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Yhdessä
Keskiviikkojen galleriatyöpajat 

Kiireettömissä kädentaidon tuokioissa kokeillaan erilaisia tekniikoita 

ja nautitaan yhdessä tekemisestä. Työpajat sopivat sekä aikuisille että 

lapsille. Ohjaajana toimii kuvataiteilija Chloé Mahy-Hulkko. Vapaa pääsy. 

Vuotalossa: Hetkellinen kuva 11.10. klo 16–18 , Tuunaa uniikki vihko 8.11. 

klo 16–18, Jouluinen kynttiläpaja 20.12. klo 16–19.

Lisää syksyn tarjonnasta: vuotalo.fi

Yhteen punotut Stoan galleriassa

Stoan galleria on omistettu 23.11.–27.1. osallistavalle käsityötaiteelle. Con-

creatives-kollektiivin näyttelyn teokset on valmistettu yhteisöllisesti. Ko-

konaisuus täydentyy kaikille avoimissa työpajoissa. Vapaa pääsy.

Työpajat Stoassa: 22.11. klo 17–19, 23.11. klo 16–18, 25.11. klo 11–14, 28.11. 

klo 16–18, 30.11. & 7.12. klo 16–18.

Lisää syksyn tarjonnasta: stoa.fi

Liikuntakaveriksi iäkkäälle

Jos nautit liikkumisesta ja ulkoilusta sekä haluat auttaa muita, lähde lii-

kuntakaveriksi. Toiminta on vapaaehtoistyötä, joka tuottaa iloa ja hyvää 

mieltä molemmille osapuolille. 

Liikuntakaverikurssit (yht. 2 krt.): Kampin palvelukeskus, 27.9. 

klo 17.30–20.00, Töölön kisahalli, 2.10. klo 16.30–19.00

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: hel.fi/liikuntakaveri

Syksyn novellikoukut

Novellikoukussa sukelletaan tarinoiden maailmaan ja neulo-

taan yhdessä lähes jokaisessa helsinkiläisessä kirjastossa! 

Tule mukaan oman neuletyösi kanssa, neulo langoistam-

me hyväntekeväisyyskohteisiin tai istahda vain kuunte-

lemaan ääneen luettuja novelleja. 

Lue lisää ja koukutu: helmet.fi/novellikoukku

Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan palveluil-

la rakennetaan hauskaa, aktiivista ja yhden-

vertaista Helsinkiä, jossa kaikilla on mah-

dollisuus kokea paljon asioita ja jossa luon-

to ja liikkuminen on osa kaikkien elämää. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut ulottu-

vat kaupunginorkesterista aina oman kau-

punginosan nuorisotaloon ja Sibelius-mo-

numentista tekonurmeen. Hauskemman 

ja yhdenvertaisemman kaupungin raken-

tamiseen on sitoutunut koko 1700 hengen 

ammattilaisjoukkomme. 

Pelkästään kaupungin omalla palvelutuo-

tannolla syntyy yli 18 miljoonaa kokemus-

ta helsinkiläisille. Kaupungin palvelut täy-

dentävät sitä uskomatonta tapahtumien, 

esitysten, harrastusten ja näyttelyiden kir-

joa, jota avustetaan yli 50 miljoonalla eurol-

la vuodessa. 

Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelut nauttivat 

suurta arvostusta. Esimerkiksi kirjasto on 

heti juomaveden jälkeen parhaat arvosanat 

saava helsinkiläinen palvelu. 

Haluamme tehdä Helsingistä paremman 

helsinkiläisten kanssa. Tervetuloa niin iloit-

semaan ja kokemaan maailmanluokan tai-

detta, kulttuuria ja urheilua kuin vapaa-

ehtoiseksi urheilutapahtumaan, perusta-

maan liikuntaseura, avuksi nuorisotalolle, 

vuokraamaan sauna, järjestämään keskus-

telutilaisuus kirjastoon tai vaikka kulttuu-

rikaveriksi sille, joka ei yksin halua lähteä. 

