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Helsinki-päivää juhlitaan Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi 
kahden päivän ajan 11.–12. kesäkuuta, jolloin kaupunki 
täyttyy toinen toistaan mukavammista tapahtumista.
Maanantaina 12. kesäkuuta tarjoamme helsinkiläisille perinteiset aamukahvit Senaatintorilla, jotta voimme yhdessä 

vastaanottaa juhlapäivän. Jo 58. kertaa järjestettävänä Helsinki-päivänä julkistetaan muun muassa Stadin friidu ja 

kundi sekä käydään onnittelemassa Helsinki-päivän vauvaa.  

Helsingillä on aihetta juhlaan ja 467-vuotiaan kaupungin yhteiseen kehittämiseen. Tänä kesänä asukkaita on 

kannustettu ottamaan kaupunkitilaa haltuun ja tuottamaan yhteistä Helsinki-päivän ohjelmaa. Mukana onkin paljon 

uusia tapahtumia rakastettujen klassikoiden rinnalla, jopa yli 100 maksutonta, kaikille avointa tilaisuutta.  

Helsinki uudistuu 1. kesäkuuta, kun käyttöön otetaan pormestarimalli ja toimialat tiivistyvät neljään. Uuden orga-

nisaation myötä on tarkoitus osallistaa helsinkiläisiä entistä enemmän. Meille on kunnia-asia, että asukkaat viihty-

vät Helsingissä, satavuotiaan Suomen pääkaupungissa. 

Juhlitaan yhdessä! 

Sami Sarvilinna, Helsingin kaupungin kansliapäällikkö

Helsingin syntymäpäivää 
vietetään kesäkuussa 

Itsenäisyyden 
laulut soi!
Kustaankartanon palvelukeskuksessa 
järjestetään yhteislaulutilaisuus 
keskuksen asukkaille, henkilökunnalle 
ja muille lauluintoisille.
Viime kesänä Helsinki-päivässä tehtiin sosiaalisen vastuun kokeilu, kun Kus-

taankartanon palvelukeskuksessa järjestettiin erilainen aamukahvitilaisuus.

- Tilaisuus toteutettiin yhteistyössä Visit Helsingin ja Hotel Clarionin 

kanssa, Kustaankartanon osastonhoitaja Anu Metsälä muistelee. - Kokei-

lu oli erittäin antoisa ja hotelli toteutti yhteiskuntavastuutaan osallistumalla 

talkoisiin ja mahdollisti osaltaan hienon pilottikokeilun, Metsälä toteaa.

 Tänä vuonna toteutetaan yhteislauluprojekti, jossa on mukana myös 

opiskelijoita.

- Projektissa yhdistyvät Helsinki-päivä, sosiaalinen vastuu, oppilaitos- ja 

yritysyhteistyö sekä Suomi 100 -juhlavuosi, Metropoliassa kulttuurituotan-

toa opiskeleva Viola Särkiluoto kiteyttää. Hänelle ja  

opiskelutoveri Carlina Carpelanille projekti on osa opintoja.

Yhteislaulutilaisuus järjestetään yhteistyössä Metropolian,  

Helsinki Marketingin ja Kustaankartanon  

palvelukeskuksen kanssa.

- Tempaus vaatii motivaatiota ja oman toimialan  

rohkeaa ylittämistä, Metsälä kuvailee.  

     - Uskon, että avarakatseisuus ja yhteisöllinen  

ajattelutapa ovat tie hyvään kaupunkiin,  

jossa meidän kaikkien on parempi  

elää ja asua, hän täydentää.

Itsenäisyyden laulut Kustaankartanon  

palvelukeskuksessa 12.6. klo 10–12 ja 14–16. 

Lisätiedot ja koko ohjelma: 

Helsinkipäivä.fi

Roligast i Helsingfors
På söndagen blir det stand up för hela slanten 
då fem olika standup artister tar över Espens 
estrad. Ali Jahangiri, Riku Suokas, Rich Lyons, 
Fredi Lilius och Anitta Ahonen står för en 5 
timmar lång humorkavalkad på finska, svenska 
och engelska. Johan Storgård står både bakom 
idén men också på scenen som konferencier. 
– Idén till denna skrattkarneval härstammar i  en diskussion om Finland 

som  fyller 100 år och om att göra något riktigt roligt som kunde göra su-

sen under feståret. Vad skulle inte vara roligare än 5 standup artister som 

skämtar om oss helsingforsare och finländare på tre olika språk. Och al-

la skratt är gratis ännu till på köpet!, säger Storgård och välkomnar alla att 

skratta med den 11 juni.  

