
  Jemina Vainiomäki & Elisa Vesterinen 
  päivätty 20.2.2013 

  

   
 

 

Mitä Helsingissä voi tehdä ilmaiseksi tai ainakin edullisesti? 

ESITYKSIÄ 

Espan lava 

 

Keskellä Helsinkiä, ravintola Kappelin edustalla Esplanadipuistossa sijaitseva, lasiseinäinen 

kesäestradi, jonka runsaasta ohjelmatarjonnasta voi nauttia ilmaiseksi. 

Tapahtumia vapusta elokuun loppuun. 

 

Lavalla esiintyy kesäisin noin 200 esiintyjäryhmää Suomesta ja eri puolilta maailmaa. 

Musiikkityyleinä ovat yleensä jazz, rock, blues ja kansanmusiikki. Esityksien ajankohtia voi 

katsoa: www.espanlava.fi/ohjelma/tapahtumahaku  

 

Virka Galleria 

 

Ilmaisia näyttelyitä, tapahtumia, konsertteja, elokuvaesityksiä 

Vapaa pääsy. Avoinna ma-pe 9-19, la-su 10–16  

Käyntiosoite: Kaupungintalo, Sofiankatu 1/Pohjoisesplanadi 11–13, Helsinki 

www.virka.fi 

Kulttuurikeskus Caisa 

Caisa järjestää konsertteja, ruokafestivaaleja, näyttelyitä, seminaareja, kursseja ja kerhoja 

sekä omaa, Ourvision – nimistä laulukilpailua. Monia ilmaisia tapahtumia, joita voi katsoa 

osoitteesta  

Caisa on avoinna: arkisin klo 9-18 ja viikonloppuisin sopimuksen ja tapahtumien mukaan.  

Caisan galleriat ovat avoinna arkisin klo 10–18  

Käyntiosoite: Mikonkatu 17 C / Vuorikatu 14 / Kaisaniemen metroasema, Helsinki 

www.caisa.fi 

MUSEOT 

Kulttuurien museo 

 

Esittelee maailman kulttuureja kaikilta mantereilta 

Avoinna ti-su 11–18, ma suljettu   

Vapaa pääsy 

Käyntiosoite: Eteläinen Rautatiekatu 8, Helsinki Tennispalatsi 2. kerros 

www.nba.fi/fi/museot/kulttuurien_museo  

Huom. Museo suljetaan Tennispalatsissa su 19.5.2013 muuton takia, avaamme 

Kansallismuseossa 2014.  

  

http://www.espanlava.fi/ohjelma/tapahtumahaku
http://www.virka.fi/
http://www.caisa.fi/
http://www.nba.fi/fi/museot/kulttuurien_museo
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Nykytaiteen museo Kiasma 

 

Kiasman ohjelmistossa on kotimaista ja kansainvälistä taidetta esittäviä näyttelyitä, museon 

kokoelmista koottuja näyttelyitä, Kiasma-teatterin esityksiä, työpajoja, seminaareja ja 

luentoja. 

Aukioloajat: ma suljettu, ti 10–17, ke-pe 10–20.30, la 10–18, su 10–17  

Vapaa pääsy kuukauden ensimmäisenä perjantaina klo 17–20.30 

Käyntiosoite: Mannerheiminaukio 2, Helsinki 

www.kiasma.fi  

Sinebrychoffin taidemuseo 

 

Aukioloajat: ma suljettu, ti 10–18, ke-to 10–20, pe 10–18, la-su 11-17 

Vapaa pääsy kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 17-20 

Käyntiosoite: Bulevardi 40, Helsinki 

www.sinebrychoffintaidemuseo.fi  

Suomen kansallismuseo 

 

Esittelee suomalaisten vaiheita esihistoriasta nykypäivään. 

Aukioloajat: ma suljettu, ti-su klo 11-18 

Vapaa pääsy perjantaisin klo 16–18  

Käyntiosoite: Mannerheimintie 34, Helsinki 

www.nba.fi/fi/kansallismuseo  

 

Luonnontieteellinen museo 

 

Vaihtuvia näyttelyitä luonnosta. 