Otamme mielellämme ideoita paremmasta 

Helsingistä vastaan niin verkossa, uimahallin 

kassalla kuin museokaupassa.

Tommi Laitio

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

@tommilaitio 
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MetaCLOWNS

Teatteri Metamorfoosi tuo ensi-

iltaan kuusi klovnisooloa, joiden 

lisäksi viikonlopun aikana näh-

dään menestystä niittänyt Regi-

na D. Ding Dongin ja Usva Huun 

klovniduo esityksellään Entä Jos?  

– Klovneriaa pakko-oireisuudesta. 

Liput 15 / 12 €.

Stoassa 6.10.– 8.10.

Lisätietoja: stoa.fi

Kaaos Kaamos:  
Babel Glöm

Kansainvälinen, Ruotsissa koti-

aan pitävä tuore nykysirkusryh-

mä on kuin yhteiskunta mikro-

koossa: se nostaa, heittää, hyp-

pää, pomppaa ja kiipeää. Hinta 

15 / 12 € (ilta), 6 € (päivä).

Kanneltalossa 29.9. klo 19 ja 

30.9. klo 14. 

Lisää syksyn tarjonnasta:  

kanneltalo.fi

Stella Polaris rakastuu

Improvisoitu romanttinen kome-

dia rakastuneista ja heidän en-

sitapaamisestaan, jossa kom-

mellukset seuraavat toinen tois-

taan. Lavalla nähdään improvi-

soimassa Stella Polariksen lois-

tavia näyttelijöitä. Iltaesitys on 

pidempi kuin vastaava iltapäivä-

näytös. Liput: 10,50 € (iltapäivä) / 

16,50 €, 19,50 €, tai 21,50 € (ilta). 

Malmitalossa 5.10. klo 15 ja 19. 

Lisää syksyn tarjonnasta:  

malmitalo.fi

Kino Toivo 

Kino Toivo keskittyy polttavia glo-

baaleja kysymyksiä käsitteleviin 

elokuviin. Festivaalin pääteemo-

ja ovat rasismi, köyhyys, tasa-ar-

vo, pakolaisuus ja ihmisoikeudet. 

Ohjelmisto koostuu dokumenteis-

ta, lyhytelokuvista, kokoillan elo-

kuvista sekä animaatioista. Va-

paa pääsy.

Scandinavian Inter national Film 

Festival Caisassa 26.–28.10.

Tarkempi ohjelmisto lokakuun 

alussa: caisa.fi

Teatteria  
ja sirkusta

Flyygelikuu
Flyygelikuu-konsertteihin voit pii-

pahtaa vaikka vain hetkeksi! Vuo-

talon aulassa, upean Steinway & 

Sons -flyygelin äärellä, vierailevat 

pianistit soittavat klassisen musii-

kin helmiä eri vuosisadoilta. Va-

paa pääsy.

Vuotalossa 28.9. klo 18 Mario-

la Aniolek, 16.11. klo 18 Annik-

ka Konttori-Gustafsson & Tuo-

mas Mali, 7.12. klo 18 Eveliina 

Sumelius-Lindblom.

Lisää syksyn tarjonnasta:  

vuotalo.fi

Musiikkia
Syksyn lounaskonsertit
Savoy-teatteri katkaisee arki-

aherruksen lounaskonserteil-

laan kerran kuussa. Jos haluat 

varmistaa paikkasi, voit noutaa 

lipun etukäteen Savoy-teatterin, 

Vuotalon, Malmitalon, Stoan tai 

Kanneltalon lipunmyyntipisteis-

tä (0 €) tai Lippupisteestä (1 €). 

Savoy-teatterissa 10.10. klo 12–13 

UMO & Teemu Viinikainen, kita-

ra, 14.11. klo 12–13 UMO & Severi 

Pyysalo, vibrafoni, 5.12. klo 12–13 

UMO & Lauri Porra, basso.

