
 Kooste 25.5.2015

Tärpit Helsinki-päivälle 12.6.2015

Helsinki-päivän avaus ja perinteiset aamukahvit klo 9 - 11
Osoite: Senaatintori (Maakuntajuhlat Pop Up Pohjanmaa), 00170 Helsinki
Järjestäjä: Helsingin kaupunki / Visit Helsinki
www.helsinkipaiva.fi
www.facebook.com/helsinkipaiva

Tule juomaan kuppi hyvää kahvia ja nauttimaan kesäisestä raparperipiirakasta Helsinki-päivän perinteisille
aamukahveille jotka tänä vuonna järjestetään Senaatintorilla Maakuntajuhlien yhteydessä! Helsinki-päivän
avaa kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, musiikista vastaa Helsingin laulu ja tanssista Helsinki City Hall Dancers.

Asukasyhteistyön ja Helsinki-kanavan osallistavaa ohjelmaa klo 16 - 18: ”Sinun Helsinki-päiväsi!"
Helsinki-päivänä on mahdollisuus päästä vierailemaan ja ottamaan vaikka selfie kaupungintalon parvekkeelle,
mistä avautuvat upeat näkymät Kauppatorille, Eteläsatamaan ja Esplanadin puistoon. Voit halutessasi
ilmoittautua pitämään oman kahden minuutin onnittelupuheesi Helsingille teemalla ”Minun Helsinkini”
kaupungintalon parvekkeelta, jonne ei normaalisti ole pääsyä. Puheet pidetään ilmoittautumisjärjestyksessä
klo 16.00 alkaen, ilmoittautumiset paikan päällä. Puheet videoidaan. Lähetys on nähtävänä tallenteena
verkossa www.Helsinkikanava.fi.

Helsinki-päivä Kaupungintalolla klo 10 - 19.30 (klo 9 - 19 Virka-galleria auki)
Osoite: Pohjoisesplanadi 11 - 13
Järjestäjä: Helsingin kaupunki, Virka Galleria ja Asukasyhteistyöyksikkö
www.virka.fi, www.helsinkikanava.fi
www.facebook.com/VirkaGalleria, www.facebook.com/Helsinginasukasyhteistyo

Kaupungintalo täyttyy jälleen iloisesta ohjelmasta Helsinki-päivän kunniaksi!

klo 10 - 11 Lasten mehukestit
klo 10 Puistokabaree
klo 11.30 Arne Alligator (fi)
klo 12.30 Arne Alligator (sve)
klo 13 - 16 Sosiaalinen ryijy -työpaja
klo 15 - 17 Sibelius-näyttelyn opastukset
klo 16 - 18 Sinun Helsinki-päiväsi!- kaupungintalon parvekkeella
klo 17.30 - 19.30 Tanssit juhlasalissa

Helsinki-päivä Espan lavalla klo 10 - 22
Osoite: Esplanadin puisto, Eteläesplanadi-Pohjoisesplanadi , 00170 Helsinki
Järjestäjä: Helsingin kaupunki / Visit Helsinki
www.helsinkipaiva.fi
https://www.facebook.com/helsinkipaiva

http://www.helsinkipaiva.fi/
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http://www.helsinkikanava.fi/
http://www.virka.fi/
http://www.helsinkikanava.fi/
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Helsinki-päivän klassikko Espan lavalla, Stadin slangi, Kundi ja Friidu, elävää musiikkia, tanssia, sketsejä,
voimistelua ja muuta hauskaa. I år också program på svenska! Juontajana Minna Kivelä.

