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Helsinki-päivä on kaupunkia parhaim-

millaan. Helsingissä on paljon moni-

puolista tapahtumatarjontaa ympäri 

vuoden, mutta Helsinki-päivänä se 

jalkautuu kaupunkiin kaikkien pariin. 

Jokainen voi löytää mieleistään teke-

mistä ja kokea uutta.

Helsinki on ennen kaikkea paikka 

ja yhteisö. Kaupungin vahvuus syntyy 

paikallisesta tekemisestä ja yhteisistä 

kokemuksista. Jokaisella helsinkiläi-

sellä tulee olla mahdollisuus ja tapa 

toteuttaa unelmiaan ja elää merki-

tyksellistä arkea maailman toimivim-

massa kaupungissa tasavertaisesti 

muiden kanssa.

Helsinki-päivänä pormestarilla 

on paljon tapahtumallisia perinteitä, 

mutta parasta on nähdä se into, jolla 

kaupunkilaiset itse rakentavat omaa 

kaupunkiaan yhdessä. Erityisen hieno 

hetki on toivottaa Helsinki-päivän 

vauva maailmaan ja samalla juhlia 

niitä kaikkia, jotka jossakin vaiheessa 

elämäänsä ottavat tämän kaupungin 

kodikseen.

Tervetuloa mukaan Helsinki-päivän 

juhlintaan,

Jan Vapaavuori 

Helsingin pormestari
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Raparperipiirakka, jurttasauna ja 

Kaisaniemen puiston ilmaiskon-

sertti kuuluvat erottamattomasti 

Helsinki-päivään.

Helsinki-päivä avataan perintei-

sesti pormestarin aamukahveilla 

ja raparperipiirakalla, tällä kertaa 

uudistunutta kaupungintalon aulaa 

ihaillen. Kahvien lomassa  nautitaan 

DJ:n soittamasta musiikista. Kau-

pungintalon parvekkeelle pääsee 

kurkistamaan klo 9.30–12, samalla 

kaupunkilaiset voivat tavata por-

mestareita. Pormestarin avaus-

puhe tulkataan viittomakielelle ja 

kaupungintalon aulassa on induk-

tiosilmukka kuulolaitetta käyttäviä 

juhlijoita ajatellen.

Stadin slangi ry valitsee Stadin 

kundin ja friidun perinteisin menoin 

Espan lavalla klo 12. Espan lavan 

iltapäivä on varattu lapsille (lue 

lisää s. 4!).

Rakastettu Jurttasauna lämpiää 

tänä kesänä Vuosaaren Aurinkolah-

dessa 10.–12.6. klo 15–21! Aurinko-

lahden upea hiekkaranta mahdol-

listaa virkistävän uinnin saunomisen 

lomassa. Uimapuku ja oma pyyhe 

mukaan! Vuosaaressa lämpiää 

myös puulämmitteinen Sannan 

sauna. Naiset saunovat klo 17–19 ja 

miesten vuoro on klo 19–21. 

Kaisaniemen puiston Radio 

Suomipopin Helsinki-päivän kon-

sertissa esiintyy joukko eturivin 

artisteja Ellipsistä Juha Tapioon ja 

Anna Puuhun. Tällä kertaa luvassa 

on erityisherkkua, sillä lavalle 

kapuaa yhden harvoista keikoistaan 

Helsinki-päivänä heittävä Ville Valo 

ja Agents!

Lisätiedot: www.helsinkipäivä.fi

På Helsingforsdagen kan man lära 

sig nåt nytt om staden. Till exem-

pel på historiamaraton på Stadsmu- 

seet kan man höra om Helsingfors 

globala nätverk på 1700-talet. Sitt 

eget kunnande om staden kan man 

testa i tävlingen Stans frågesport-

mästare som går av stapeln i Diana-

parken. Peter von Baghs prisade film 

Helsingfors, för evigt (Helsinki, ikui-

sesti) visas på Cinema Orion. Och 

Helsingfors himmel och himlakrop-

par kan man studera i Observatoriet 

(ritad av C.E.Engel) som har gratis in-

träde hela dagen. 

Om du vill veta vilka de äldsta fort-

farande verksamma restaurangerna 

i stan är eller hur en hotellsvit såg ut 

under de olympiska spelen, rikta dina 

steg då till Hotell- och restaurangmu-

seet som också håller öppet hus. Där 

kan du runda av dagen med Helsing-

fors-inspirerat disco där Helsingfors-

baren förser med förfriskningar. 

Muutokset mahdollisia.

