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Matkailuaiheisia juttuvinkkejä kesälle 2015

Helsingin salaisuutta etsimässä

· HelsinkiSecret.fi-sivulla helsinkiläiset tai kaupungin ystävät ovat julkaisseet omia
kiorjoituksiaan ja valokuviaan Helsingin salaisuudesta. Mikä erottaa Helsingin muista
pääkaupungeista, mikä muodostaa Helsingin ytimen ja dna:n? Näihin kysymyksiin
kaupunkilaiset vastasivat erittäin luovasti ja tunteikkaasti. Tekstit ja kuvat löytyvät
osoitteesta www.helsinkisecret.fi.
Lue lisää: http://www.visithelsinki.fi/fi/ammattilainen/media/uutishuone/visit-helsinki-ja-
radio-helsinki-etsivat-helsingin-salaisuutta

Helsinki lasten kanssa

· Loppukeväästä Visit Helsinki julkaisi Lasten Helsinki -karttaesitteen, johon on koottu kaikki
oleellinen Helsingin tarjonnasta lapsille ja lapsiperheille. Karttaesitteen kautta on helppo
tutustua tarjontaan ja suunnistaa lasten ja nuorten suosikkikohteisiin. Helsinki tarjoaa
lapsiperheille paljon tekemistä, myös sadepäivinä.

Lisätiedot: matkailuneuvontakoordinaattori Nina Lager, nina.lager@hel.fi, p. 09 310 36591.

Sibeliuksen juhlavuosi näkyy ja kuuluu Helsingissä

· Helsingin Turistioppaiden Sibbe stadissa -opastetut kävelykierrokset, Sibeliusta soivat puut
Helsingin puistoissa ja Virka Gallerian Sibeliuksen maailma -näyttely johdattelevat
Sibeliuksen elämäntapahtumien ja uran jäljille Helsingissä. Omatoimimatkailija kulkee
Sibeliuksen poluilla -matkailureitin mukaan Helsingin Sibelius-kohteissa.

Lisätiedot: matkailuneuvontakoordinaattori Nina Lager, nina.lager@hel.fi, p. 09 310 36591.

Matkailuneuvonnan vinkit

· Kesäkauden yleisimmät ja erikoisimmat kysymykset matkailuneuvonnassa.

· Kohteita, joissa matkailijat harvemmin käyvät, vaikka kannattaisi.

· Sadepäivän tekemistä Helsingissä.

· Budjettikohteet Helsingissä. Miten nautit Helsingin matkailutarjonnasta ilmaiseksi tai
edullisesti?
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· Ostoksilla Helsingissä: kirppikset, tehtaanmyymälät, putiikit ja muut kohteet.

Lisätiedot: matkailuneuvontakoordinaattori Nina Lager, nina.lager@hel.fi, p. 09 310 36591.

Helsingin herkullinen ruokakulttuuri

· Street food -ilmiö jatkaa voittokulkuaan Helsingissä. Tänä kesänä katuruokaa on tarjolla
esim. Teurastamon Street Food Thursday -tapahtumissa kuukausittain. Ruokarekkojen ja -
kärryjen liikkeitä voi seurata sivustoilta www.foodtrucks.fi ja www.snaksy.com.

· Food Helsinki? HEL YEAH! -karttaesite on erinomainen opas Helsingin ruokakulttuurin
saloihin. Matkailijat ovat kaivanneet tällaista esitettä. Visit Helsinki julkaisi esitteen viime
syksynä ja se sai vastikään kunniamaininnan Hungry for Finland -ruokamatkailukilpailussa.

Lisätiedot: Visit Helsinki, ruokateeman vastaava ja kartan sisällön ideoinut Elisabeth
Heinrichs, elisabeth.heinrichs@hel.fi, p. 09 310 25014.

Helsinki Help -matkailuneuvojat partioivat jälleen koko kesän kaupungin kaduilla

· Kiinnostavimmat ja yleisimmät kysymykset kesäkaduilla kierteleville Helsinki Help -
matkailuneuvojille.

· Helppien Infokontti sijaitsee uudessa kohteessa Makkaratalon ja Ateneumin välissä.
Helppien työpäivä koostuu Infokontissa palvelemisesta tai liikkuvasta palvelusta kaupungilla.
Helpit partioivat myös satamissa risteilykauden ollessa vilkkaimmillaan. Helpin päivään on
mahdollista tutustua seuraamalla Helppi-paria, tästä on hyvä sopia erikseen Helppien
esimiesten kanssa.

· Helsingin perhematkailukampanjan vihreä Helppi-maskotti liikkuu turistineuvojien kanssa
Esplanadin puiston tuntumassa kesäkaudella.

Lisätiedot: Helsinki Help -esimiehet Krista Kaipainen, p. 044 959 2027 ja Lotta Peltola,
p. 044 959 2024 sekä yhteisosoite helpit@hel.fi.

Gymnaestrada-tapahtuma tuo Helsinkiin 21 000 osallistujaa

· 12.–18.7.2015 järjestettävä Gymnaestrada 2015 -voimistelufestivaali tuo Helsinkiin kerralla
21 000 osallistujaa, joista 17 000 on ulkomaista. Tapahtuman järjestäjä Voimisteluliitto on
arvioinut talousvaikutuksen Helsingille ja pääkaupunkiseudulle olevan noin 30 miljoonan
euron luokkaa. Lue lisää: http://www.gymnaestrada.fi/uutiset/gymnaestradasta-tyollisyytta-
turismia-ja-helsinki-lahettilaita/
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· Gymnaestrada on suurempi tapahtuma kuin Lontoon Olympialaiset osallistujamäärällä
mitattuna.

· Gymnaestradaan saapuu matkailijoita yli 50 eri maasta. Miten he näkevät Helsingin
kaupunkina ja matkakohteena?

Lisätiedot: Visit Helsinki, projektipäällikkö Saija Suominen, saija.suominen@hel.fi,
p. 09 310 25489.

Kansainvälinen risteilykesä 2015

· Kansainväliset risteilyvierailijat Helsingissä. Helsinkiläiset tärkeässä roolissa risteilyvieraiden
kohdekokemuksessa.
Lue lisää: http://www.visithelsinki.fi/fi/ammattilainen/media/uutishuone/helsinkilaiset-
tarkeassa-roolissa-risteilyvieraiden-kohdekokemuksessa

Kongressien Helsinki

· Helsinki maailman 18. suosituin kongressikaupunki.
Lue lisää: http://www.visithelsinki.fi/fi/ammattilainen/media/uutishuone/helsinki-
maailman-18-suosituin-kongressikaupunki

Lisätiedot:
Laura Saksala, viestintä- ja mediavastaava, Visit Helsinki, laura.saksala@hel.fi, puh. 09 310 25 855.
(Lomalla 13.7.–9.8.)
www.visithelsinki.fi

Lisää kuvamateriaalia Visit Helsingin materiaalipankista:
http://materialbank.visithelsinki.fi/login/Login.aspx

_________________________________________________________________________________________________________

Visit Helsinki on markkinointinimi, jota käyttää Helsingin Markkinointi Oy. Helsingin Markkinointi Oy on Helsingin kaupungin
omistama markkinointiyhtiö.
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