Ohjelma:
klo 10 Stadin Slangi ry:n ohjelmaa sekä Stadin kundin ja friidun 2015 julkistus
klo 12.30  Back to the sixties: Scaffolds sekä Jim & The Beatmakers
klo 13.30 Gymnaestrada voimistelunäytös
klo 14 Kaartin soittokunta
klo 15 Etnica group tanssia
klo 15.30 KAJ (program på svenska)
klo 17 Ollaan vapaita -elokuvan tähdet
klo 17.30 Gymnaestradan voimistelunäytös
klo 18 New Generation MCS
klo 19.30 Helsinki Cotonou Ensemble
klo 21 Maria Gasolina

Radio Aallon Helsinki-päivän konsertti klo 15 - 22
Osoite: Kaisaniemen puisto, Kaisaniemenkatu, 00100 Helsinki
Järjestäjä: Radio Aalto
www.radioaalto.fi
www.facebook.com/RadioAalto

Kaisaniemen puisto täyttyy taas äärimmilleen yleisöstä ja hyvästä musiikista, kun Helsinki-päivän klassikko,
Radio Aallon Helsinki-päivän konsertti pyörähtää käyntiin!  Yleisölle tarjoillaan tuttuun tapaan suomalaisen
musiikkitaivaan kuumimpia esiintyjänimiä. Ovet auki klo 14 ja konsertti päättyy klo 22.

Ohjelma:
klo 15 Haloo Helsinki
klo 16:05 Elastinen
klo 16:50 Nopsajalka
klo 17:30 Poets of the Fall
klo 18:15 Pariisin kevät
klo 19:00 Kasmir
klo 19:45 Sunrise Avenue
klo 21:00 Jenni Vartiainen

Konsertti on ilmainen ja ikärajaton. Suosittelemme, että alle 14-vuotiaat tulevat konserttiin huoltajan
seurassa sekä käyttävän kuulosuojaimia. Alueella on paljon ihmisiä, joten pienten lasten kanssa tulee
noudattaa äärimmäistä varovaisuutta.

Nukketeatterikeskus Poiju esittää: Sibeliuksen satu klo 17
Osoite: Sibeliuksen puisto, Sibelius-monumentti, Mechelininkatu, 00250 Helsinki

http://www.radioaalto.fi/
http://www.facebook.com/RadioAalto


Järjestäjä: Nukketeatterikeskus Poiju
www.nukketeatterikeskus.fi/ohjelmistot/kaikenikaisille/sibeliuksen-satu/

Sibeliuksen satu on Jean Sibeliuksen musiikkiin pohjautuva visuaalinen, sanaton esitys kaikenikäisille. Satu on
myös nuoren Sibeliuksen sävelruno. Suomalainen mytologia, luonto ja eläimet ovat pääosassa esityksessä ja
kuuluvat myös Sibeliuksen musiikissa. Sibeliuksen satu on nukke- ja naamioteatteriesitys kahdelle
näyttelijälle. Esitys on ulkona, ei katsomoa. Esityksellä on säävaraus. Suositus: yli 3-vuotiaille, myös aikuisille.
Kesto: n. 30 min.

Rooleissa: Anne Lihavainen ja Ilpo Mikkonen
Käsikirjoitus ja ohjaus: Oili Sadeoja
Visuaalinen toteutus: Anne Lihavainen
Naamiot: Teija Jokivuo
Musiikki: Jean Sibelius

Sibelius, Gallen-Kallela & Halonen: Symposionin sydän 150 v -kävelykierros klo 10 ja 15
Osoite: Lähtöpaikka Kansallismuseon edusta, Mannerheimintie 34, 00100 Helsinki
Järjestäjä: Happy Guide Helsinki / Karri Korppi
www.helsinkikierrokset.com

Minkälaisia velikultia olivat Janne, Akseli ja Pekka ja minne heidät elämä Helsingissä vei? Mitä
pääkaupunkimme merkitsi näiden kaikki 1865 syntyneiden elämässä ja inspiraation kohteena? Tervetuloa
viihdyttävälle kaksituntiselle kävelylle kuulemaan kansakuntamme tähtitaiteilijoiden ajasta Helsingissä
kierroksella, jolla heidän ystäviäänkään kuten Robert Kajanusta, Järnefeltejä tai Oscar Merikantoa ei
unohdeta! Kierros liikkuu Etu-Töölön ja ydinkeskustan alueella.

Ilmaisliput saatavilla Virka-infosta. Mukaan pääsee myös ilman lippua, jos tilaa on.