Unelmakahvila, 

kuva Klovnit ilman rajoja ry

(kansikuva Magnum live) 

Ikääntyvien Helsinki-päivässä lumou-
dutaan menneiden vuosien charmista, 
kuunnellaan ikivihreitä – ja tanssitaan 
afrikkalaisrytmeihin.

Roihuvuoren monipuolisessa palve-
lukeskuksessa sukelletaan kultaiselle 
60-luvulle klo 14–16! Luvassa on The 
Scaffolds -yhtyeen rautalankamusii-
kin tahdittamat parkkipaikkatanssit, 
vanhoja autoja, taidetta ja muotia 
60-luvulta. Käpyrinteen palvelukeskuk-
sen Hyvä vanhuus -tarinateatteriesitys 
on yleisön käsikirjoittama improvisaa-
tioesitys. Esityksen yhteydessä on 
mahdollista tutustua Minun kehoni 

-näyttelyyn klo 15–16.

Hedvigin rantapolulla Roihuvuo-
ressa tavataan vanha ja viisas nainen, 
jonka kanssa voi jutella elämästä, 
kuolemasta ja kaikesta siltä väliltä 
suomeksi, venäjäksi ja inkeriksi klo 
16–19. Yhteistyössä Rudolfin palvelu-
talon kanssa järjestettävä esitys toimii 
sillanrakentajana sukupolvien välillä ja 
tarjoaa erilaisen näkökulman maahan-
muuttajien ja siirtolaisten asemaan.

Monikulttuurisen vanhustyön 
parissa toimivat järjestöt ja yhdistykset 

esittelevät toimintaansa Riistavuoren 

palvelukeskuksen Monikulttuurinen 

vanhuus -messuilla klo 11–15. Päivän 

huipentaa pääjuhla, jossa yleisöä 

tanssittaa afromusiikkiryhmä. Juhlan 

juontaa Lorenz Backman.

Laajasalossa ja Kustaankarta-

nossa nautitaan festaritunnelmasta! 

Laajasalossa levitetään musiikin ilosa-

nomaa trubaduurien ja Mummodiskon 

välityksellä. Kustaankartanossa juhli-

taan 50-luvun hengessä: HSL on lah-

joittanut palvelukeskukselle vuonna 

1955 rakennetun raitiovaunun. Sen 

ympärillä on runsaasti ohjelmaa niin 

lapsille kun aikuisille.

Kanneltalossa lumoudutaan men-

neiden vuosien charmista klo 12–15. 

Stadin slangin Esko Vepsä luennoi 

otsikolla Tsennaaks Kantsuu, bon-

jaaks slangii, Värkkäämön työpajassa 

sukelletaan nostalgian syövereihin 

kädentaitojen kautta. RetroSisters 

& Bros. soittaa Harmony Sistersien, 

Laila Kinnusen ja muiden suosikkien 

ikivihreitä klassikoita. Tanssiminen on 

suotavaa!

kuva Jussi Hellsten



Helsinki-päivänä eri puolilla kaupun-

kia järjestetään lukuisia tapahtumia, 

joissa etusijalla ovat ympäristö, 

luonto ja ekologinen ruoka. 

Herttoniemen kartanon koko per-

heen Helsinki-päivässä tutustutaan 

kotieläimiin,  päästään suomenhevo-

sen kyytiin, opitaan linnuista, hyön-

teisistä ja villiyrteistä, kurkistetaan 

museokartanoon ja nautitaan tietysti 

hyvästä ruoasta ja juomasta!” Aamu 

alkaa perinteisin menoin, kun Sinikka 

Sokka nostaa Stadin ensimmäiset 

varhaisperunat.

Kumpulan koulukasvitarhalla ja 

Lapinlahdessa järjestetään kesäiset 

piknikit idyllisissä maisemissa! Kum-

pulaan voi varata mukaan omat eväät 

tai ostaa herkkuja nuorten pitämästä 

kesäkahvilasta. Lapinlahdessa jär-

jestetään ekologinen hävikkipiknik! 

Piknikille voi tuoda omien kaappien 

ruoka-aarteita kaikkien yhdessä nau-

tittavaksi.

Mustikkamaan Syötävässä puis-

tossa tutustutaan luonnonkosmetii-

kan valmistamiseen ja tehdään reip-

paita roskienkeräysretkiä rannalle. 

