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Suosittujen osallistavien ja yhteisöllisten tapahtumien järjestäminen kaupun-
gin rahoituksella

Helsingissä on syntynyt kaupunkilaisten itse verkkopalveluiden avulla organisoimia yhteisöllisiä, osal-
listavia tapahtumia, jotka ovat saavuttaneet suuren suosion ja herättäneet huomiota myös ulkomailla. 
Ne ovat malliesimerkkejä strategiassamme mainitusta elävästä ja kiehtovan omaperäisestä kaupun-
gista, jossa avoin, osallistava ja omintakeinen kulttuuri yhdessä avoimen datan kanssa synnyttåä uu-
sia monimuotoisia tapahtumia.

Ravintolapäivä on kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia tapahtumia, josta on uutisoitu laajasti 
mm. Britanniassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Aasiassa. Tapahtuma on myös levinnyt ulkomaille. 
Siihen on yhden päivän aikana osallistunut Helsingissä 50 000 - 100 000 ihmistä.  Ravintolapäivä on 
myös synnyttänyt Helsingin alueelle useita ravintoloita ja muita yrityksiä. 

Siivouspäivässä ihmiset kohtaavat toisiaan ja luovat kaupunkikulttuuria siivoamisen ja kierrätyksen 
merkeissä. Tapahtumaa on käytetty kaupungin omassa markkinoinnissa ja sillä on ollut kymmeniä tu-
hansia osallistujia per päivä. 

Illallinen taivaan alla - tapahtuma on kaksiosainen. Helsinki-päivänä kaupunkilaiset kokoontuvat 
Esplanadille syömään, ja elokuussa syövät ulkona naapureidensa kanssa ympäri kaupunkia. Jälkim-
mäisen tapahtuman osallistujamäärä on ollut useita tuhansia. Tapahtuman kuvia on käytetty markki-
noinnissa turisteille mm. katumainoksissa Pietarissa. 

Block partyt mm. Kalliossa, Punavuoressa ja Herttoniemessä ovat suosittuja avoimia ja paikallisten 
asukkaiden itse järjestämiä kaupunkifestivaaleja: Yksittäinen tapahtuma voi vetää yli 30 000 ihmistä 
päivän aikana.

Näitä tapahtumia yhdistää 
* Strategian mukaisuus: avoimia, ilmaisia ja osallistavia
* Aito osallistavuus laajasti kaupungissa, kaikki kaupunkilaiset tervetulleita myös tekemään
* Hyödyntäminen kaupungin omassa markkinoinnissa ja merkittävä julkisuusarvo
* Kertaluokkaa pienemmät kustannukset kuin kaupungin järjestämissä isoissa yleisötapahtumissa
* Korkea tuotto-panos -suhde asukkaiden aktivoimisesta ja turistien houkuttelemisesta

Kaupunki on osallistunut näiden tapahtumien rahoitukseen minimaalisesti, jos ollenkaan, ja rahoituk-
sen puute on osoittautunut ongelmaksi. Ravintolapäivän järjestäminen on tänä vuonna lopetettu ja Sii-
vouspäivä ollut lopettamisen uhan alla, kunnes Kulttuurijaosto myönsi äskettäin 5000€ hätäapua. Se-
kä Siivouspäivää että Illallista taivaan alla uhkaa jatkossa lopettaminen ellei rahoitusta saada järjes-
tettyä. Myös Block partyt ovat kasvaneet niin suuriksi järjestäjien resursseihin nähden, että niiden jat-
ko on vaarassa ilman kaupungin apua.

Allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esittävät, että kaupunki selvittää, millä syvennetyillä yhteistyö-
muodoilla ja tukitoimenpiteillä edellä mainittujen tapahtumien toiminta ja jatkuvuus voidaan taata en-
nenkuin niitä nyt vetäviltä loppuvat voimat ja resurssit. Tälläinen yhteistyömuoto voi olla esimerkiksi 
tapahtuman organisoinnin hankkiminen ostopalveluna sitä aiemmin vetäneiltä. Samalla selvitetään ta-
pahtumiin liittyvien kartta-alustojen yhdistämistä esimerkiksi Helsinki-applikaation sisään. 
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