


Perinteitä kunnioitetaan historiallisessa ympäristössä

Helsingin Suomalaisen Klubin ravintola on perinteitä kunnioit-
tava, ainutlaatuinen ja arvostettu. Kolme kerrosta kabinetteineen 
on tarkoitettu ruokailua, seurustelua ja erilaisten tilaisuuksien 
viettoja varten. Klubiravintola on viihtyisä tukikohta pääkaupun-
gin ytimessä. Se houkuttelee nauttimaan kiireettömästä hetkestä 
ja herkullisesta ruoasta historiallisessa ympäristössä. 

Tuoreimmat ja parhaimmat raaka-aineet

Keittiöhenkilökunnan kunnia-asiana on valmistaa maistuvaa 
ruokaa aina kotoisista lihapullista valtion päämiesten juhla-
menuihin. Ruokalinjana on konstailemattomuus, suomalaisten 
sesonkien seuraaminen ja reilut annokset. Päivittäin vaihtuvat 
lounasbuffet- ja kabinettimenumme takaavat raaka-aineiden 
tuoreuden ja vaihtelun myös aktiivikävijöille. Klubin tavoin 
myös ravintola elää ajassa. Ruokatuotetta kehitetään jatkuvas-
ti, perinteisiä klassikkoja, “herrojen herkkuja”, mutta myöskään 
modernia keittiötä unohtamatta.

Lämminhenkinen ja joustava palvelu

Jokainen, joka on käynyt aterioimassa Klubilla on voinut kokea 
sydämellisen salihenkilökuntamme olevan työlleen aidosti omis-
tautunutta ja huolehtivaa. Oli kyseessä pieni klubiveljien välinen 
illanvietto tai isot juhlapäivälliset, tilaisuuden tarjoilurytmi ja
-luonne mukautuu aina tilaisuuteen sopivaksi. 

Klubiravintolasta
Helsingin Suomalainen Klubi perustettiin vuonna 1876, 
kun suomalaiskansallinen aate tarvitsi tyyssijaa ja sen kan-
nattajat yhteisen kokoontumispaikan. Perustamisestaan 
lähtien Klubin toiminta on ollut tiiviisti sidoksissa kansa-
kuntamme eri vaiheisiin. Ensin keskityttiin mm. Suomen 
kielen ja kulttuurin voimistamiseen samalla, kun monet ta-
louselämän keskeiset instituutiot syntyivät Klubilla. Vuosi-
kymmenten saatossa Suomalaisesta Klubista on kehittynyt 
poikkeuksellinen, kansallinen kulttuuri - ja keskusteluklu-
bi, jossa on mahdollisuus saada uusia vaikutteita ja virikkei-
tä erilaisen työ- ja elämänkokemuksen omaavilta. Pysyvät  
toimitilat Klubi rakennutti Kansakoulukujalle vuonna 1959.

Lähes klubin perustamisesta lähtien on ollut tärkeää, että 
Klubilta on saanut hyvää ruokaa ja juomaa. Tämän vuok-
si perustettiin klubiravintola. Aluksi ravintolatoiminta oli 
pienimuotoista ja klubiravintolaa hoiti Klubin palkkaama 
emäntä. Jo vuosikymmeniä ravintolatoiminta on vuokrattu 
yksityiselle yrittäjälle. Ravintoloitsijan tehtävänä on huo-
lehtia ammattitaidolla ja suurella sydämellä klubiveljien ja 
heidän vieraidensa sekä muiden ryhmien tarpeista. Nykyi-
set ravintoloitsijat ovat toimineet Klubilla vuodesta 2009 
lähtien.

Historia
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Kabinetit & tilat
Klubin ainutlaatuiset ja yksilölliset kabinetit soveltuvat eri-
kokoisiin tilaisuuksiin ja takaavat yksityisyyden. Valtaosa 
kabineteista on nimetty Suomelle ja Klubille tärkeän aikan-
sa merkkihenkilön mukaan. Kabinetteihin liittyykin paljon 
mielenkiintoista historiaa ja niissä voi aistia ainutlaatuisen 
klubihengen. Kaikkiin tiloihin on saatavissa kokouslaitteet.

1. Pääsali                       n. 40–120/170 hengelle

Juhlava, klassinen pääsali on raikas ja tilava. Suositun ja mo-
nipuolisen suomalaisen noutopöydän antimet tarjoillaan 
siellä lounaaksi arkipäivisin. Seinän levyinen professori Onni 
Ojan suurteos “Suomen tie” koristaa tilaa yhdessä muiden 
Suomen historiaa kuvaavien teosten kanssa. Sali on muutet-
tavissa eri tilaisuuksiin sopivaksi oli kyseessä 40-120 hengen 
istuva lounas tai päivällinen, 180 hengen seminaari tai 400 
hengen cocktailtilaisuus. Pääsaliin on yhdistettävissä myös 
Pankki-ja Pohjolakabinetti, jolloin pöytiin tarjoillen aterialle
mahtuu noin 170 vierasta. 