Puutarhassa nautitaan ekokahvilan 

herkkuja. Roska päivässä -liikkeen 

Miniroskistyöpajassa Kalliossa tuuna-

taan taskukokoinen, mukana kulkeva 

roskis, joka nappaa näppärästi talteen 

tupakantumpit, purukumit ja muut pie-

net roskat. Työpaja on avoin kaikille, 

tule ja tee persoonallinen miniroskis 

itsellesi – tai lahjaksi kaverille!

Harakan saaren luontokeskuk-

sessa ja taidetalossa on luvassa koko 

perheen toiminnallinen tapahtuma. 

Ohjelmassa on esimerkiksi merellinen 

näyttely, kalanperkuukoulu, majakka- 

ja merimerkkityöpaja, opastusta 

vedenalaiseen luontoon sekä saaris-

tolintujen tarkkailua lintupiilolla.

Tarkemmat aikataulut ja lisätiedot: 

www.helsinkipäivä.fi

Tutustu Vartiosaareen!
Tervetuloa nauttimaan upeasta

 saaristoluonnosta, tunnelmasta ja 
maisemista Helsingin itäisen saariston 

helmeen, Vartiosaareen klo 13–20! 
Kesälampaat ja pop-up rantakahvila 

toivottavat kävijät tervetulleiksi. 
Omatoimisen retkeilyn ja elämyksellisen 

luontopolun lisäksi luvassa on luontotaiteen 
näyttely, performansseja ja opastusta 

alueen ainutlaatuiseen luontoon, historiaan 
ja huviloihin. Osassa saaren huviloita ovet 

ovat auki, osa tarjoaa mahdollisuuden 
saunoa ja grillata. 

Vuosittain vaihtuva ohjelmaraati myön-

tää tukirahaa sitä hakeneille Helsin-

ki-päivän ohjelman toteutukseen. 

Tukea voivat hakea yksityiset toimijat 

ja organisaatiot. ”Saimme 60 hienoa 

hakemusta määräaikaan mennessä”, 

Helsingin tapahtumasäätiötä raadissa 

edustanut Marianne Saukkonen ker-

too.

Miten raati päätyi valitsemaan 

tuen saajat? ”Olisi tehnyt mieli jakaa 

rahaa kaikille sitä hakeneille, mutta 

se ei valitettavasti ollut mahdollista”, 

toteaa raatiin kuulunut Helsingin nuo-

risoneuvoston varapuheenjohtaja Max 

TalviOja. ”Saimme tuotantorahat jaet-

tua melko yksimielisesti. Keskustelu 

oli monipuolista ja antoisaa – aivan 

kuten hakemuksetkin”, hän jatkaa. 

Ohjelmaa on luvassa eri puolille kau-

punkia, kaikille ikäryhmille, vähem-

mistöjä unohtamatta. KolttaKino 70, 

Sápmi SpeechKaraoke & Sápmidisco 

tarjoilevat puhetta ja elävää kuvaa 

kolttasaamelaisten asuttamisen 

70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 

Sateenkaarisirkus on kaikille avoin, 

mutta erityisesti sateenkaariperheille 

ja sateenkaareville nuorille suunnattu, 

osallistava sirkustapahtuma.

”Halusimme valita mukaan tapahtu-

mia, jotka osallistavat yleisöä”, vahvis-

taa Helsinki-päivän vastaava tuottaja 

Marianne Saukkonen.

Yksi osallistavista tapahtumista 

on My2050 on mobiilipeli, joka  

tarjoaa tietoa ilmastonmuutoksesta 

mielenkiintoisessa ja innostavassa 

muodossa. Kaikille sopivaa, ilmaista 

kännykkäpeliä pelataan Töölönlahden 

maisemissa liikkuen.

”Myönsimme tukea tasapuolisesti 

sekä uusille että vanhoille tapahtumille. 

Halusimme pitää kiinni perinteistä, 

sillä monet Helsinki-päivän tapahtu-

mat ovat olleet ohjelmassa jo vuosia”, 

TalviOja kertoo.

Uusiin tapahtumiin lukeutuu Kor-

jaamolla järjestettävä Helsingin iha-

nin ilta! Yksisarvisiksi pukeutuneet 

ihanuuslähettiläät levittävät hyvää 

mieltä ja rakkauden sanomaa. DJ 

soittaa musiikkia, mutta sana on vapaa 

myös yleisön omille runoille, räpeille 

ja lauluille.

Millainen kokemus raadissa toi-

miminen oli? ”Oli aivan mahtavaa 

olla mukana raadissa! On fantastista 

osallistua näin suuren tapahtuman 

tekemiseen”, TalviOja hehkuttaa.

