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VALTUUSTOALOITE

Sibelius-konserttien jiirjestiiminen Sibelius-monumentilla kesiisunnuntaisin

Jean Sibelius on suomalaisen kulttuurin suurimpia nimiii maailmanlaajuisesti. Sibeliuksen esillii
pitiiminen ja hyiidynttiminen Suomen ja Helsingin markkinoinnissa on kuitenkin j?iiinyt puolitiehen.

Hyvii vertailukohta on Puolan piiiikaupunki Varsova, jossa kansallissiiveltiijii Fr6d6ric Chopinin
kulttuuriperint<iii ja maailmanmainetta vaalitaan ja kiiltetiiiin paljon paremmin hyviiksi. Varsovan
Lasienki -puistossa sijaitsevan Chopinin patsaan luona jerjestetiiiin jokaisena kesasunnuntaina

ilmaiskonsertteja klo 12ja l6,joissa soitetaan Chopinin tuotantoa. Konsertit ovat erittein suosittuja
sekl varsovalaisten erta turistien keskuudessa. KuuntelijamiiAriit vaihtelevat jokaisessa konsertissa

useista sadoista jopa yli tuhanteen.

Samanlaisten sunnuntaisten kesiikonserttien jfiestiiminen Helsingissii Sibelius-monumentilla olisi
sekii kulttuurin ettii turismin saralla erinomainen vetonaula kesiiiselle Helsingille. Konsertit voisi
toteuttaa yhteistydssa hyd,dyntaen luovasti olemassa olevia resursseja, esimerkiksi Helsingrn
Kaupunginorkesteria, Sibelius Akatemian opiskelijoita sekii Sibelius-Seuran asiantuntemusta.

Helsingin kaupungin olisi kuitenkin tarpeellista toimia konserttitoiminnan kiiynnistiijiin?i.
Kustannuksia voisi kattaa esimerkiksi Varsovan tapaan viiliaikaisella kioskimyynnill?i. Kesiiset
ilmaiskonsertit olisivat mainio tapa tuoda kulttuuria aivan jokaisen kaupunkilaisen ulottuville.

Aloitteen osalta on konsultoitu Sibelius-monumentin rakennuttanutta Sibelius-Seuraa, joka tukee

aloitetta liimpimiisti. Sibelius-Seura on myds osaltaan lupautunut olemaan liiheisessa yhteisty6ssa
kaupungin kanssa konserttien jadestiimisen taiteellisessa suunnittelussa.

Me allekirjoittaneet kaupunginvaltuutetut esitiimme, ettii Helsingin kaupunki selvitfiia
vaihtoehtoisia mahdollisuuksia jarjestaa yhteistydtahojen kanssa keslisunnuntaisin toteutettavia

Sibelius-konsertteia Sibelius-monumentilla mahdollisuuksien mukaan io ensi kesiistZi l2ihtien.
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