2. Pohjola                                       n. 30 hengelle

Tämän kabinetin katseen vangitsijana toimii kuuluisa “Kes-
kiviikkokerhoa” kuvaava maalaus. Kabinetti on ihanteelli-
nen, kun halutaan nauttia pääsalin buffettia omassa rauhassa. 
Tila on yhdistettävissä pääsaliin.

3. Pankki                                                              n. 20 hengelle

Kansallis-Osakepankille omistettu kabinetti soveltuu hyvin 
rauhallisiin lounastapaamisiin Pohjola-kabinetin tavoin ja 
on myös yhdistettävissä pääsaliin.

4. Helsinki                              n. 20–35 hengelle

Tämä suurin kabinettimme mukautuu moneksi. Takaseinällä 
on katseenvangitsijana professori Kyösti Variksen suunnitte-
lema Klubin logo, vesiratas.

5. Ylppö                                  n. 8 hengelle

Arkkiatri Arvo Ylpön aikainen tunnelma on säilynyt kabi-
netissa mm. edelleen käytössä olevan skruuvipöydän ansios-
ta. Tämän pöydän ympärillä pelataan vielä tänäkin päivänä 
korttia ja pidetään kokouksia ennen aterioimaan siirtymistä.

6. Sipilä                                                                  n. 10 hengelle

Tässä kabinetissa on mahdollisuus nauttia aperitiivit nah-
katuoleilla ennen siirtymistä katetun ruokapöydän ääreen. 
Valtteri Sipilä oli ahkera muotokuvien kerääjä ja seiniltä löy-
tyy osa hänen kokoelmaansa pienoiskoossa.

7. Tanttu                                                                  2–4 hengelle

Tämän pienen ja viehättävän kabinetin seinillä on taiteilija-
professori Erkki Tantun taidetta.

8. Vähäkallio                           n. 10 hengelle

Arkkitehti Väinö Vähäkallion mukaan nimetty valoisa tila 
on suosittu niin ovaalin pöytänsä kuin kirjastohenkisen mil-
jöönsä vuoksi.

9. Johtokunta                                                     n. 20 hengelle

Kabinetti on ihanteellinen tila järjestää lounaita, kokouksia 
ja juhla-aterioita. Juhlaillallisen teemana voi olla esimerkiksi 
Suomen Marsalkka Mannerheim, jonka 1920-luvulla maa-
lattu muotokuva löytyy kabinetin seinältä.
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Kabinettivaraukset voi tehdä soittamalla, sähköpostitse tai internetissä klubiravintolan kotisivujen kautta kohdasta “Tila-
varaukset”. Varaukset on hyvä tehdä hyvissä ajoin. Pyrimme kuitenkin aina - myös lyhyellä varoitusajalla - löytämään Teille 
sopivan tilan.



Vaivatta ja huoletta

Pidämme kunnia-asiana, että Klubilla pidettävä tilaisuus onnistuu Teille 
vaivattomasti ja täysin huoletta. Jokainen tilaisuus on yksilöllinen ja siksi 
kokonaisuus räätälöidään aina toiveidenne mukaisesti. Kuultuamme toi-
veenne, ehdotamme useampaa tarjoiluvaihtoehtoa, joista voitte valita so-
pivan kokonaisuuden.

Kaikki järjestyy

Halutessanne kerromme vieraillenne Klubin historiasta ja järjestämme elä-
vää musiikkia esimerkiksi Klubin kuoron, orkesterin tai bändin toimesta. 
Otamme huomioon myös kaikki muut erityistoiveenne. 

Pääsali ja kabinetit mukautuvat moneksi

Klubilla on mahdollisuus viettää kaikkia perheen elinkaareen kuuluvia ti-
laisuuksia kuten ristiäiset, ylioppilasjuhlat, karonkat, häät, merkkipäivät, 
muistotilaisuudet ja muut juhlat. Yritykset ja yhdistykset voivat tulla naut-
timaan ainutlaatuisesta ympäristöstä aamiaispalaverien, liikelounaiden ja 
-päivällisten, seminaarien ja täydenpalvelun kokouspäivien merkeissä.

Vain yhteys myyntipalveluumme ja suunnittelemme Teille yhdessä unoh-
tumattoman tilaisuuden Suomalaisella Klubilla! Esittelemme mielellämme 
tilojamme ja kerromme lisää tarjonnastamme.

Lämpimästi tervetuloa!

Miia Makkonen ja Petri Karhu
ravintoloitsijat

Tilaisuudet

 Otamme huomioon
pienetkin yksityiskohdat



Kansakoulukuja 3 A, 5.kerros, 00100 Helsinki
ravintolamyynti@klubi.fi  •  09-5868 8344

www.klubiravintola.fi

Tervetuloa Klubille nauttimaan
hyvästä ruoasta ainutlaatuisessa ympäristössä ja

tunteesta olla aidosti tervetullut

Päivän lounaslista