Helsinki-päivän ohjelmalehti 12.6.2017

Julkaisija: Helsinki Marketing 

Vastaava päätoimittaja: Marianne Saukkonen

Toimituspäälliköt: Saija Holm ja Marianne Saukkonen

Ulkoasu: Marita Haukemaa

Oikeudet muutoksiin pidätetään

Helsinkipäivä.fi

Snadien Stadi – 
lasten Helsinki-päivä

Kaikki Helsinki-päivän 
tapahtumat ovat ilmaisia. 
Osaan tapahtumista 
jaetaan kuitenkin 
maksuttomia pääsylippuja 
rajallisen osallistujamäärän 
vuoksi. Lippujen jako 
alkaa Virka-infossa 
5.6. klo 9. Verkossa 
jaettavien lippujen 
tiedot verkkosivuilla 
tapahtumatietojen 
yhteydessä:
Helsinkipäivä.fi

Hauskaa Helsingissä 

Roligt i Helsingfors 

Fun in Helsinki 

standup-karnevaali Espan lavalla 

sunnuntaina 11.6. klo 13-18. 

Lue lisää, läs mer på helsinkipäivä.fi

Helsinki-päivänä on luvassa aimo 

kattaus ilmaistapahtumia lapsille 

ja koko perheelle. Annantalolla ja 

useissa muissa kulttuuritaloissa 

eri puolilla kaupunkia on 

luvassa monipuolista ohjelmaa 

tanssiesityksistä työpajoihin – sään 

salliessa myös ulkona. Koko perheen 

urbaani ongintatapahtuma Kalastaja-

Eemeli järjestetään Pitkäsillan 

kupeessa Hakaniemessä ja Konepaja 

Brunossa on Mikki Hiiri merihädässä.

Suosittu jättisaippuakuplaryhmä 

Ruffle Army ihastuttaa Esplanadin 

 puistossa, BabyTango on  

vauvaikäisten oma tanssitapahtuma 

Kaupunginmuseossa.

Puotilan kartanolla nähdään 

Mauri Kunnaksen kirjaan pohjau-

tuva kesäteatteriesitys Herra Hak-

karaisen Suuri Urheiluesitys, teat-

teria on luvassa myös Viikin teatte-

rijurtassa. Suvilahdessa vietetään 

katuspektaakkelia, jossa on luvas-

sa skeittausta, soittoa ja sirkushu-

veja.

Lue lisää: 

Helsinkipäivä.fi



HejHylje! on hyväntekeväisyyskam-

panja Itämeren suojelemiseksi. 

Ensimmäisen kerran kampanja 

toteutettiin Turussa vuonna 2011. Nyt 

Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi 

hylkeet tulevat Helsinkiin. Yritykset 

voivat ostaa itselleen kummihylkeitä 

koko kampanjan ajan, loput hylkeet 

myydään syksyllä Helsinki Design 

Weekin yhteydessä. Tuotot ohjataan 

Itämeren suojeluun.

Maaria Märkälän sateenkaaren 

lailla loistava hylje ilahduttaa värik-

kyydellään, kuvataidekoulun merelli-

sellä hylkeellä on kaloja vatsassaan. 

Marikka Kiirikoffin silmiinpistävän 

kauniissa hylkeessä maastokuvioin-

ti muuttuu vähitellen kukiksi. Kasper 

Strömmanin kakkaemojihylje vetää 

Töölönlahti 
rokkaa!
Töölönlahden 
väliaikainen 
tapahtumapuisto 
tarjoaa upeat 
puitteet niin 
ystäväporukan 
piknikille kuin 
konsertille tai 
urheilu-
tapahtumalle. 
Viime kesänä käyttöön otettu Töö-

lönlahden tapahtumapuisto saa tänä 

kesänä räväkän startin kesäkauteen, 

kun Finlandia-talon, Töölönlahdenka-

dun ja Töölönlahden rajaamalla alu-

eella nautitaan tähtiartistien ilmais-

konsertista. Aiemmin Kaisaniemen 

puistossa järjestetyssä Helsinki-päi-

vän konsertissa esiintyy joukko etu-

rivin artisteja Antti Tuiskusta Lauri 

Tähkään.

Rakennusvirasto on toteuttanut 

alueen rakentamisen yhteistyössä 

massatapahtumiin erikoistuneen Li-

ve Nationin kanssa. Suunnittelussa 

on otettu huomioon melun leviämi-

nen sekä alueen kestävyys.

- Esiintymislavan suunta eteläs-

tä pohjoiseen on melun leviämi-

sen kannalta toimivin ratkaisu, Päivi 

Munther Helsingin kaupungin elin-

keino-osastolta kertoo. 

- Esiintymislava on luonnonkiveä 

ja sen pohja on vahvistettu. Yleisö-

alue on siirtonurmea, joka on vah-

vistettu suurten ihmismassojen va-

ralta. Salaojitukset suojaavat nur-

mikkoa sateilta, Munther jatkaa.

