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De bästa bitarna av Helsingfors under midsommaren

Helsingfors gator stillnar under midsommaren, men till glädje för dem som firar midsommaren i
staden bjuds det ändå på många evenemang.

Midsommarbrasor på Fölisön

På Fölisön har det tänts midsommarbrasor redan i drygt 60 år. Det traditionella midsommarfirandet inleds på
midsommaraftonen den 19 juni kl. 16. I år kan man ta sig till festen också sjövägen, då den länge
efterlängtade sjöbusstrafiken vid midsommaren inleds från Brunnsparken till Fölisön.

För midsommargästerna finns många slags program från finländsk folkdans och musikföreställningar till
resandet av midsommarstången och hästskjutsar. I år reser man utöver traditionella midsommarstänger
också en urban midsommarstång och planeringstävlingen har varit öppen för alla. Formgivaren Stefan
Lindfors utser på midsommaraftonen det vinnande förslaget.

Vid midsommareldarna kan man också jämföra olika slags landskapsbrasor. Utöver nio traditionella brasor
tänds i år också en eldstaty ”Ukkosen henki” som upplevelsekonstnär Marika Walldén har skapat.
Midsommarbröllopsparet tänder huvudbrasan kl. 22 och kvällen fortsätter med dans till spelmansmusik.
Midsommaren firas på Fölisön ända fram till klockan 1 på natten.

Biljetterna till Midsommarbrasorna på Fölisön kostar 20 €, personer under 15 år har fritt inträde i en vuxens
sällskap. Sjöbussen trafikerar mellan Havshamnen i Helsingfors (bryggan i Brunnsparken) och Fölisön kl. 15–
23 (www.aavalines.fi).

Midsommar på Rönnskär

Midsommarbrasan på Rönnskär tänds på midsommarafton kl. 21. På restaurangens uteservering kan
avnjutas mat och drycker till dansmusik. Restaurangens kök är på midsommarafton öppet till kl. 18, därefter
hålls grillen varm på restaurangens uteservering. På midsommardagen är restaurangen öppen normalt kl.
11–20.30. Till Rönnskär kommer du med JT-Lines sjöbussar från Havshamnsstranden och Gräsviken. En resa
tur och retur kostar 3,50–6 €.

Midsommar i Brunnsparken och på Stenudden

Midsommarbrasan tänds också i Brunnsparken framför Café Ursula kl. 21.30. Restaurangen är öppen på
midsommarafton kl. 9–24 och à la carte-rätter kan avnjutas ända till klockan 21. På programmet finns också
allsång med ackompanjemang av dragspelaren Kari Vesa.

Under midsommaren blir det dans på dansbanan på Stenudden. Orkestern Dallapé bjuder på musiken.
Samtidigt firas också orkesterns 90-årsjubileum. Dallapé grundades 1925 precis vid den dansbana som fanns
på Stenudden. På Stenudden tänds på kvällen också en midsommarbrasa och vid buffén serveras tilltugg och
kaffe. Midsommarfesten på Stenudden börjar kl. 18.

I restaurang Stansvik som finns på Degerö på Stansviks gårds område firas också midsommar på traditionellt
vis. På midsommarafton serveras lunchbuffé kl. 10.30–14.30 och vid kvällsfesten som börjar 20 spelas
levande musik. Restaurangen är öppen hela midsommaren.

http://www.aavalines.fi/


Midsommarkryssningar

Midsommarbrasor kan också beundras från havet. Åtminstone Strömma (www.stromma.fi), IHA-Lines
(www.ihalines.fi), Royal Line (www.royalline.fi) och J.L. Runeberg (www.msjlruneberg.fi) gör
midsommarkryssningar.

Midsommardans

Under midsommaren blir det dans på We Love Helsinkis traditionella Midsommardans, som också i år pågår i
tre dagar. Firandet äger rum från torsdag till lördag 18–20 juni med inhemska schlagers och klassiker på
restaurang Kuudes Linja och Kaiku.

Midsommaren kan också firas på Borgbacken.  På nöjesparkens estrad får besökarna dansa
midsommardanser på midsommarafton den 19 juni från kl. 18 under Kaisa-Mari Ruokolainens & FoxPops
ledning.

Midsommarbastu

Många stadsbastur värmer bastun också under midsommaren. Bastun Arla (Karlsgatan 15) håller normalt
öppet klockan 14–20 också under midsommarhelgen den 19–21 juni. Den vedeldade kvartersbastun
Kotiharju (Åstorgsgatan 1) värmer bastugnarna på midsommarafton den 19 juni kl. 12–16 (17). Bastun
Hermanni (Tavastvägen 63) är öppen på midsommarafton kl. 10–15.

Fira gott och läckert

Den lugna sommarstaden är som gjord för en picknick i goda vänners lag. Under midsommaren kan
läckerheter inhandlas i Helsingfors saluhallar ännu på midsommarafton kl. 8–12 och på alla torg till kl. 15.
Salutorget håller öppet också den 20–21 juni kl. 10–17. Av restaurangerna är bland annat Sunn och Savotta i
Torgkvarteren samt restaurang Kappeli öppna hela midsommaren. Fler tips finns i vidstående midsommar-
PM.

Midsommaren i staden inspirerade helsingforsbor

I Visit Helsinkis och Radio Helsinkis kampanj HelsinkiSecret sökte man hemligheten med Helsingfors. En
midsommar i Helsingfors nämndes i många skrivelser.

”Mitt hemliga Helsingfors är att röra mig ute på staden under sommarnätter då gatorna är tysta. Även midsommarafton
och -dagen lämpar sig bra för att observera den öde staden. Du kan lyssna på musik i högtalarlurar och sjunga högt utan
att någon hör dig. Superbt.”

”För några år sedan firade jag midsommaren vid havet i Kronberget. Vi samlade vänner och bekanta som blivit kvar i
staden för att fira en midsommar i staden och cyklade i sommarvärmen till Degerö. Vi tog med oss god mat och picknick-
filtar. Den största överraskningen mötte vi framme. På en strandklippa intill de förfallna villorna i Kronberget stod en
gammal stuga. På ytterdörren hade en lapp spikats upp som började med orden ’Den här stugan tillhör alla, också dig.’
Stugan hade en våningssäng och sängkläder samt mattor på golvet och gardiner i fönstren. Den heta midsommaren i
staden kulminerade i en stugsemester vid en havsstrand drygt 10 km från Helsingfors centrum.”

Läs mer om Helsingfors hemligheter på www.helsinkisecret.fi.

Bildmaterial för medier: http://materialbank.visithelsinki.fi/?cart=1438-ieflahlcga&l=EN
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Mer information: Laura Saksala, kommunikations- och medieansvarig, Visit Helsinki/Helsingin Marketing Ltd,
laura.saksala@hel.fi, tfn 09 310 25 855.
www.visithelsinki.fi
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