Aukioloajat: ma suljettu, ti-ke 9-16, to 9-18, pe 9-16, la-su 10-16 

Vapaa pääsy kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 16–18 (kesällä klo 15–17) 

Käyntiosoite: Pohjoinen Rautatiekatu 13, Helsinki  

www.luomus.fi/museo/  

PUUTARHAT 

Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha 

Helsingin ydinkeskustan tuntumassa sijaitseva Kaisaniemen kasvitieteellinen puutarha ja sen 

kasvihuoneet tarjoavat ainutlaatuisia elämyksiä luonnonystäville ympäri vuoden. 

 

Aukioloajat: ma suljettu, ti-ke 10–16, to 10–18, pe 10–16, la-su 10-16  

Vapaa pääsy kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 16–18  

Ulkopuutarha avoinna ma-su 9-20, vapaa pääsy 

Käyntiosoite: Unioninkatu 44, Helsinki 

www.luomus.fi/kaisaniemi/   

http://www.kiasma.fi/
http://www.sinebrychoffintaidemuseo.fi/
http://www.nba.fi/fi/kansallismuseo
http://www.luomus.fi/museo/
http://www.luomus.fi/kaisaniemi/
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Helsingin Talvipuutarha 

 

Kaupunkilaisten virkistys- ja kohtauspaikka.  

Avoinna: ma suljettu, ti 9-15, ke-pe 12–15, la-su 12–16  

Ruusutarha kesäaikaan joka päivä klo 7-21 

Vapaa pääsy 

Käyntiosoite: Hammarskjöldintie 1, Helsinki 

www.hel.fi/hki/HKR/fi/Viheralueet/Talvipuutarha   

 

RETKET 

Luontoretket 

Pääkaupunkiseudun kaupungit järjestävät kuntalaisille opastettuja luontoretkiä.  

Vuoden 2013 Luontoretkiesitettä on saatavana ympäristökeskuksen asiakaspalvelusta 

huhtikuun alusta alkaen, Viikinkaari 2a, I krs, avoinna ma–pe klo 8.15–16. 

Luontoretkikalenteri on saatavana myös viikosta 14 alkaen kaupunkien asiakaspalvelupisteistä, 

luontotaloista, Virka Infosta (Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11-13), Gardeniasta ja Helsingin 

kirjastoista. 

Opastukset ovat suomenkielisiä, mutta osalla retkistä on myös ruotsinkielinen opastus. Retket 

ovat pääasiassa maksuttomia, mutta lauttamatkoista peritään maksu. Joillekin erikoisretkille 

on ennakkoilmoittautuminen, muuten retkille on vapaa pääsy. Retkikalenterista löytyvät tiedot 

puhelinnumeroista, joissa ilmoittautumisia otetaan vastaan.    

Retkille voi osallistua kuka tahansa, kaupunkien rajat eivät ole esteenä. Retkille osallistuminen 
ei edellytä huippukuntoa, tavallinen kunto riittää hyvin. 

www.hel.fi/hki/ymk/fi/Ymp_rist_kasvatus/Luontoretket  

Seurasaari 

Suosittu ulkoilupuisto, jossa sijaitsee ulkoilmamuseo. Uimarantoja, myös talviuintia. 

Ihanteellinen paikka ulkoiluun, auringonpalvomiseen tai piknikeille. Ihastuttavat kesyt sorsat, 
joutsenet, hanhet ja oravat toivottavat kävijän tervetulleeksi. 