Töölön tapahtumapuisto on suu-

rempi kuin Kaisaniemen puisto. Si-

jainti on loistava ja mahdollistaa jat-

kossa niin kaupunkilaisten normaa-

lin puistokäytön kuin tapahtumatkin.

- Toiveena on, että helsinkiläiset 

ottaisivat puiston jokapäiväiseen 

käyttöönsä, Päivi Munther pohtii. 

Alueelle toivotaan mahdollisimman 

monimuotoista toimintaa liikunta-

tapahtumista konsertteihin ja nor-

maaliin puistokäyttöön. 

- Töölönlahdelta on käytännös-

sä suora yhteys Keskuspuistoon eli 

tässä meillä on pala vihreintä luon-

toa keskellä pääkaupungin sykettä, 

Munther iloitsee.

Helsinki-päivän konsertti järjes-

tetään yhteistyössä Radio Suomi-

popin kanssa. Lisätiedot: Helsinki-

päivä.fi & Radiosuomipop.fi/kesa-

konsertti

Töölönlahden väliaikaisen 
tapahtumapuiston 
lisäksi Helsinki-päivässä 
esittäytyy muitakin uusia 
tapahtumapaikkoja. Vanha 
lääketehdas herää eloon 
osoitteessa Nilsiänkatu 10, 
Pikku Roballa järjestetään 
Isot bileet -katujuhla ja 
Designmuseo laittaa 
pystyyn tapahtumapihan. 
Rikun Kesäpihan 
ohjelmasta vastaavat 
Kulttuuriareena Gloria 
ja Rikhardinkadun 
kirjasto.

Helsinki-päivänä 12.6. Senaatintorille saapuu 
40 värikästä hyljepatsasta ilahduttamaan 
ydinkeskustassa liikkuvia matkailijoita ja 
kaupunkilaisia.

Taidetta Itämeren puolesta

suupielet väkisin hymyyn.

Vaaleanpunaisista töistään tun-

netun Katja Tukiaisen hylkeellä on 

raikas karkkitanko hampaissaan.

– Olen ajatellut, että hänelle tulisi 

pitkät punaiset hiukset ja suuret sil-

mät, Tukiainen suunnitteli teostaan 

keväällä. – Vai onko se vähän liikaa, 

taiteilija aprikoi. – Saa nähdä, millai-

nen siitä lopulta tulee, hän naurah-

taa.

Lopputulos nähdään Helsinki-päi-

vänä, kun hyljepopulaatio rantautuu 

Senaatintorille. Patsaat viipyvät toril-

la viikon ajan.

Lue lisää: 

Hejhylje.fi & 

Helsinkipäivä.fi

Tässä lehdessä on vain pieni osa Helsinki-päivän tapahtumista. Koko ohjelma ja lisätiedot: Helsinkipäivä.fi  Pidätämme oikeuden muutoksiin.



Rakastetut 
klassikot
Uusien tapahtumapaikkojen ja 
ohjelmanumeroiden lisäksi Helsinki-
päivän ohjelmassa on rakastettuja 
klassikoita, kuten Kontulan 
ostarifestarit ja Töölönlahden 
jurttasauna.

Helsinki-päivän 
erikoiset 
Helsinki-päivä tarjoaa mahdollisuuden 
kokea monia täysin ainutlaatuisia 
tapahtumia saunassa piirtämisestä 
kosketusliike-tapahtumaan.
Työväenasuntomuseossa voi eläy-

tyä helsinkiläisen arjen historiaan 

1900-luvulla kulmien kundien kie-

lellä, sillä opastukset järjestää Sta-

din slangi ry. Kosketusliike-projekti 

tutkii kosketusta mm. tanssiesitys-

ten ja yön läpi kestävän unitapahtu-

man avulla.

Surinaparaati kulkee metroreitin 

Ruoholahdesta Sörnäisiin patteri- 

ja akkukäyttöisiä elektronisia inst-

rumentteja ja äänilähteitä soittaen. 

Loppufanfaarit raikuvat Musiikki-

teatteri Kapsäkissä.

Art Book-nique Helsinki on taide-

kirjojen, pienlehtien ja sarjakuvien 

ulkoilmatapahtuma ja Amazing Race 

Messukeskus vie kiinteistökierrok-

selle Messukeskuksen salaisiin sok-

keloihin. Ruokahävikkikarnevaali yh-

distää hävikkiruoan ja taiteen panee-

likeskusteluun hävikin syistä, seura-

uksista ja ratkaisukeinoista.

Töölönlahden huviloilla on avoimet 

ovet ja päivät täynnä ohjelmaa. Villa 

Kiven ohjelma huipentuu Comics in 

concert  -piirrosjazzkonserttiin, jos-

sa sarjakuvataiteilija Ville Ranta to-

teuttaa livesarjakuvaa musiikin tah-

tiin. 