Design Districtin designsuunnistus klo 8.30 - 24
Osoite: Punavuori, Kaartinkaupunki, Kamppi ja Ullanlinna. Lähtöpiste Designmuseo , Korkeavuorenkatu 23,
00130 Helsinki
Järjestäjä: Design District Helsinki
www.facebook.com/designdistricthelsinki
www.designdistrict.fi/fi/tapahtumat/designsuunnistus

Syntymäpäiväänsä viettävä Helsinki on täynnä designpiiloja. Löytäjä saa pitää Design Districtin yrittäjien
piilottamat designaarteet! Lisätietoa aarteista julkaistaan osoitteessa www.designdistrict.fi sekä sosiaalisessa
mediassa tunnisteilla #ddhelsinki ja #ddsuunnistus. Piiloon laitetaan mm. yö designhotellissa ja klassista
kotimaista muotoilua. Vihjeet piilopaikoista julkaistaan Helsinki-päivänä. Piilot levittäytyvät koko Design
Districtin alueelle Punavuoresta Kaartinkaupunkiin, Kamppiin ja Ullanlinnaan. Lähtölaukaus suunnistukselle
tapahtuu Creative Mornings -seminaarissa Designmuseossa klo 8.30 - 10. Tilaisuus on englanninkielinen,
maksuton ja kaikille avoin, mutta vaatii rekisteröitymisen. Designsuunnistuksen osallistujamäärä ei ole
rajattu ja osallistuminen on ilmaista.

http://www.nukketeatterikeskus.fi/ohjelmistot/kaikenikaisille/sibeliuksen-satu/
http://www.helsinkikierrokset.com/
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Arabiakeskuksen Helsinki-päivä: avoimet ovet ja Taideosaston opastuskierrokset, klo: 12 – 20
Osoite: Hämeentie 135 A, 00560 Helsinki (katutaso ja 9. krs)
Järjestäjä: Fiskars Home
www.arabia.fi, www.designmuseo.fi

Helsinki-päivänä Arabian museoon sekä Galleria Arabian Birger Kaipaisen Paratiisin uudet vieraat -näyttelyyn
on vapaa pääsy. Arabian museosta saa myös alennuslippuja Iittala Outletiin. Lisäksi mahdollisuus tutustua
yleisöltä muutoin suljettuun Arabian Taideosastoon Elise Simonssonin johdolla. Taideosaston kierroksille
liput ennakkoon Virka-infosta. Mukaan pääsee myös ilman lippua, jos tilaa on.

Aukioloajat:
klo 12-18 Arabian museo
klo 12-18 Galleria Arabia
klo 12, 13, 14 ja 15 Arabian Taideosaston kierrokset, oppaana Elise Simonsson (rajoitettu osallistujamäärä
max. 15 hlöä / kierros), kesto 45 min.
12-20 Iittala Outlet

Tykkisluuppi Dianalla Suomenlinnan lähivesille 1700-luvun tyyliin klo 11, 12.30 ja 15.30
Osoite: Pohjoisranta, Halkolaituri, 00170 Helsinki sekä Suomenlinna, Tykistölahti, 00190 Helsinki
Järjestäjä: Suomenlinnan Matkailuexpert Oy
http://www.suomenlinnatours.com/tykkisluuppi/
www.facebook.com/tykkisluuppi

Tapahtuman kellonaika ja matka
11.00 Halkolaituri – Suomenlinna, lähtöpaikka Pohjoisranta, Halkolaituri (kesto noin puoli tuntia)
12.30 Kierros Suomenlinnasta, lähtöpaikka Suomenlinna, Tykistölahti (kesto noin 2 tuntia)
15.30 Suomenlinna – Halkolaituri, lähtöpaikka Suomenlinna, Tykistölahti (kesto noin puoli tuntia)

Suomenlinnan ympäristössä voi seilata kesällä 2015 ainutlaatuisella historiallisella aluksella, 1700-luvun
tyylisellä tykkisluupilla. Viaporin saaristolaivastoon kuuluneet tykkisluupit olivat matalakulkuisia,
merikelpoisia ja vahvasti aseistettuja aluksia, joita voitiin purjehtia ja soutaa. Tykkisluuppi Dianalla voi
matkata Helsinki-päivänä kolmella eri reitillä. Lyhyemmillä reiteillä alusta ajetaan sähkömoottoreilla, sään
salliessa kierroksella Suomenlinnasta klo 12.30 matkaa voidaan taittaa myös purjein.

