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Vauhdikas vuodenvaihde Helsingissä: MM-tason urheilua,
sirkusta ja valoa

Tuleva vuodenvaihde Helsingissä tarjoaa koko perheelle erityisen paljon koettavaa MM-tason
urheilutapahtumista valofestivaaliin. Tapahtumarikas kausi alkaa jo tapaninpäivänä Nuorten
Jääkiekon MM-kisoilla ja huipentuu 6.1.2016 alkavaan Lux Helsinki -valofestivaaliin.

- Vuodenvaihde on lapsiperheille otollista loma-aikaa, ja nyt lomaa kannattaa viettää Helsingissä.
Vuodenvaihde on täynnä koko perheelle mieluisia tapahtumia ja esimerkiksi Nuorten Jääkiekon MM-kisat
tuovat kaupunkiin paljon jääkiekkokansaa, sanoo Visit Helsingin markkinointiviestintäpäällikkö Maarit
Pitkänen.

Nuorten Jääkiekon MM-kisatapahtuma alkaa tapaninpäivänä ja tarjoaa 5.1.2016 asti vauhdikkaita pelejä
Hartwall Arenalla ja Helsingin jäähallissa. Suomen Nuorten Leijonien joukkueen lisäksi mukana on yhdeksän
maata, ja jokaisesta maasta mukana on alle 20-vuotiaiden pelaajien terävin kärki. Kisat näkyvät katukuvassa,
kun matkailijoita saapuu kaupunkiin paitsi kotimaasta myös ulkomailta, erityisesti Kanadasta. Suomi on alle
20-vuotiaiden maailmanmestari kahden vuoden takaa, tuolloin Ruotsi kaatui finaalissa kotikisoissaan.

- Lippujen hinnat on pidetty maltillisina, joten nyt kannattaa lähteä kannustamaan Suomea useampaankin
peliin, Pitkänen jatkaa.

Heti joulukuun 27. päivä alkaa myös Ringeten MM-turnaus 2016. Kaikkien aikojen kansainvälisimmät
ringeten MM-kisat tuovat Helsingin jäähallin peleihin yhdeksän joukkuetta kuudesta eri maasta. Kisojen
yhteydessä järjestetään myös juniorien Ringette Festival, joka kokoaa Helsinkiin satoja junioripelaajia
apujoukkoineen muun muassa Kanadasta, Ruotsista ja Venäjältä. Jos laji on vieras, nyt on hyvä tilaisuus
tutustua siihen maailman huippujen peleissä. Turnaus päättyy 4.1.2016.

Uudenvuodenjuhlintaa, ulkoilua ja valotaidetta

Vuosi vaihtuu säihkyvimmin Helsingin Senaatintorin uudenvuoden juhlassa. Maksuton, iloa kupliva juhla
kutsuu vauhdikkain menoin kaikki Helsingin Tuomikirkon edustalle vastaanottamaan tulevan vuoden. Lavalla
on jälleen luvassa musiikkia ja muuta ohjelmaa ja kaiken kruunaa ilotulitus. Lasten uusi vuosi -tapahtuma
uudistuu tänä vuonna, ja sitä juhlitaan sirkusteemalla Kattilahallissa. Myös Lasten uusi vuosi -tapahtuma on
maksuton. Senaatintorin uudenvuoden juhlan koko ohjelma julkaistaan joulukuun alussa.

Heti vuoden vaihduttua kannattaa suunnata Uunisaareen ulkoilemaan ja testaamaan Uunisaaren
uudenvuoden tori.

- Ulkoilusta pitävä perhe suuntaa tammikuun ensimmäisenä viikonloppuna ensimmäistä kertaa
järjestettävälle Uunisaaren uudenvuoden torille, josta voi tehdä design-, käsityö- ja vintagelöytöjä, Pitkänen
suosittelee.



Uunisaaren uudenvuoden tori on auki la–su 2.–3. tammikuuta klo 10–16.

Valotaiteen Helsingin kaduille tuova valofestivaali Lux Helsinki järjestetään jo kahdeksatta kertaa
keskiviikosta sunnuntaihin 6.-10. tammikuuta 2016. Vuoden 2016 uutuutena on valoteosten uusi reitti, joka
alkaa Ateneumin taidemuseolta, painottuu Esplanadin, Bulevardin ja Annankadun suunnalle ja päättyy
Annantalolle. Lisäksi festivaali kehittyy monipuolisemmaksi kaupunkifestivaaliksi panostamalla katuruokaan
ja kävijäkokemukseen. Maksuttomassa tapahtumassa valoteoksista pääsee nauttimaan päivittäin klo 17–22.

- Lux Helsinki -valofestivaali on koko perheen tapahtuma. Uusi reitti huipentuu erityisesti perheille sopivaan
Annantalon taidekeskuksen Valoleikkipuistoon, jossa järjestetään valoteemaista ohjelmaa työpajoista
valomaalaukseen ja kaamoshoitolaan, Pitkänen kertoo.
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