Suomi 100 nauraa  -tapahtumassa 

kutkutellaan naurulihakset  

käyntiin naurujoogan avulla. Myös  

Sinebrychoffin panimohevoset  

Frederik ja Ludvig vetävät suut  

hymyyn kopistellessaan pitkin 

Esplanadia.

Lisätiedot: Helsinkipäivä.fi

Kaksipäiväinen Helsinki-päivä mah-

dollistaa ennätyksellisen suuren 

määrän ohjelmanumeroita ja esitte-

lee useita uusia tapahtumapaikko-

ja. Ei kuitenkaan syytä huoleen, sillä 

klassikotkin säilyttävät asemansa.

Pormestari isännöi aamukah-

veja Senaatintorilla 12.6. klo 9–11. 

Kaupungintalolla juhlat aloitetaan 

jo 11.6. kaksikielisen lastenorkes-

teri Flipflopin kanssa. 12.6. luvas-

sa on ohjelmaa aikuisempaan ma-

kuun muun muassa Itsenäisyyden 

laulut -yhteislaulutilaisuudessa. Es-

pan lavalla julkistetaan perinteiseen 

tapaan Stadin kundi ja friidu, jonka 

jälkeen ohjelma jatkuu musiikilla ja 

nostalgisilla puistotansseilla.

Herttoniemen kartanolla noste-

taan tänäkin vuonna varhaisperu-

noita, tutustutaan maanviljelyn sa-

loihin ja ihastellaan suloisia kotieläi-

miä. Jos koko perheen menojalka 

vipattaa, kannattaa suunnata Puu-

Vallilan perinteisiin lasten katubi-

leisiin tai Kontulan ostarifestareil-

le, jotka tarjoavat hauskaa ohjelmaa 

koko perheelle. 

Tanssin ja perunannoston jäl-

keen on ihana kavuta Töölönlahden 

jurttasaunan lauteille. Päivä huipen-

tuu Esplanadille, jossa nautitaan  

tänäkin vuonna illallista Helsingin 

taivaan alla.

Lue lisää: Helsinkipäivä.fi

Tässä lehdessä on vain pieni osa 

Helsinki-päivän tapahtumista. 

Koko ohjelma ja lisätiedot: 

Helsinkipäivä.fi   

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Hiiop! Helsinki on 
yhteinen 
Ota koppi vapaaehtoistyöstä ja tartu käteen, joka apua tarvitsee. Helsinki-

päivän kunniaksi kannustamme helsinkiläisiä antamaan aikaa vapaaehtoi-

sena ja tekemään hyvää yhdessä. Eri pituisia vapaaehtoistehtäviä voit etsiä 

kaikille avoimen vapaaehtoistyön kohtaamispaikan Hiiop100.fi:n avulla. 

Voit myös itse lähteä järjestämään hyvän tekemistä. Vapaaehtoistyön 

kohtaamispaikan avulla voit ilmoittaa vapaaehtoistehtävän, johon tarvitset 

apukäsiä ja kutsua helsinkiläiset mukaan.

Hiiop100.fi on osa OP:n lahjaa satavuotiaalle Suomelle: 100 vuotta va-

paaehtoistyötä. Itsenäisyyden juhlavuotena tavoitteena on kutsua kaik-

ki suomalaiset vapaaehtoistyöhön sadan vuoden edestä. OP Helsinki juhlii 

Helsinki-päivää vapaaehtoisteemalla ja jalkautuu vapaaehtoistehtäviin ym-

päri kaupunkia.

Tule mukaan: hiiop100.fi

#hiiop #helsinkipäivä

Opastuskierroksilla 
bongataan 
presidenttejä, 
lintuja ja pyllyjä 
Ilmaiset opastuskierrokset kuuluvat 
Helsinki-päivän suosituimpiin tapahtumiin. 
Tänä vuonna kierroksilla lähdetään 
presidenttien jalanjäljille sekä 
satakielten maille – ja ihmetellään 
patsaiden pyllyjä.
Suomen presidentit Ståhlbergista 

Kekkoseen on opastettu Suomi 100 

-kävely, jossa Stadin katuja kuljetaan 

presidenttien jalanjäljissä. Arabian

taidetehdas tarjoaa kiinnostavan 

kurkistuksen rakastetun designyri-

tyksen kulisseihin ja Satakielikierros 

vie uteliaat satakielten maille Mal-

min lentokentän läheisyyteen. Tom of 

Finland Experience tarjoaa uutta tie-

toa stadin sateenkaarihistoriasta ja 

arvostetun taiteilijan elämästä. Re-

mote Helsinki yhdistää ääni-instal-

laation ja performanssin informatii-

viseen kaupunkikierrokseen. 

Stadin pyllyt -veistoskierroksella 

ihmetellään, miksi Helsingin keskus-

tassa niin monta naispuolista pat-

sasta vailla rihman kiertämää.

Lue lisää: Helsinkipäivä.fi
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