Ilmaisliput saatavilla Virka-infosta. Mukaan pääsee myös ilman lippua, jos tilaa on.

Stadin ensimmäiset Lasten Katubileet Puu-Vallilassa klo 14 - 19
Osoite: Puu-Vallila, Vallilantien ja Vanajantien risteyksessä, 00510 Helsinki
Järjestäjä: Puu-Vallilalaiset ry./ Vallilan Pop up Kesäkahvila
www.facebook.com/events/827007060668796/

Hulvaton katutapahtuma kaikenikäisille lapsille, heidän vanhemmilleen ja kaikille lapsenmielisille. Ohjelmassa
mm. lasten dj, ilmainen tanssikoulu, katuliitupiirustusalue, klovneriaa, elävää musiikkia, arpajaiset, ongintaa
ja puujalkarata! Kaikki tämä idyllisessä Puu-Vallilassa, Vallilan Pop up Kesäkahvilan kulmalla. Mukana mm.

http://www.arabia.fi/
http://www.designmuseo.fi/
http://www.suomenlinnatours.com/tykkisluuppi/
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Paukkumaissi, Celso de la Molina (klovneria), Pellekaija Pum sekä Henri Mäntylä ja Ilmo Simonsen (jazz ja
steppaus). Puu-Vallilassa on rajoitetusti maksullisia pysäköintipaikkoja ja kannattaakin suosia julkista
liikennettä.

Hetki taiteilijana – Luova lava lapsille -päiväleirien konsertti, klo 13 - 15.30 (sis. väliajan)
Osoite: Kulttuuriareena Gloria, Pieni Roobertinkatu 12, 00120 Helsinki
Järjestäjä: Stadin Nuorisoseurat ry
www.uudenmaannuorisoseurat.fi/luova-lava-kesaleirit-2015, www.facebook.com/luovalavalapsille

Stadin Nuorisoseurat ry järjestää 1.-12.6.2015 yhteensä 16 päiväleiriä ympäri Helsinkiä. Leireillä lapset
pääsevät tutustumaan monipuolisesti eri esittävän taiteen aloihin kuten tanssiin ja teatteriin, ja jokaisella
leirillä tuotetaan lasten ideoima koko leirin yhteinen esitys. Leirien lopuksi kaikki leiriläiset kokoontuvat
yhteiseen Hetki taiteilija -konserttiin, jossa he pääsevät esittämään oman leirin esityksen ja nauttimaan
muiden leirien esityksistä. Luvassa on vauhdikas ja monipuolinen lasten oma konsertti!

Mobiilipelivinkkausta leikkipuisto Brahessa, klo 13 – 15
Osoite: Porvoonkatu 4, 00510 Helsinki
Järjestäjä: Mediataikuri-hanke
www.hel.fi/hki/Vaka/fi/Leikkipuistot+ja+perhetalot/Leikkipuisto+brahe
www.facebook.com/pages/Leikkipuisto-Brahe/167574213439011

Mobiilipelivinkkaus pienille lapsille ja heidän vanhemmilleen -tapahtumassa lapset ja vanhemmat pääsevät
tutustumaan pienille lapsille sopiviin hauskoihin mobiilipeleihin. Tapahtumassa esitellään myös
oppimispelejä. Tapahtumassa jaetaan vanhemmille vinkkejä hyvien mobiilipelien valintaan ja vanhemmat
voivat kysellä ja keskustella peleistä. Tapahtumassa voi pelata omilla tai järjestäjien laitteilla. Tapahtuman
järjestää Mediataikuri-hanke. Lapsille mehutarjoilu. Sään salliessa tapahtuma järjestetään ulkona leikkipuisto
Brahessa puistossa. Sateen sattuessa tapahtuma on sisätiloissa.