Lisää syksyn tarjonnasta:  

savoyteatteri.fi

HKO Screen  
– konsertti-ilta 
kotisohvalla

Helsingin kaupunginorkesterin 

suorat verkkolähetykset tuovat 

orkesterin konsertin kotisohval-

le! Syyskauden konserteista kol-

me esitetään Malmitalon valko-

kankaalla. Lähetys Musiikkitalos-

ta alkaa klo 18.30, konsertti klo 

19.00. Ohjelmat ovat katsottavis-

sa netissä 30 päivän ajan konser-

tin jälkeen.

22.9. yle.fi / klassinen & YLE Ra-

dio 1, 12.10. helsinkikanava.fi, 20.10. 

yle.fi / klassinen & YLE Radio 1, 9.11. 

helsinkikanava.fi, 23.11. helsinki-

kanava.fi, 1.12. yle.fi / klassinen & 

YLE Radio 8.12. helsinkikanava.fi.

Lisää syksyn tarjonnasta:  

helsinginkaupungin orkesteri.fi

Kamarimusiikkia!

Viikon aikana kaupunkilaiset saa-

vat nauttia erilaisiin kamariko-

koonpanoihin jakautuvien muu-

sikoiden yllättävistäkin ohjelmista.

3.10. klo 13.15 ja 14.00 Kanneltalo, 

4.10. klo 13.30 Myllypuron moni-

puolinen palvelukeskus, 4.10. klo 

14.00 Vuotalo, 5.10. klo 14.00 Mau-

nula-talo, 6.10. klo 18.00 Kaupun-

gintalon juhlasali, 6.10. klo 20.00 

Helsingin kaupunginmuseo, va-

paa pääsy. 7.10. klo 14.00 Atene-

um-sali, 15 / 13 € tai museokortti, 

7.10. klo 16.00 Helsingin taidemu-

seo HAM, 10 / 8 € tai museokortti.

Lisää syksyn tarjonnasta:  

helsinginkaupungin-

 orkesteri.fi 



Helsexinki – tarinoita 
ihmisyydestä
Mitä jos seksi ei muiden mieles-

tä kuuluisi sinulle? Tai jos et saisi 

rakastaa ketä haluat? Helsexinki-

näyttely haastaa pohtimaan, ke-

nellä on oikeus olla oma itsensä 

ja kuka saa äänensä kuuluviin. Va-

paa pääsy.

Helsingin kaupunginmuseossa 

28.1.2018 asti.

Lisää syksyn tarjonnasta:  

helsinginkaupungin museo.fi

Ruiskumestarin talo  
vie menneisyyteen
Tule tutustumaan helsinkiläi-

sen pikkuporvariston elämään 

1860-luvulla. Kruununhaan ki-

vitalorivistöjen kätkemä kanta-

kaupungin vanhin puurakennus, 

Ruiskumestarin talo, on sisustet-

tu ruiskumestari Alexander Wick-

holmin perheen kodiksi romant-

tisine saleineen ja kotoisine keit-

tiöineen. Vapaa pääsy.

Lisää Ruiskumestarin talosta:  

ruiskumestarintalo.fi

NuorilleTubemiitti Malmitalolla
Tubemiitissä tubettajat haaste-

taan erilaisiin nuorten suunnitte-

lemiin tehtäviin ja pääset tapaa-

maan heitä M&G- ja valokuvaus-

pisteillä. Tarkempi ohjelma ja tu-

bettajat julkistetaan syyskuun ai-

kana. Vapaa pääsy.

Malmitalossa 6.10. klo 18–21.

Lue lisää: koillispulssi.munstadi.fi

Räppäritkin lukevat!
 

Gasellit-yhtyeen Hätä-Miikka ja 

Päkä saapuvat vieraaksi Toivoa 

mukaan sisäliikuntavaatteet ja 

-kengät. Hinta 3,50 € aikuiset, lap-

set maksutta.