Saija Holm

Lue lisää tapahtumista ja ohjelma-

raadista: www.helsinkipäivä.fi

Helsinki-päivä tarjoaa kaupunkilaisille kymmeniä innovatiivisia, maksuttomia 

tapahtumia. Joukossa on rakastettuja klassikoita ja upeita uutuuksia. 

Kahdeksanhenkinen ohjelmaraati myönsi rahallista tukea tällä kertaa 16 

tapahtumalle.

Jokaiselle jotakin!

Hyvää oloa itselle  
ja ympäristölle

kuva Lauri Rotko



Lasten Helsinki-päivä
Satuja, tanssia, musiikkia, luonnon 

ihmeitä ja maailmanparannuskone: 

perheen pienimmille on luvassa 

monipuolista ohjelmaa eri puolilla 

kaupunkia Kontulasta kaupunginta-

lolle ja Jakomäestä Lintsille.

Espan lava on tänäkin Helsinki-päi-

vänä lasten lava! Lavalle loikkaavat 

maamme pomppuykköset, Kengu-

rumeininki ystävineen, iloista ja tart-

tuvaa lastenmusiikkia suomeksi ja 

ruotsiksi soitt ava Aarne Alligaatt ori 

ja Viidakkorumpu sekä Orffi  t, jonka 

konsertissa kuunnellaan, pohditaan ja 

lauletaan yhdessä. Varamummo Ellen 

on mummo mummott omille ja niille, 

joiden oma mummo asuu kaukana. 

Varamummo karautt aa moott oripyö-

rällään pienen Tött eröpupun kanssa 

lasten luo aina, kun häntä kaivataan. 

Musikaalin on kirjoitt anut, visualisoi-

nut ja ohjannut Susanna Haavisto.

Helsinki-päivänä kaikki alle 14-vuo-

tiaat pääsevät ilmaiseksi Linnanmäen 

Sea Lifeen! Näyttelyiden lisäksi 

luvassa on ruokinta- ja tietotuokioita. 

Lintsillä on luvassa muutakin ohjelmaa 

Iloisen hyväntekijän päivässä! Estra-

dille nousevat lasten suosikkiorkesteri 

Maltt i & Valtt i sekä tapahtuman juon-

taja, tubett aja Jaakko Parkkali. Las-

ten Päivän Säätiön perustajajärjestöt 

esitt elevät toimintaansa ja halitt avan 

suloiset maskotit vilistävät puistossa 

pitkin päivää! Huvipuistoon on maksu-

ton sisäänpääsy.

Kaupungin vehreässä sydämessä 

Vallilan siirtolapuutarhassa järjeste-

tään työpajoja lapsiperheille. Jokainen 

saa osallistua Kukkiva seinä -työpa-

jaan, askarrella oman kukkaseppeleen 

ja nautt ia puutarhatunnelmasta. Luon-

non ihmeitä on luvassa myös Ursan 

tähtitornissa Kaivopuistossa. Siellä 

tutkitaan Aurinkoa ja sen pinnalla 

hehkuvia auringonpilkkuja ja roihuja, 

jos sää suinkin sallii.

Kaupungintalon uudistetussa 

aulassa rakennetaan maailmanparan-

nuskoneita Design Weekin ennakkota-

pahtumassa. Maailmasta paremman 

tekevä kone tai robott i voi olla ihan 

millainen haluat, vain oma mielikuvitus 

on rajana!

Jakomäen kirjastossa vietetään 

ainutlaatuista Satuaikaa. Osallistujat 

luovat yhdessä taiteilijoiden kanssa 

ainutlaatuisen tarinan, joka perustuu 

heidän yhteiseen kokemukseensa, 

mielikuvitukseen ja luovuuteen.

Kampintorilla on luvassa erilaisia 

perinteisiä hyppyleikkejä naruhyppe-

lystä twistiin ja erilaisiin leikkimielisiin 

hyppyhaasteisiin.

Kontulan Ostarifestareilla Lasten 

maailman taideseikkailussa tanssin, 

sirkuksen, musiikin ja teatt erin satu-

maahan johdatt avat Kultt uurimyllyn ja 

Teatt erimuseon taiteilijat ja pedagogit. 

Ruoholahden leikkipuistossa on tar-

jolla mukavaa yhdessäoloa ja pientä 

puuhaa. Malmitalolla esiintyy lasten-

musiikkiorkesteri Ammuu! ja Unel-

makahvilassa voi nautt ia herkuista 

ja hullutella Klovnit ilman rajoja ry:n 

klovnien kanssa.