Satakielikierros klo 22
Osoite: Lähtöpaikka Malmin lentokentän kiertävän ulkoilupolun parkkipaikka, noin 400 metriä Malmin
suuntaan Malminkaaren ja Tasankotien risteyksestä.
Järjestäjä: Puistola-Seura ry.
www.kaupunginosat.net/puistola

Puistola-Seura järjestää taas Helsinki-päivänä 12. kesäkuuta perinteisen ja suositun yölaulaja-linturetken, ns.
Satakielikierroksen. Vastaavia retkiä jokaisena Helsinki-päivänä on järjestetty keskeytyksettä vuodesta 1985
lähtien. Retken (5,5 km) kesto on noin 2,5 tuntia. Lähtö tapahtuu klo 22 Malmin lentokentän kiertävän
ulkoilupolun parkkipaikalta, joka sijaitsee noin 400 metriä Malmin suuntaan Malminkaaren ja Tasankotien
risteyksestä. Retken taukopaikalla on mehu- ja kahvitarjoilu sekä musiikkiesityksiä (säävaraus). Sopiva
jalkinevarustus on kävely- tai lenkkikengät. Kierrokselle ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Aamulypsy – maatilakävely Viikin opetus- ja koetilalla klo 6.30 – 8.00
Osoite: Viikin opetus- ja tutkimustila, Koetilantie 5 (kts. lähtöpaikka), 00790 Helsinki

http://www.uudenmaannuorisoseurat.fi/luova-lava-kesaleirit-2015
http://www.facebook.com/luovalavalapsille
http://www.hel.fi/hki/Vaka/fi/Leikkipuistot+ja+perhetalot/Leikkipuisto+brahe
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http://www.kaupunginosat.net/puistola


Järjestäjä: Helsingin kaupunki ja yliopiston Itämeri-ryhmä
www.helsinki.fi/viikki/koetila.html

Lähtöpaikka: Gardenian etupiha (Koetilantie 1). Kävelyretki Viikin koetilalla, jonka aika kerrotaan mm. eri
viljelymenetelmistä. Navetassa kävelyn aikana ei vierailla, mutta karjaa nähdään ulkona laitumilla. Ei
ennakkoilmoittautumista. Kävelykierros toteutetaan Helsingin kaupungin ja yliopiston Itämerihaaste-
yhteistyössä.

Maalla kaupungissa – Herttoniemen kartanon Helsinki-päivä klo 12 - 18
Osoite: Johan Sederholmintie 3/Linnanrakentajantie 12, 00810 Helsinki
Järjestäjä: Stadin puutarhuri
www.stadinpuutarhuri.fi
www.facebook.com/stadinpuutarhuri

Koko päivän mittaisessa tapahtumassa on luvassa runsaasti maanviljelyyn ja puutarhanhoitoon liittyvää
ohjelmaa ja toimintaa kaiken ikäisille.  Tapahtuma avataan nostamalla Stadin ensimmäiset varhaisperunat.

Edellisten vuosien tapaan paikalla on hurmaava suomenmestarikyntäjä Uuras, jonka ohjaksiin innokkaimmat
pääsevät aivan itse. Kartanolla vierailee myös Hembölen kotieläinpiha, joka tuo mukanaan vuohia, ankkoja,
kanoja, lampaita, kaneja ja aasin. Ravintola Juuren kokit loihtivat paikan päällä maistiaisia kauden antimista.
Pienimmät pääsevät köröttelemään traktorin lavalla sillä välin kun vanhemmat osallistuvat villiyrttikävelyille
tai piipahtavat Knusbacka gård museossa (museet har guidning också på svenska). Tapahtuma on kaikille
avoin ja maksuton. Tapahtuma tuotetaan yhteistyössä Stadin puutarhurin, Helsingin kaupungin,
Herttoniemen kartanon ja Ravintola Juuren kanssa.

