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§ 44
Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto valtuustoaloitteesta 
Sibelius-konserttien järjestämiseksi kesällä Sibelius-monumentilla

HEL 2011-009191 T 00 00 03

Päätös

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti antaa asiasta seuraavan 
lausunnon: 

Ehdotetut Sibelius-konsertit Sibelius-monumentilla elävöittäisivät 
Helsingin kesäistä kulttuurielämää. Kulttuurikeskus ei kuitenkaan ole 
sopiva taho hoitamaan tätä klassiseen musiikkiin kuuluvaa aluetta. 
Kioskimyynti ei myöskään kuulu kulttuurikeskuksen toimintaan. 

Konsertit keskeisellä turistikohteella ovat sinänsä kannatettavaa 
toimintaa, kun oikea järjestäjä ja rahoitus löytyvät.  Helsingin 
kulttuurikeskus ei voi ottaa konserteista tuotannollista vastuuta, mutta 
järjestävällä taholla, esim. Sibelius-Seuralla, on mahdollisuus hakea 
avustusta konserttisarjalle, jolloin kaupungin rooli on harkita 
avustuksen myöntämistä tapauskohtaisesti.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Sara Kuusi, suunnittelija, puhelin: 310 79564

sara.kuusi(a)hel.fi

Liitteet

1 Romakkaniemi Juho valtuustoaloite 30.11.2011 asia 21

Päätösehdotus

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päättänee antaa asiasta seuraavan 
lausunnon: 

Ehdotetut Sibelius-konsertit Sibelius-monumentilla elävöittäisivät 
Helsingin kesäistä kulttuurielämää. Kulttuurikeskus ei kuitenkaan ole 
sopiva taho hoitamaan tätä klassiseen musiikkiin kuuluvaa aluetta. 
Kioskimyynti ei myöskään kuulu kulttuurikeskuksen toimintaan. 

Konsertit keskeisellä turistikohteella ovat sinänsä kannatettavaa 
toimintaa, kun oikea järjestäjä ja rahoitus löytyvät.  Helsingin 
kulttuurikeskus ei voi ottaa konserteista tuotannollista vastuuta, mutta 
järjestävällä taholla, esim. Sibelius-Seuralla, on mahdollisuus hakea 
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avustusta konserttisarjalle, jolloin kaupungin rooli on harkita 
avustuksen myöntämistä tapauskohtaisesti.

Esittelijä

Kaupungin hallintokeskus on  pyytänyt kulttuuri- ja kirjastolautakuntaa 
antamaan kirjallisen lausunnon 30.3.2012 mennessä valtuutettu Juho 
Romakkaniemen 30.11.2011 tekemästä ja 75 muun valtuutetun 
allekirjoittamasta valtuustoaloitteesta, jossa esitetään, että Helsingin 
kaupunki selvittää vaihtoehtoisia mahdollisuuksia järjestää 
yhteistyötahojen kanssa kesäsunnuntaisin toteutettavia Sibelius-
konsertteja Sibelius-monumentilla mahdollisuuksien mukaan jo ensi 
kesästä lähtien.

Aloitteessa todetaan, että Jean Sibelius on suomalaisen kulttuurin 
suurimpia nimiä maailmalaajuisesti. Sibeliuksen esillä pitäminen ja 
hyödyntäminen Suomen ja Helsingin markkinoinnissa on jäänyt 
puolitiehen. Kesäkonserttien järjestäminen Helsingissä Sibelius-
monumentilla olisi sekä kulttuurin että turismin saralla erinomainen 
vetonaula kesäiselle Helsingille. 

Asiasta on pyydetty lausunto myös kaupunginorkesterilta ja Helsinki-
viikon säätiöltä.

Esittelijä
vs. kulttuurijohtaja
Veikko Kunnas

Lisätiedot
Sara Kuusi, suunnittelija, puhelin: 310 79564

sara.kuusi(a)hel.fi

Liitteet
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