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Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Eva Biaudet'n aloitteen loppuun 
käsitellyksi.
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Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta toteaa, että vuoden 2019 aikana sel-
vitetään erilaiset osallistumistavat Fair Saturday -tapahtuman viettoon 
yhdessä kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa ja tehdään saatujen 
kokemusten ja selvitysten jälkeen päätös mahdollisesta liittymisestä 
Fair Saturday -verkostoon kaupunkina.

Fair Saturdayta vietetään vuosittaisen Black Fridayksi nimetyn marras-
kuun viimeisen perjantain ostospäivän jälkeisenä päivänä. Fair Satur-
dayn painotus on kulttuurin ja yhteisöllisyyden juhlimisessa: taiteilijat ja 
kulttuuri-instituutiot tukevat esityksillään valitsemiaan sosiaalisia kohtei-
ta. Tapahtuma on lähtenyt liikkeelle Bilbaosta. Marraskuussa 2015 se 
järjestettiin ensimmäisen kerran useammassa (45) kaupungissa Es-
panjassa, ja on sen jälkeen levinnyt kymmeniin muihin kaupunkeihin eri 
mantereilla. Vuonna 2018 järjestettiin 630 tapahtumaa 106 kaupungis-
sa. Virallisia, suurimuotoisemmin toimivia Fair Saturday -kaupunkeja 
ovat mm. Milano, Pisa, Bristol, Dundee ja Lima sekä koko Skotlanti. 
Vuonna 2019 verkostoon on liittynyt mm. Chicago.
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Valtuutettu Eva Biaudet ehdottaa valtuustoaloitteessaan, että Helsinki 
liittyisi jäseneksi Fair Saturday -tapahtumaa järjestävien kaupunkien 
kansainväliseen verkostoon. Tapahtuman takana on Espanjaan rekis-
teröity Fair Saturday Foundation, jonka kanssa voi tehdä yhteistyötä 
kolmella tasolla: kaupunki järjestää tapahtuman itse lisensointia hyväk-
sikäyttäen, tapahtuma rakennetaan kaupungin ja säätiön yhteistyönä 
sopimukseen perustuvalla tavalla, tai kaupunki voi ostaa järjestelyt sää-
tiöltä avaimet käteen -periaatteella. Suuntaa-antavaa hinnoittelutietoa 
on toistaiseksi yhteistyömallista, jonka hinnaksi säätiö esittää ensim-
mäisenä vuotena 18 000 – 20 000 euroa ilman matka- ja majoituskulu-
ja. Bilbaosta matkustaa kaksi henkilöä konsultoimaan tapahtuman jär-
jestelyjä 2–3 kertaa/vuosi.

Viralliseksi Fair Saturday -kaupungiksi ryhtyminen tarkoittaisi, että kau-
punki sitoutuu edistämään tapahtuman järjestelyjä oman organisaa-
tionsa kautta. Vastaavasti kaupunki pääsee osaksi kansainvälistä viral-
listen Fair Saturday -kaupunkien verkostoa.

Fair Saturday -verkostoon osallistumisesta on neuvoteltu Fair Saturday 
-säätiön ja kaupungin kulttuuripalvelukokonaisuuden kesken. Palvelu-
kokonaisuuden omiin vuoden 2019 ohjelmiin tapahtumaa ei pystytä re-
surssisyistä sisällyttämään. Suomalaisessa kontekstissa ei ole myös-
kään pidetty tarkoituksenmukaisena että kaupunki olisi ensisijainen 
toimija tämän tyyppisessä kampanjassa.

Tapahtuman järjestämisestä on keskusteltu myös joidenkin kansalai-
syhteiskunnan/järjestöjen edustajien kanssa. Kaksi kansalaisjärjestöä 
on tehnyt yhdessä kulttuuriavustushakemuksen Fair Saturday -toimin-
nan järjestämiseksi vuonna 2019. Tavoitteena on selvittää Fair Satur-
day -konseptin toimivuutta ja vetovoimaa Helsingissä. Päätös avustuk-
sesta tehdään kulttuuri- ja kirjastojaoston kokouksessa 28.5.2019. 

Mikäli kulttuuri- ja kirjastojaoston päätös on myönteinen, päästään Hel-
singissä syksyllä 2019 hankkimaan kokemusta Fair Saturday -tyyppi-
sen tapahtuman järjestämisestä ja vastaanotosta. Kokemus auttaisi 
myös määrittelemään, mikä olisi kaupungin rooli jatkossa.
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