Ollaan vapaita -elokuvan ennakkonäytös klo 15
Osoite: Kinopalatsi, Kaisaniemenkatu 2, 00100 Helsinki
Järjestäjä: Finnkino, Nordisk Film, Pohjola-filmi ja Helsingin kaupunki
www.pohjolafilmi.fi/tuotannot/tuotannossa/vapaita/
www.facebook.com/vapaita

Ollaan vapaita -elokuvan Helsinki-päivän kunniaksi näytettävä ennakkonäytös, jossa mahdollisuus kuulla
myös tekijöiden tervehdyksiä. Finnkino tarjoaa leffaherkut Helsinki-päivän kunniaksi. Lisäksi elokuvan tähdet
Johannes Brotherus ja Pihla Maalismaa esiintyvät Espan lavalla klo 17 esittäen elokuvasta tunnettuja
kappaleita. Ollaan vapaita on nykypäivään sijoittuva raikas ja koskettava tarina kolmekymppisestä Seljasta,
jonka ystävien- ja työntäyteisen elämän sekoittaa hänen 16 vuotta sitten adoptoitavaksi antamansa poika.
Ollaan vapaita nähdään elokuvateattereissa 7.8.2015

Ilmaisliput saatavilla Virka-infosta 5.6.2015 klo 9 alkaen. Mukaan pääsee myös ilman lippua, jos tilaa on.

Ensemble Sielutar -rohkeiden naisten taiteilijakollektiivi esittää: Sanoja joita et haluaisi kuulla
klo 19
Osoite: Kallion kirjasto, Viides linja 11, 00530 Helsinki

http://www.helsinki.fi/viikki/koetila.html
http://www.stadinpuutarhuri.fi/
http://www.facebook.com/stadinpuutarhuri
http://www.pohjolafilmi.fi/tuotannot/tuotannossa/vapaita/
http://www.facebook.com/vapaita


Järjestäjä: Ensemble Sielutar
www.facebook.com/ensemblesielutar

Keväällä 2015 perustettu "Ensemble Sielutar" koostuu naistaiteilijoista ja eri kulttuurialan tekijöistä. Sen
tarkoitus on yhdistää osaamista, luoda uusia yhtälöitä, etsiä taiteilijoita yhdistäviä risteyksiä; eksyä, löytyä ja
tehdä taidetta toisin.

Tällä hetkellä Ensemble Sielutar on:
Nanna Susi (kuvataiteilija), Sanna Paula Mäkelä (teatteriohjaaja), Vilma Kinnunen (näyttelijä), Mariska
Rahikainen (muusikko ja lauluntekijä), Vuokko Hovatta (muusikko ja näyttelijä), Nina Susi (valokuvaaja) ja
Anne-Maria Mäkelä (tuotanto).

Ensemble Sieluttaren ensimmäinen produktio on teos nimeltään ”SANOJA JOITA ET HALUAISI KUULLA!”,
jonka kantaesitys esitetään Helsingissä, Kallion Kirjaston Kupolisalissa Helsinki-päivänä. Kesto n. 40 min.

Teos dramatisoidaan näyttämölle Nanna Suden kirjoittamista runoista, ohjaus Sanna Paula Mäkelä, näyttelijä
Vilma Kinnunen. Musiikista vastaa Vuokko Hovatta. Tuottajana Anne-Maria Mäkelä.

Ilmaisliput saatavilla Virka-infosta 5.6.2015 klo 9 alkaen. Mukaan pääsee myös ilman lippua, jos tilaa on.

Helsinki-päivän Spåra – Kesäillan ratikkaseikkailu klo 17 - 20
Osoite: Lähtö Kauppatori, Eteläsatama, 00170 Helsinki
Järjestäjä: HKL Taidelinja ja Helsingin kaupunki

Haluatko lähteä erilaiselle raitiovaunumatkalle, jossa kuljet kaupungin läpi havainnoiden ja tarkkaillen
maisemia uusin silmin taiteilijoiden kuljettamana? Hyppää Helsinki-päivän Spåraan ja anna raiteiden viedä ja
taiteilijoiden kuljettaa. Matkaoppaina toimivat kaksi taiteilijaa ja kaupungin ja arjen ilmiöt. Matkustajat
voivat hypätä kyytiin ja pois milloin haluavat. Opastus elää hetkessä ja toimii niin pari pysäkin verran kuin
koko reitin mittaisena.

