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EUROOPAN PARHAAT PRIDE-TAPAHTUMAT 

 

Kuva © ollografik / Flickr 

 

Euroopassa järjestetään kesän aikana kymmeniä Pride-tapahtumia. Suurin piirtein kesäkuun puolesta 

välistä elokuun loppuun Pridejä järjestetään melkein yhtäjaksoisesti mantereen suurimmissa 

kaupungeissa. Lento- ja hotellihakukone momondo.fi listasi kahdeksan suosikki-Prideään. 

  

Pride-tapahtumien historia limittyy seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien ja hyvinvoinnin 

edistämisen historiaan eli aina 1890-luvun loppupuolelle asti. Tuolloin Berliinissä perustettiin 

ensimmäinen homoseksuaalien oikeuksia puolustava järjestö. Pride-kulkue puolestaan juontaa juurensa 

Yhdysvaltojen 1960-luvun kansalaisoikeusliikkeen kiteyttämään marssiperinteeseen. 

  

Värikkäässä ja karnevaalihenkisessä kulkueessa kiteytyy Priden ydinviesti: ihmisten tulisi olla ylpeitä 

seksuaalisesta suuntautumisestaan ja sukupuoli-identiteetistään. Ainakin kerran vuodessa on syytä 

juhlistaa ja iloita seksuaalisuuksien ja sukupuolten monimuotoisuudesta. 
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“Pridet kuuluvat niihin ainutlaatuisiin tapahtumiin, joihin osallistuminen tekee kaupungissa lomailusta 

ikimuistoisen kokemuksen. Moni on tullut kaupunkiin varta vasten osallistuakseen kulkueeseen, ja 

turistin on helppo imeytyä mukaan karnevaalitunnelmaan ja Priden lukuisiin sivutapahtumiin”, iloitsee 

momondon Suomen markkinointipäällikkö Jenna Perus. 

 

1. HELSINKI 

Suomessa Pride-tapahtumia on järjestetty vuodesta 1975 alkaen. Aluksi tapahtumia kutsuttiin nimellä 

Vapauspäivät ja ne järjestettiin vuorovuosin Helsingissä ja jossakin muualla Suomessa. 2010-luvulla 

Pride-tapahtumat ovat levittäytyneet ympäri Suomen, aina suurimmista kaupungeista 

pikkupaikkakunnille asti. 

  

Helsinki Pride on järjestetty vuosittain vuodesta 2006 alkaen. Tänä vuonna juhannuksen jälkeisellä 

viikolla eli 25.6.-1.7.2018 järjestettävä Pride on kaikille avoin tapahtuma, jonka teema tänä vuonna on 

ääni. Teeman tarkoituksena on tuoda esille moninaisuutta ja tehdä tilaa äänille, jotka jäävät usein 

kuulematta. 

  

Tämän vuoden uutuutena Helsinki Pridessa on Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva Pride House, jossa 

polttaviin aiheisiin paneudutaan paneelikeskusteluissa ja workshopeissa. Helsingin Pride-viikko 

huipentuu perinteisesti lauantaina 30.6. järjestettävään Pride-kulkueeseen, joka lähtee Senaatintorilta ja 

päättyy Kaivopuiston puistojuhlaan. 

 

  



2. AMSTERDAM 

 
Amsterdamissa Pride-kulkue etenee vesiteitse. Kuva © Carolina Georgatou / Flickr 

 

Kanaaleistaan tunnetussa Amsterdamissa myös Pride-kulkue matkaa vesiteitse. Pride Canal Parade 

järjestetään lauantaina 4.7., ja siihen osallistuu vähintään 80 koristeltua venettä. Kulkueen reitti kulkee 

Amstelin ja Prinsengrachtin kautta Westerdokiin. Kyseessä on Amsterdamin toiseksi suurin tapahtuma. 

  

Vapaamielisyydestään tunnetun kaupungin Pride-viikko käynnistyy lauantaina 28.7. ja jatkuu aina 

sunnuntaihin 5.8. asti. Amsterdamin Priden päälava sijaitsee historiallisella Dam-aukiolla. 

 

3. PRAHA 

Tänä kesänä Prahan Pride täyttää kahdeksan vuotta. Kenties Itä-Euroopan homoystävällisimmän 

kaupungin Pride on keskittynyt paikallisen yhteisön osallistamiseen. Pride-tapahtumat käynnistyvät 6.8. 

ja jatkuvat 12.8. asti. Ohjelmassa on elokuvanäytöksiä, valokuvanäyttelyitä, keskustelutilaisuuksia ja 

väittelyitä, sekä tanssitunteja, piknikkejä ja visailuja. Myös Prahan Pride huipentuu kulkueeseen 

lauantaina 11.8.  
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4. KÖÖPENHAMINA 

 
Kööpenhaminan Pride-kulkue on monimuotoinen. Kuva © Janus Bahs Jacquet / Flickr 

 

Kööpenhaminan Pride alkaa 13.8. ja päättyy 19.8, ja erityisen Kööpenhaminan Pridestä tekee sen 

monimuotoisuus. Tapahtuma huipentuu viikonlopun tapahtumiin ja lauantai-iltapäivästä käynnistyvään 

paraatiin. Muihin eurooppalaisiin Prideihin suhteutettuna verrattain pieni kulkue koostuu 

urheilujoukkueista, polyamorisista ryhmistä, nahkafetisisteistä, viikingeistä, drag-taiteilijoista sekä toki 

myös cis-heteroista. Kööpenhaminaan Prideen ovat tervetulleita kaikki. 