Tarkemmat aikataulut ja lisätiedot: 

www.helsinkipäivä.fi 

Kaisaniemen puiston ilmaiskon-

sertin lisäksi musiikista päästään 

nautt imaan Helsinki-päivänä niin 

Musiikkitalon ilmaiskonserteissa, 

Savoy-teatt erin Umo Jazzeilla kuin 

Seurasaari-folkissa! Radio Helsinki 

tekee livelähetystä koko päivän.

Sibelius-Akatemian opiskelijat esiinty-

vät Helsinki-päivän ilmaiskonserteissa 

Musiikkitalon kahvilassa klo 14 ja klo 18. 

Konserteissa esiintyy energistä rockia 

soitt ava Tears of Joy.

UMO Helsinki Jazz Orchestra ja 

Savoy-teatt eri juhlistavat Helsinki-päi-

vää niin ikään kahdella ilmaiskonser-

tilla. Ohjelmistossa on kesäisen kau-

punkijuhlan karnevaalitunnelmaan 

sopivia kappaleita.

Radio Helsinki tekee livelähetystä 

kauppakeskus Forumissa koko päivän 

ajan. Ohjelmassa on live-musiikkia 

sekä paneelikeskusteluita ajankohtai-

sista ilmiöistä tutt ujen helsinkiläisten 

seurassa.

Pääkaupunkiseudun kansantans-

siryhmät esiintyvät pelimanneineen 

Antin aukiolla Seurasaaressa klo 18 

alkaen. Parituntisen tapahtuman 

esiintyjinä ovat muun muassa Espoon 

kansantanssijat, Tanhu-Visa, Pörriäi-

set sekä Helsingin Kansantanssin 

ystävien Kierrokas-ryhmä.

Koko perheelle sopivissa Tanssien 

maailman ympäri -työpajoissa opitaan 

muun muassa afrikkalaisia, intialaisia 

ja irlantilaisia tansseja. Samalla tutus-

tutaan musiikkityyleihin ja kultt uureihin, 

joilla on omat tuntijansa myös Helsin-

gissä.

Lisätiedot: www.helsinkipäivä.fi 

Soitt o soi ja 
laulu raikaa!

Puistojumppa 1920-luvulla, kuva Kaupungin kuva-arkisto

Fiilistelyä Musiikkitalolla, kuva Lauri Rotko

Helsinki-päivä tarjoaa tapahtumia 

moneen makuun: Hakasalmen 

huvilalla voimistellaan 20-luvun tyyliin, 

Kalasatamassa ajellaan itsekseen 

kulkevilla busseilla ja Designmuseossa 

järjestetään juhannusetkot.

Tervetuloa testaamaan, kuinka 

sielun ja ruumiin kuntoa huollett iin ja 

ryhtiä kohennett iin 90 vuott a sitt en! 

Hakasalmen huvilan vehreällä pihalla 

voimistellaan Helsinki-päivänä aitoon 

1920-luvun tyyliin. Luvassa on perin-

teinen voimisteluhetki taivutuksineen 

ja venytyksineen – tietysti ajan hengen 

mukaisesti pukeutuneiden ohjaajien 

johdolla. Voimisteluhetkien inspiraa-

tiona on huvilan Suruton kaupunki 

-näytt ely, jonne on vapaa pääsy klo 10–17 

(yleisöopastus klo 12). Jumpat jatkuvat 

läpi kesän pari kertaa kuukaudessa.

Lähde mukaan ajelulle tulevaisuu-

teen! Kalasatamassa ajellaan itsek-

seen kulkevilla Robobusseilla klo 9–15, 

jos sää suinkin sallii. Englantilaisau-

kiolta lähtevällä reitillä on mukana ihmi-

nen opastamassa matkustajia ja tark-

kailemassa robott ibussin toimintaa.

Designmuseossa viritt äydytään 

Helsinki-päivänä juhannustunnelmaan! 

Puuveistostaiteilija Pertt i Karhunen 

Mikkelistä järjestää moott orisahaveis-

tämisen työnäytöksen, esillä on myös 

muotoilustudio COMPANYn eli Aamu 

Songin ja Johan Olinin näytt ely Secret 

Universe – Maailmojen salat. Falkma-

nin siiven työpajatilassa maalataan 

rantakiviä ja rakennellaan hiekkalin-

noja Rantsu-työpajassa klo 12–15.

Lue lisää: www.helsinkipäivä.fi  &

 www.helsinginkaupunginmuseo.fi 

Helsinki-päivän 
erikoiset

Muutokset mahdollisia.
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