Taiteilijat:
Talvikki Eerola, opastus ja runot
Antero Kemppi, äänimaisemat, live-äänet ja kitaramusiikki

Helsinki-päivän Spåra on matkustajille maksuton ja kyydissä voit olla haluamasi matkan verran tai kiertää
koko reitin ympäri. Spåra pysähtyy jokaisella pysäkillä reitin varrella. Helsinki-päivän oma Spåra kiertää kolme
kertaa omaa Helsinki-päivän reittiään, lähtö Kauppatorilta klo 17, 18 ja 19. Kierroksen kesto n. 40 min. Reitti
kiertää keskustan Helsinki-päivän tapahtumia.
Reitti: Kauppatori-Snellmaninkatu-Hakaniemi-Karhupuisto-Helsinginkatu-Runeberginkatu-Fredrikinkatu-
Simonkatu-Rautatieasema-Simonkatu-Kauppatori. Tunnistat ratikan sen hopeanhohtoisesta pinnasta. Reitin
pituus 40min.

Helsinki-päivän perinteinen rhododendronmaalauskurssi Pohjois-Haagassa klo 10 - 14
Osoite: Hakavuoren kirkon seurakuntasali, Tolarintie 1, 00400 Helsinki
Järjestäjä: Nelly Jurvelius, Haagan seurakunta, Hyötykasviyhdistys

http://www.facebook.com/ensemblesielutar


Tarjolla mahdollisuus osallistua maalauskurssille ja oppia helppo akvarellitekniikka joka ei vaadi esitaitoja.
Opastettujen helppojen väriharjoitusten avulla opitaan yhdessä akvarellitekniikan ja Rhododendron-kukan
maalaamisen alkeet. Sen jälkeen siirrytään ulos kävelymatkan päässä olevaan Rhodopuistoon, ja maalataan
keskellä kukkamerta opettajan ohjauksen mukaan. Kaikki kurssimateriaali löytyy kurssipaikalla ja kurssi on
ilmainen. Saat lähtiessäsi mukaan akvarellityösi sekä väripalettisi, jotta jatkaisit taiteellista harrastusta
kotona. Undervisning också på svenska!

Ilmoittautuminen kurssille kurssin vetäjälle Nelly Jurveliukselle tiistaina 9.6. puhelimitse 09 45 87541 klo 10 -
12. Mukaan mahtuu 14 ensimmäistä.

Jurttasauna klo 15 - 21
Osoite: Töölönlahden ranta, Helsinginkatu 56, 00250 Helsinki
Järjestäjä: Don McCracken / O Space
www.facebook.com/events/846118038811433/

Jurttasauna palaa jälleen Töölönlahdelle Helsinki-päivänä 12.6. ja löylyistä voi nauttia sunnuntaihin 14.6. asti.
Sauna sijaitsee aivan Töölönlahden rannassa, Cafe Tyynin pihapiirissä, Ravintola Töölönrannan vieressä. Tule
nauttimaan saunomisesta ja uinnista ydinkeskustaan. Maksuton jurttasauna on avoinna 12.–14.6. klo 15-21.
Yleisön pyynnöstä tänä vuonna saunotaan sekasaunassa ja uimapuku on pakollinen varuste koko ajan.
Miehille ja naisille on erilliset pukuhuoneet. Muistathan myös ottaa oman pyyhkeen mukaan. Suosittelemme
kenkien pitämistä uidessa, sillä alueella saattaa olla teräviä esineitä. Tapahtuma on täysin päihteetön ja kielto
koskee siis myös saunaoluita.