Sijainti: Seurasaari, 00250 Helsinki 

Länsi-Helsingissä Meilahden eteläpuolella, noin 5 km keskustasta 

Lisätietoja seurasaaresta: www.hel.fi/hki/Liv/fi/Ulkoilu/Helsingiss_/Seurasaari  
Lisätietoja seurasaaren ulkomuseosta: www.nba.fi/fi/museot/seurasaaren_ulkomuseo  

  

http://www.hel.fi/hki/HKR/fi/Viheralueet/Talvipuutarha
http://www.hel.fi/hki/ymk/fi/Ymp_rist_kasvatus/Luontoretket
http://www.hel.fi/hki/Liv/fi/Ulkoilu/Helsingiss_/Seurasaari
http://www.nba.fi/fi/museot/seurasaaren_ulkomuseo
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Pihlajasaari 

Pihlajasaari on entinen huvilasaari, joka on nykyisin helsinkiläisten monipuolinen ulkoilualue. 

Saari sijaitsee vain 10 minuutin venematkan päässä keskikaupungista. Useat saaren 

rakennuksista ovat suojelukohteita. 

Pihlajasaareen pääsee Merisatamanrannasta ja Ruoholahdesta. Matka Pihlajasaareen vuoro- 

aluksella maksaa aikuisilta 5,50€. 

www.pihlajasaari.net  

Harakansaari 

Harakan saari sijaitsee Helsingin keskustan läheisyydessä aivan Kaivopuiston edustalla, 

Särkän- ja Uunisaaren välissä. Saari siirtyi puolustusvoimilta Helsingin kaupungin omistukseen 

1988. Suljettuna ollut saari avattiin ja on nykyään suosittu kaupunkilaisten virkistysalue. 

 

www.harakansaari.fi  

Harakan luontokeskus tarjoaa elämyksellistä toimintaa ja saaristoluontotietoa. Kesäkauden 

ohjelma sisältää maksuttomia luontoretkiä, saariseikkailuja, yleisötapahtumia ja näyttelyjä. 

Luontokeskus toimii historiallisissa tiloissa ihastuttavalla Harakan saarella, jonka kasvillisuuden 

ja linnuston rikkaus on vertaansa vailla. 

www.hel.fi/ymk/harakka  

Suomenlinna 

 

Suomenlinna on historiallinen merilinnoitus ja osa Unescon maailmanperintöä. 

Suomenlinnassa on koettavaa kaiken ikäisille: rantoja, muureja, tykkejä, tunneleita, museoita, 

kahviloita, ravintoloita. 

Suomenlinna on Helsingin kaupunginosa ja avoinna joka päivä ympäri vuoden. Suuri osa 
saarten matkailupalveluista on avoinna kesäkaudella, mutta palveluita on myös talvella. 

Helsingin seudun liikenteen (HSL) lautta liikennöi Kauppatorilta ympäri vuoden, lautassa 

kelpaavat kaikki HSL:n liput. Lisäksi JT-Linen vesibussi liikennöi touko-syyskuussa.  

Linnoitukseen ei peritä erillistä pääsymaksua. Vierailijoiden on siten maksettava ainoastaan 

merimatkasta Suomenlinnaan ja takaisin. Halutessaan voi käydä myös museoissa, mutta ne 
maksavat erikseen. 

www.suomenlinna.fi  

  

http://www.pihlajasaari.net/
http://www.harakansaari.fi/
http://www.hel.fi/ymk/harakka
http://www.hsl.fi/
http://www.jt-line.fi/
http://www.suomenlinna.fi/
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MUUTA NÄHTÄVÄÄ 

Fallkullan kotieläintila 

Fallkullan kotieläintila on Helsingin kaupungin nuorisoasiankeskuksen nuorisotalo, joka on 

erikoistunut kotieläintalouteen. Fallkulla on suosittu retkikohde. Fallkullassa voit tutustua 

perinteisiin maatilan kotieläimiin: lampaisiin, vuohiin, nautoihin, sikoihin, ankkoihin, kanoihin, 

kaneihin, kissoihin ja hevosiin sekä osallistua eläinten hoitoon osana nuorten toimintaa. 

Avoinna yleisölle ke-pe klo 10–18 sekä su klo 10–15. 

