sisältänyt myös Töölön torilla yhdessä Lilli Paasikiven kanssa 
pidettävän suositun Suvivirsi –yhteislaulutilaisuuden.  

 
Vuonna 2020 TÖÖLÖ SOI -tapahtuma jouduttiin peruuttamaan koronaviruksen 
aiheuttaman poikkeustilan takia.  
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V. KULTTUURIHISTORIA JA RAKENNUSPERINTÖ 
 

 
 
 
Valtioneuvosto on vuonna 2000 hyväksynyt Etu-Töölön kaupunginosan alueen 
kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta 
merkittäväksi aluekokonaisuudeksi. Etu-Töölö kokonaisuudessaan ja Taka-Töölön 
kerrostaloalue sisältyvät myös valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten 
ympäristöjen luetteloon. 

Yhdistys pyrkii erityisesti vaalimaan Töölön alueen kulttuurihistoriallisia ja 
rakennustaiteellisia arvoja. Yhdistys järjestää Töölöön liittyviä kulttuurihistoriallisia 
tapahtumia, luentoja ja arkkitehtuurikävelyitä ja pitää kulttuuriperintöä koskevaa 
keskustelua yllä. Keskustelussa ja kannanotoissa yhdistys pyrkii konsultoimaan ja 
nojaamaan rakennusperinnön ja kulttuurihistorian asiantuntijoihin.  

Yhdistys pyrkii myös nostamaan töölöläisiä suojelukohteita esille ja tarjoaa töölöläisille 
apua sekä kanavan mahdollisten rakennussuojeluhankkeiden läpiviemisessä.   

Vuonna 2020 yhdistys on seurannut erityisesti keskusteluja kaupungin omistamien 
vanhojen rakennusten kunnosta ja myös konsultoinut sekä kaupungin päättäjiä että 
toisia yhdistyksiä vanhojen arvorakennusten pelastushankkeissa. 

Keskustelua on kaupunkikulttuurin ja rakennusperinnön arvosta on käyty yhdistyksen 
sivuilla, mutta varsinaiset tilaisuudet on pitänyt koronan takia peruuttaa.  
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VI. OSALLISTUVA LÄHIDEMOKRATIA, KANNANOTOT, SUHTEET 
PÄÄTTÄJIIN JA MUUT ASUKASPROJEKTIT. 
 

 
 
 
Yhdistys pyrkii edistämään lähidemokratiaprojekteja sekä saamaan asukkaiden ääntä 
kuuluviin kaupunginosaansa koskevissa päätöksissä. Yhdistys antaa lausuntoja aluetta 
koskevista suunnitelmista ja pyrkii aktivoimaan töölöläisiä ottamaan osaa 
kaupunginosaansa koskeviin keskusteluihin ja päätöksiin.  
 
Samalla yhdistys pyrkii pitämään yllä hyviä suhteita kaupungin päättäjiin ja 
luottamusmiehiin. Yhdistys pyrkii myös tarjoamaan kanavan töölöläisille toteuttaa 
omia kaupunginosaansa koskevia Pop-up projekteja.  
 
Vuonna 2020 yhdistysten jäsenet ja töölöläiset ovat keskustelleet erityisesti UrBaana-
hankkeesta, jonka vaihtoehtoisia suunnitelmia on käsitelty yhdistyksessä ja sen 
keskustelupalstoilla.  
 
Yhdistys on jatkanut yhteistyötä ja näkemysten vaihtoa Helsingin kaupungin eteläisen 
suurpiirin stadiluotsin Jarkko Laaksosen kanssa ja ollut keskusteluyhteydessä 
kuntapäättäjiin.  
 
Yhdistys lähtenyt ajamaan Ari Ilaskiven ja töölöläisten aloitteesta Hietsuun sijoittuvia 
kaupunkitansseja, joista yhdistys on tehnyt jatkoon menneen aloitteen oma stadin 
osallistuvaan budjetointiin. 
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VI. HIETSUN KULTTUURIKANAVA JA SOSIAALINEN MEDIA 
 

 

 

Hietsun paviljongin kulttuurikanava  

Keväällä 2020 koronakriisi ja yleisötapahtumien kielto lopetti kaikki 

yleisötapahtumat ja konsertit Hietsun paviljongilla. Vastauksena 

yleisötilaisuuksien kieltoon yhdistys avasi Hietsun paviljongille oman YouTube 

kanavan ja pyrki järjestämään tiloissa edelleen digitaalisesti kanavalla jaettuja 

etätapahtumia internet verkossa ja sosiaalisessa mediassa.  

Kanavan organisoimisesta on vastannut Hietsun paviljongin toiminnanjohtaja, 

mutta lisärahoitusta tarvittaisiin erityisesti striimauksen järjestämiseen.  Kanava 

on kuitenkin jo omalta osaltaan ollut menestys ja tuonut samalla paviljongin 

korkeatasoisen kulttuuritarjonnan helpommin saatavaksi laajemmalle yleisölle. 

Kanava on myös välittänyt paikallista Hietsussa tehtyä kulttuuria ja ohjelmaa 

kansainvälisesti ja tehnyt Töölön kylätaloa ja siellä järjestettyä kulttuuritoimintaa 

laajasti tunnetusti kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.   

Heti ensimmäistä striimattua etäkonserttia seurattiin kansainvälisesti useissa 

maissa ja se sai yli 1400 katsojaa. Alle vuoden olemassaolonsa aikana kanavalla 

on jo yli 260 vakituista tilaajaa ja sen ohjelmistoa on katsottu yli 17 000 kertaa.  

Kanavan osoite: https://www.youtube.com/c/Hietsunpaviljonki 
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Sosiaalinen media  

 

Yhdistys on aktiivisesti mukana useassa sosiaalisessa mediassa ja tarjoaa siellä 

keskustelu- ja tiedotuskanavan töölöläisille. Yhdistys ylläpitää omia ja Hietsun 

paviljongin nettisivuja, Facebook -sivuja, Twitter ja Instagram tilejä sekä omaa 

Facebook ryhmä.  

Nettisivuilla ja keskusteluryhmissä on tiedotettu ja käyty keskustelua Töölöläisiä 

koskevista tapahtumista, rakennushankkeista, kaavamuutoksista, kaupunkikulttuurista 

ja toiminnasta.  

Yhdistyksen nettisivut 

• www.toolonkaupunginosat.fi 
• www.hietsunpaviljonki.fi 

 
Facebook sivut  
 

• Töölön kaupunginosat – Töölö ry. ryhmä (392 jäsentä)  
• Töölön kaupunginosa Facebook sivut (255 seuraajaa) 
• Hietsun paviljonki Facebook sivut (1631 seuraajaa) 

 
Twitter tilit 

• Töölön kaupunginosat - Töölö ry @ToolonR 

• Hietsun paviljonki - Töölön kylätalo @hietsun 

 

Instagram 

• instagram.com/toolonkaupunginosat/ 

• instagram.com/hietsunpaviljonki 

http://www.hietsunpaviljonki.fi/