 

5. BRIGHTON 

Etelä-Englannin Rivieranakin tunnettu Brighton on niittänyt mainetta myös Iso-Britannian 

homopääkaupunkina. Kyseessä on saarivaltion suurin Pride, joka järjestetään 3.-5.8. viikonloppuna.  

 

Brightonin Priden päätapahtuma on ulkoilmatapahtuma Pride Festival. Musiikkipainotteinen festivaali 

pyrkii tarjoamaan kiinnostavaa sisältöä kaikille osallistujilleen. Festivaalin lisäksi Pridejen aikana 

Brightonissa järjestetään LGBTQ taidenäyttelyitä, monimuotoisuuspelejä sekä tietenkin Pride-kulkue.  
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6. BARCELONA 

Barcelonan Pride huipentuu 29.–30.6. viikonloppuun, mutta pitkin kesäkuuta kaupungissa on järjestetty 

Prideen liittyviä tapahtumia - keskustelutilaisuuksia, kävelykierroksia, teatteria ja konferensseja. 

Luonnollisesti Pride-tapahtumien kirjoon kuuluu erilaisia juhlia, joista osa on keskittynyt seksiin.  

 

Barcelonan Priden huipentava kulkue marssii läpi koko Avenida del Parallelin päättyen rannalla 

sijaitsevalle tapahtuman päälavalle. Kyseessä on yksi Välimeren suurimmista rannoista, joka houkuttelee 

auringonpalvojia ympäri maailman.  

 

7. TUKHOLMA  

 
Tukholman Pride on koko kansan juhla. Kuva © Guillaume / Flickr 

 

Tukholma on tunnettu avoimena ja homoystävällisenä kaupunkina. Pride-viikon aikana kaupungin 

julkinen liikenne koristautuu sateenkaarilipuin ja ydinkeskustassa Sergelssin torilla sijaitseva Kulturhuset 

täyttyy näyttelyistä, esitelmistä, keskustelutilaisuuksista ja muista Prideen liittyvistä tapahtumista. 

Tukholman Pride alkaa 27.7. ja jatkuu 5.8. asti.  

 

Tukholman Priden juhlallisuuksien keskipisteenä on Östermalmilla sijaitseva Euro Pride Park. Kyseessä on 

Tukholman suurin festivaali, jonne odotetaan 45 000 kävijää.  

 

  

https://flic.kr/p/X4ogXJ
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8. BERLIINI 

Yksi Euroopan vanhimmista Pride-tapahtumista, Berliinin Pride juhlistaa tänä kesänä 40. juhlavuottaan. 

Christopher Street Day -nimellä tunnettu, 28.7. järjestettävä Pride-kulkue huipentuu Brandenburgin 

porteille. Tapahtumaan odotetaan saapuvaksi satojatuhansia ihmisiä Saksasta ja muualta Euroopasta. 

 

Berliinin Pride-kulkueen reitti on historiallinen. Kurfürstendammilta eli yhdeltä Berliinin tärkeimmistä 

ostoskaduista alkava kulkue vaeltaa läpi valtavan Tiergartenin puistoalueen, ohittaen Voitonpylväänä 

tunnetun Seigessäulen ja päättyen Brandenburgin porteille. Kulkueen jälkeen ohjelmassa on puheita, 

musiikkia, sekä monimuotoisuutta ja tasa-arvoa juhlistava palkintojenjakotilaisuus.  
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momondosta 

momondo.fi on ilmainen ja inspiroiva kansainvälinen matkahakusivusto, joka vertailee lento-, hotelli- ja 
matkahintoja. momondo on voittanut lukuisia palkintoja, ja sitä ovat suositelleet useat johtavat 
kansainväliset mediat, kuten CNN, Frommer’s, The New York Times ja The Daily Telegraph. momondon 
pääkonttori sijaitsee Kööpenhaminassa, ja yritys palvelee matkustajia yli 30 kansainvälisellä markkina-
alueella. momondon mobiilisovellukset ovat saatavilla ilmaiseksi iPhone- ja Android-laitteille. 
momondoa hallinnoi KAYAK, joka on Booking Holdings Inc:in itsenäinen tytäryhtiö. 
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