Yhteystiedot: Malminkaari 24, PL 5104, 00099 Helsingin kaupunki  

Sähköposti: fallkulla(at)hel.fi  

Puh: (09) 310 890 95. Parhaiten meidät tavoittaa puhelimitse ke-pe klo 13–14. 

www.hel.fi/hki/Nk/fi/Nuorisotilat/Nuorisotalojen+yhteystiedot/Fallkullan+kotiel_intila  

Haltialan maatila 

Haltialan tila sijaitsee Vantaanjoen mutkassa historiallisen Kuninkaantammentien varrella. 

Haltialan tila on kuin pala suomalaista maalaismaisemaa. Tilaan kuuluu useita entisen kartanon 

rakennuksia ja navetta, jossa on kotieläimiä. Tilaa ympäröivät laajat viljelysalueet - 

maisemapellot, joita viljelemällä hoidetaan arvokasta kulttuurimaisemaa. 

Haltialan tilalla on monia kotieläimiä, kuten lehmiä, lampaita, sikoja ja kanoja. Ne ovat kesällä 

– yleensä kesäkuun alusta lokakuun puoliväliin – ulkona, jolloin niitä pääsee piha-alueella 

katsomaan aamusta iltaan. Muun osan vuotta eläimet ovat sisätiloissa. Silloin niitä pääsee 

katsomaan arkisin klo 18–20 ja viikonloppuisin klo 11–18. 

Osoite: Tuomarinkylä, Laamannintie 17 

Kulkuyhteydet: Bussilinja 67:n päätepysäkiltä Torpparinmäestä on tilalle reilu kilometrin 

kävelymatka (ks. reittiopas). Tilan piha-alueella on pieni paikoitusalue omalla autolla tulijoita 
varten. 

www.hel.fi/hki/HKR/fi/Viheralueet/Puistot/Puistot+alueittain/Haltialan+maatila  

Ursan tähtitorni 

Ursan tähtitorni Helsingin Kaivopuistossa on sen korkeimman kukkulan näkyvä tunnusmerkki 

ja tunnettu helsinkiläinen symboli. Kesäisin siellä katsellaan Aurinkoa ja öiden pimetessä 

tähtitaivaan kohteita. 

Kaivopuiston tähtitornissa järjestetään aurinkonäytöksiä ja tähtinäytöksiä. 

Hinnat: aikuiset 4 €  

Lisätietoja näytöksistä: www.ursa.fi/palvelut/tahtitornit/kaivopuiston-tahtitorni.html  

 

 

 

http://www.hel.fi/hki/Nk/fi/Nuorisotilat/Nuorisotalojen+yhteystiedot/Fallkullan+kotiel_intila
http://www.hel.fi/hki/HKR/fi/Viheralueet/Puistot/Puistot+alueittain/Haltialan+maatila
http://www.ursa.fi/palvelut/tahtitornit/kaivopuiston-tahtitorni.html
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EDULLISESTI ELOKUVIIN 

 

Elokuvateatteri Orion 

Elokuvateatteri Orion (Eerikinkatu 15, Kamppi) on Kansallisen audiovisuaalisen arkiston 

teatteri, jossa esitetään kolme elokuvaa illassa tiistaista sunnuntaihin - klassikoista art house -

elokuviin. Liput näytöksiin voit ostaa teatterin kassalta tai verkkokaupasta. Normaalihintaiset 

liput ovat 6 €. 

www.kava.fi  

LIIKUNTAMAHDOLLISUUKSIA 

Luistelu 

 

Helsingin jäähalleissa järjestetään maksuttomia yleisöluisteluvuoroja kuntalaisille. Vuorot 

alkavat syksystä ja jatkuvat kevääseen. Tarjolla on vuoroja sekä ilman mailoja että mailojen 

kanssa luisteleville. Luistimien teroitus on mahdollista Malmin ja Paloheinän jäähalleissa. 

Yleisöluisteluvuoroja järjestetään Pirkkolan, Oulunkylän, Malmin, Myllypuron ja Paloheinän 

jäähalleissa.  