Seurasaaren Helsinki-päivän tantsut ja polkkakisa klo 18 - 21
Osoite: Seurasaari, Antin aukio, 00250 Helsinki
Järjestäjä: Seurasaarisäätiö
www.seurasaarisaatio.fi
www.facebook.com/Seurasaari-Fölisön

Seurasaaressa kisataan Helsinki-päivänä polkkamestaruudesta.  Polkkakisa järjestetään Antin aukiolla
Helsinki-päivän tantsujen yhteydessä jolloin voi nähdä myös kansantanssiryhmien esityksiä.

Päivän ohjelma:
klo 18 - 19 Polkkakisaan ilmoittautuminen (Aila Nieminen)
klo 18 Vihdin purpurin esitys
klo 18.30 Kansantanssiryhmien esityksiä
klo 19 Polkkakisa alkaa. Tanssit tanssitaan hanurisoiton tahdissa ja tanssittavat kappaleet ovat: Säkkijärven
polkka, Ievan polkka ja Lukkarin Heikin polkka.  Kisaan voivat ottaa osaa kaikki halukkaat tanssiparit.
Ilmoittautumiset tapahtumapäivänä paikan päällä. Tuomaristo valitsee voittajaparit rytmisyyden,
askelpuhtauden ja näyttävyyden perusteella.  Myös tanssiparin käsiotteisiin ja polkkavariaatioiden
osaamiseen kiinnitetään huomiota. (Polkkakisan tuomaristo: Pirjo Nuortila, Mikko Luukkonen ja Aila
Nieminen, sihteeri, ja säestäjä: Tapani Luhtaranta.)
klo 19.45 Kansantanssiryhmien esityksiä

http://www.facebook.com/events/846118038811433/
http://www.seurasaarisaatio.fi/
http://www.facebook.com/Seurasaari-F%C3%B6lis%C3%B6n


klo 20.30 Yhteinen lopputanssi
Säävaraus.

Kontulan OstariFestari klo 13 - 20 (aamukahvit 9 - 11)
Osoite: Kontulan ostoskeskuksen alue, Keinulaudankuja 4, 00940 Helsinki
Järjestäjä: Kontulan ostoskeskuksen yrittäjäyhdistys
www.kontulanostari.com, www.mellunkyla.fi
www.facebook.com/OstariFestari

OstariFestarin päälavalla nähdään päivän mittaan mm. Puistokabaree -musiikkiteatteriesitys, Matala Kynnys -
yhtye, Duo Lady Kujanpää & Herra Hella, Stadin Juhlaorkesteri, Mikaveli, Helsinki Cigarbox Experience sekä
Pelle Miljoona bändeineen.

Illallinen Helsingin Taivaan Alla klo 19 - 22
Osoite: Pohjoisesplanadi, 00100 Helsinki
Järjestäjä: Yhteismaa ry
www.helsingintaivaanalla.fi
www.facebook.com/helsingintaivaanalla

Mukaan mahtuu tuhat illastajaa. Lipuista 800 kpl tulee jakoon 24.05 klo 21 osoitteessa
www.helsingintaivaanalla.fi. Loput paikat jaetaan 5.6. kaupungintalon Virka-infosta alkaen klo 09. Paikkoja on
saatavilla korkeintaan 8 kappaletta varausta kohden.

Illallinen Helsingin taivaan alla on varmasti yksi Helsinki-päivän unohtumattomimmista tapahtumista, joka
saavutti kahtena ensimmäisenä vuotena megasuosion. Nyt toivotamme teidät uudelleen tervetulleiksi
helsinkiläisten yhteiselle illalliselle Pohjoisesplanadille! Pitkät pöydät valkoisine liinoineen odottavat
vieraitaan. Kutsu mukaan ystäväsi, pakkaa koriin ruoat, juomat ja astiat, syödään yhdessä Helsingin taivaan
alla. Tervetuloa!

Lisätiedot: Marianne Saukkonen, Helsinki-päivän tuottaja, Visit Helsinki/Helsingin Markkinointi Oy,
marianne.saukkonen@hel.fi, puh. 09 310 25705.
www.visithelsinki.fi

_________________________________________________________________________________________________________

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