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Viihtyvätkö lapset huippuravintolassa? Onko se edes lasten paikka?

HopLop ja ravintola Roster avaavat lasten kanssa suunnitellun  
huippuravintolan lapsille

HopLopin ja Rosterin yhteistyössä toteuttama lasten oma pop up -huippuravintola, 
HopLopster, avautuu ravintola Rosterin tiloissa lauantaina 28.1.2017. Ravintola on 
suunniteltu täysin lasten ehdoilla, yhdessä lasten kanssa. HopLop tahtoo tukea  
perheiden yhdessäoloa ja tehdä Suomesta lapsiystävällisemmän maan. Hoplopster  
on auki kahtena viikonloppuna ja ravintolan tuotto lahjoitetaan Lastenklinikoiden 
Kummit ry:lle.

Koko perheen sisäseikkailupuistoketju HopLop toteuttaa yhdessä ravintola Rosterin kanssa Suomen  
ensimmäisen lasten suunnitteleman huippuravintolan lapsille. HopLopster on auki 28.-29.1. ja 4.-5.2. 

”Haluamme tukea perheiden yhdessäoloa ja katsoa maailmaa aidosti lasten silmin. Pohdimme, mikä olisi 
sellainen paikka, jossa lapsia ei niin paljon näy. Sellainen on tietysti huippuravintola”, kertoo HopLopin  
toimitusjohtaja Tomi Pulkki.

”Halusimme ravistella vähän omia ennakkoluulojamme aikuisina ja kääntää ajatuksen päälaelleen. Mitä jos 
pyytäisimme lapsia suunnittelemaan meille unelmien ravintolaelämyksen – perheen yhteisen hetken, jolloin 
jokainen voi heittää turhan ei-asenteen nurkkaan ja antaa leikkimielisyydelle aikaa ja tilaa”, Pulkki jatkaa.

Helsinkiläisen huippuravintola Rosterin keittiöpäällikkö Kari Aihinen ja ravintolapäällikkö Paul Hickman 
olivat heti juonessa mukana ja valmiita tarjoamaan Rosterin HopLopsterin kaapattavaksi. 

”Meille ovat perheet aina olleet tervetulleita, mutta halusimme virittää ravintolakokemuksen uudelle tasolle. 
Lapsilta voi myös oppia paljon uutta. Koko henkilökuntamme odottaa innoissaan tärkeitä ruokavieraitamme”, 
iloitsee Aihinen. 

HopLopsterissa lapset saavat olla lapsia eikä aikuistenkaan tarvitse kieltää lapsiltaan kaikkea. Lapset ovat 
ideoineet sekä menua että ravintolan tiloja ja kokemusta. Odottelun ja pönöttämisen sijasta koko perheen 
viihtyvyyteen on panostettu. 

Lapsiystävällisemmän Suomen puolesta
HopLopin missiona on auttaa lapsiperheitä voimaan hyvin. HopLop-puistojen sekä HopLopsterin taustalla 
on ”Älä ole ei” -filosofia. Kun vanhemmat hölläävät vähän, niin koko perheellä menee paremmin. HopLops-
terin tavoitteena on ravistella aikuisten asenteita ja herättää keskustelua siitä, miten Suomesta voitaisiin 
tehdä lapsiystävällisempi maa. HopLopsterilla halutaan tehdä myös hyvää: ravintolan tuotto lahjoitetaan 
Lastenklinikoiden Kummit ry:lle.  

Neljän ruokalajin menun hinta on 35-47 euroa. Alle 2-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi. Ravintolakokemuksen 
hintaan kuuluu lapsille pääsyliput HopLop-puistoon sekä lasten ideoimia hauskoja yllätyksiä. 

Liput HopLopsteriin on ostettava ennakkoon osoitteessa www.hoplopster.fi. Yhteen kattaukseen mahtuu 
noin 120 henkeä. 

http://www.hoplopster.fi


HopLopster on auki ravintola Rosterin tiloissa osoitteessa Pohjoisesplanadi 17, 00170 Helsinki. 
 -  Lauantaina 28.1. kello 13
 -  Sunnuntaina 29.1. kello 13 ja kello 17
 -  Lauantaina 4.2. kello 13
 -  Sunnuntaina 5.2. järjestettävät kaksi kattausta on varattu yritysyhteistyökumppaneille.
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Haastattelupyynnöt: 
Essi Orama p. 040 700 8306
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Kuvamateriaalia HopLopsterin suunnittelutyöstä:
hoplopster.fi: Medialle

HopLop on Suomen suurin liikuntaseikkailupuistojen ketju ja merkittävin yksityinen lasten liikuttaja. 
HopLop on perustettu vuonna 2006 ja sillä on 18 toimipistettä ympäri Suomea. HopLop haluaa kannus-
taa lapsia leikkiin ja liikkumiseen sekä tukea perheiden hyvinvointia.
www.hoplop.fi

Roster on baari ja ravintola, elävä kohtaamispaikka Helsingin ytimessä, jossa turhat muodollisuudet 
jätetään narikkaan. Keskitymme laadukkaaseen parhaista raaka-aineista valmistettuun ruokaan, lois-
tavaan palveluun sekä tunnelmaan. Rosterin kahdessa kerroksessa onnistuvat erilaiset ja monipuoliset 
tilaisuudet. Lähde kansainväliselle ruokamatkalle, jonka sinulle tarjoilevat Kari Aihinen, Paul Hickman ja 
koko Rosterin tiimi.
www.rosterhelsinki.com

http://www.hoplop.fi
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