Lisätietoja vuoroista: 

www.hel.fi/hki/liv/fi/Liikuntapaikat/J__hallit/Maksuttomat+yleis_luisteluajat  

Uimarannat 

Helsingin kaupungin suuret yleiset uimarannat:  

Lisätietoja: www.hel.fi/hki/liv/fi/Liikuntapaikat/uimarannat  

Aurinkolahden uimaranta 

Furuvikin uimaranta 

Hevossalmen uimaranta 

Hietarannan uimaranta 

Jollaksen uimaranta 

Kallahden kainalon uimaranta 

Kallahdenniemen uimaranta 

Kivinokan uimaranta 

Laajasalon uimaranta 

Lauttasaaren kasinonrannan uimaranta 

Lauttasaaren ulkoilualueen uimaranta 

Lehtisaaren uimaranta 

Malmin uimaranta 

Marjaniemen uimaranta 

Munkkiniemen uimaranta 

Mustikkamaan uimaranta 

http://maps.google.fi/maps?q=google+maps+eerikinkatu+15&oe=utf-8&rls=org.mozilla:fi:official&client=firefox-a&um=1&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x46920bcb2686453b:0xc79648bbf13aeed,Eerikinkatu+15,+00100+Helsinki&gl=fi&ei=LahUTornHYPYsgbzh5X-Dw&sa=X&oi=geocode_result&ct=image&resnum=1&ved=0CBgQ8gEwAA
http://www.kava.fi/
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/Liikuntapaikat/J__hallit/Maksuttomat+yleis_luisteluajat
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/Liikuntapaikat/uimarannat
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/aurinkolahden+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/furuvikin+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/hevossalmen+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/hietarannan+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/jollaksen+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/kallahden+kainalon+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/kallahdenniemen+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/kivinokan+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/laajasalon+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/lauttasaaren+kasinonrannan+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/lauttasaaren+ulkoilualueen+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/lehtisaaren+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/malmin+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/marjaniemen+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/munkkiniemen+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/mustikkamaan+uimaranta
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Pakilan uimaranta 

Pihlajasaaren uimaranta 

Pikkukosken uimaranta 

Porvariskuninkaanpuiston uimaranta 

Pukinmäen uimaranta 

Puotilan uimaranta 

Rastilan uimaranta 

Seurasaaren uimalan uimaranta 

Seurasaaren uimaranta 

Suomenlinnan uimaranta 

Tuorinniemen uimaranta 

Uunisaaren uimaranta 

Maauimalat ja uimahallit 

Kumpulan maauimala 

Osoite: Allastie 5, 00560 Helsinki 

Aikuiset kertamaksu 3,60€ 

www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/maauimalat/kumpulan+maauimala  

Uimastadionin maauimala 

Osoite: Hammarskjöldintie, 00250 Helsinki 

Aikuiset kertamaksu 3,60€ 

www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/maauimalat/uimastadionin+maauimala  

Pirkkolan maauimala 

Pieni maauimala, jota harvat tietävät. Erityisesti lapsiperheiden suosiossa, koska 

maauimalassa ei ole ikinä sinilevää ja paikka on hyvin puhdas ja helposti hallittavissa 

pienuutensa vuoksi. Yksi iso “allas”, jonka keskellä saari. Lisäksi tehty hiekkaranta, mutta 

muuten nurmikenttää. Lisäksi leikkipuiston laitteita sekä kioski ja pukuhuoneet. Lisäksi puita 

hyvin ympärillä, joten varjoonkin pääsee hyvin lepäämään, jos ei tykkää auringosta. Ilmainen 

Osoite: Pirkkolan liikuntapuisto, 00630 Helsinki 

Vapaa pääsy 

 

Uimahallit 

Osassa Helsingin uimahalleissa voi käydä melko edullisesti. 