Liikuntamyllyssä sunnuntaisin 

1.10.–26.11. klo 9.00–10.45. Mau-

nulan liikuntahallissa lauantaisin 

28.10.–25.11. klo 9.00–10.30.

Lue lisää: hel.fi/liikuntahulinat

Supersuosittu 
Muumipäivä
Muumitapahtuma saa uusinnan 

pikkuyleisön pyynnöstä. Musisoi 

Nuuskamuikkusen teltassa, ihas-

tele Niiskuneidin aarteita tai pu-

keudu Haisuliksi! Vapaa pääsy.

Pohjois-Haagan kirjastossa 20.9. 

klo 14–19. 

Lisää kaupunginkirjaston  

syksystä: helmet.fi

kirjallisuudesta -iltaan. Mikä on 

heidän voimakirjansa? Vapaa 

pääsy.

Oulunkylän kirjastossa 21.11. klo 18. 

Lue lisää: helmet.fi/toivoa 

K-pop tulee Gloriaan!

Suomen kuumin K-pop-tapahtu-

ma KDC järjestetään kulttuuri-

areena Gloriassa, jossa tanssi-

ryhmät esittävät covereita K-pop-

bändien kappaleista. 

Kulttuuriareena Gloriassa 14.10. 

klo 16.

Lisätietoja:  

gloria.munstadi.fi

Kauhujen ilta kakaroille

Halloween saapuu Maunula-ta-

loon! Luvassa on musiikkia, kau-

hutarinoita ja disko Metsäpurosa-

lissa. Teemaan sopiva pukeutumi-

nen on ehdottomasti sallittu! Py-

häinpäivän lastentapahtuma ko-

koaa lapsiperheet puolestaan 

Stoaan karmean hyvien keikko-

jen, työpajojen ja yllätysohjelman 

äärelle. Molempiin vapaa pääsy.

Maunulatalossa 3.11. klo 18–22.

Stoassa 4.11. klo 12–15.

Lisää syksyn tarjonnasta: 

maunulatalo.fi, stoa.fi.

Liikuntahulinat
Liikuntahulinoissa alle 9-vuotiaat 

lapset perheineen liikkuvat mo-

nipuolisesti. Liikuntahulinoihin ei 

tarvitse ilmoittautua ennakkoon, 

Nuorten viikko
Anna mun olla! 
Viikon aikana pureudutaan elä-

mään, pelkoihin, kauneuteen, vä-

littämiseen ja rohkeuteen. Muka-

na myös nuorten ja ikäihmisten 

catwalk-tapahtuma ja skeittita-

pahtuma Caisassa ja Annanta-

lossa. Vapaa pääsy.

Caisassa ja Annantalossa 

9.–14.10.

Lisää syksyn tarjonnasta:  

caisa.fi, annatalo.fi

Näyttelyitä
Nautinto 
Anna Retulaisen, Elina 

Meren miehen ja Jukka 

Korkeilan yhteisnäyttely 

Nautinto koostuu kolmen 

voimakkaan taidemaalarin 

tuotannosta 1990-luvun alus-

ta nykypäivään. Liput: 10 / 8 €, 

alle 18-v. 0 €.

Helsingin taidemuseossa 

25.8.–12.11.

Lisää syksyn tarjonnasta:  

hamhelsinki.fi

Lapsille
Lasten  
kaupungissa  
saa leikkiä
Lasten kaupungissa lap-

set ja hei  dän seuralaisen-

sa pääsevät tutustumaan 

Helsingin historiaan itse ko-

keillen ja yhdessä puuhaillen. 

Hyppää hevoskärryihin ja oh-

jaa laivasi suoraan 1700-luvul-

le tai tutki mummolassa 1970-lu-

vun arjen esineitä ja katso televi-

siosta ajan suosikkiohjelmia! Va-

paa pääsy.

Lisää syksyn tarjonnasta:  

helsinginkaupungin   museo.fi



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[vedos]'] [Based on '[Smallest File Size]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