Lisätietoja: 

 

www.hel.fi/hki/liv/fi/Liikuntapaikat/Uimahallit  

www.urheiluhallit.fi/hinnasto.html  

 

http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/pakilan+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/pihlajasaaren+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/pikkukosken+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/porvariskuninkaanpuiston+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/pukinm_en+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/puotilan+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/rastilan+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/seurasaaren+uimalan+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/seurasaaren+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/suomenlinnan+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/tuorinniemen+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/uimarannat/uunisaaren+uimaranta
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/maauimalat/kumpulan+maauimala
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/liikuntapaikat/maauimalat/uimastadionin+maauimala
http://www.hel.fi/hki/liv/fi/Liikuntapaikat/Uimahallit
http://www.urheiluhallit.fi/hinnasto.html
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HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ 

Tapahtumia ja palveluita laidasta laitaan (esim. Helsingin kirpputorit, kirjastot, museot, 

puistot, ulkoilualueet, puistojumpat) löydät osoitteesta: 

http://metro.fi/helsinki/   

 

Helsingin tapahtumakalenteri: www.stadissa.fi  

Ajankohtaisia tapahtumia Helsingissä löydät osoitteesta: www.hs.fi/nyt/  

 

ESIMERKKEJÄ JOKAVUOTISIA ILMAISTAPAHTUMIA HELSINGISSÄ 

Kiinalainen uusivuosi  

Helsingissä 9.2.2013 Lasipalatsin aukiolla. Huom. ajankohta vaihtelee vuosittain, mutta 

järjestetään tammi-helmikuussa. Lisätietoja, ohjelmistoa ja tarkempia aikatauluja kannattaa 
katsoa osoitteesta: www.kiinalainenvuosi.fi  

Seurasaaren pääsiäiskokot 

 

Seurasaaren pääsiäiskokot järjestetään lankalauantaina 30.3.2013.  

Helsinki päivä 

Helsinkiläisten omaa juhlapäivää Helsinki-päivää vietetään jälleen 12.6.2013. 

 
Taiteiden yö 

Taiteiden yö on osa Helsingin juhlaviikkoja. Taiteiden yössä taide ja ihminen kohtaavat 

yllättävillä poluilla, erilaisissa paikoissa ja odottamattomilla tavoilla. Taiteiden yö järjestetään 
seuraavan kerran torstaina 22.8.2013. 

Ilotulituksen SM-kisat 

 
Ilotulituksen SM-kilpailut järjestetään vuosittain syyskuussa. Osanottajat kilpailevat suomen 

mestaruus -tittelistä ja perinteisesti voittaja on saanut suunnitella uudenvuoden ilotulituksen 
kaupungille. 

Silakkamarkkinat 

Helsingin vanhin perinnetapahtuma Stadin Silakkamarkkinat järjestetään vuosittain lokakuun 
alussa. Seuraavan kerran 6.10.2013 - 12.10.2013.  

Aleksanterinkadun joulukadun avajaiset 

Helsingin vanhimpiin jouluperinteisiin kuuluvat Aleksanterinkadun jouluvalot sytytettiin 
ensimmäisen kerran vuonna 1949. 

http://metro.fi/helsinki/
http://www.stadissa.fi/
http://www.hs.fi/nyt/
http://www.kiinalainenvuosi.fi/
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Seurasaaren joulupolku 

Seurasaari kietoutuu joulukuisena sunnuntaina vanhanajan tunnelmaan. Seurasaaren joulupolku on lapsille 
ja lapsiperheille tarkoitettu ilmainen tapahtuma, joka tarjoaa kävijöilleen kurkistuksia satuun ja vanhanajan 
jouluun. Seurasaaressa sunnuntaina 15.12.2013. 

Tuomaan markkinat Senaatintorilla 

Tuomaan markkinat on perinteinen Helsingin kaupungin järjestämä käsitöiden ja kotimaisten 

tuotteiden myyntiin painottuva joulutapahtuma. Senaatintori täyttyy tutuista punaisista 

myyntikojuista, joissa on tarjolla mm. jouluherkkuja, keramiikkaa, nahka-, turkis- ja 

villatuotteita, koruja ja joulukoristeita.  Tuomaan markkinat pidetään Senaatintorilla  
7. – 22.12.2013. 


