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Hakuopas ohjelmajärjestäjille

PRIDE UP YOUR LIFE!
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1. Näin haet mukaan Helsinki Pride 2019 ohjelmajärjestäjäksi
1.
2.
3.
4.

Lue nämä ohjeet huolellisesti
Täytä hakulomake 3
 1.3 mennessä
Ota yhteyttä ohjelma@helsinkipride.fi, jos sinulla herää kysyttävää
Tule mukaan!

2. Miten Helsinki Pride syntyy
Helsinki Pride on Suomen suurin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma ja yksi
vuoden suurimmista yleisötapahtumista. Pride-viikko järjestetään
24.6.-30.6.2019.
Helsinki Pride -viikon päätapahtumat ovat HeSetan (huhtikuusta lähtien
nimeltään Helsinki Pride -yhteisö) tuottamat avajaiset, Pride House
-ohjelmakokonaisuus, Päätösbileet, Naistenbileet sekä viikon huipentumat
Pride-kulkue ja Puistojuhla.
Lisäksi Helsinki Pride -viikon ohjelmistoon kuuluu kymmenien muiden
ohjelmajärjestäjien tuottamia tapahtumia. Vuonna 2018 Pride-viikon
ohjelmistossa oli yhteensä 90 tapahtumaa yli 50 lokaatiossa.
Helsinki Pride järjestetään pääosin vapaaehtoisvoimin. Tapahtuman tuotannosta
vastaavat HeSetan kaksi palkattua työntekijää sekä noin 20-henkinen
vapaaehtoistyöryhmä. Lisäksi tapahtuman parissa työskentelee kevään ja kesän
aikana lähes 200 vapaaehtoista. Helsinki Pride onkin todellinen talkoohengen
voimannäyttö.
Helsinki Pride ei saa julkista rahoitusta. Tapahtuman kulut katetaan
yritysyhteistyöllä, tuotemyynnillä, bileiden pääsymaksuilla sekä ohjelmamaksuilla.
Jokaisen panosta siis tarvitaan, jotta saamme tämän kaikille avoimen upean
viikon toteutettua!

3. Kuka voi hakea Helsinki Pride - ohjelmajärjestäjäksi
Helsinki Priden viralliseen ohjelmistoon voivat hakea kaikki yksityishenkilöt,
yhdistykset, julkishallinnon sekä kulttuuri- ja taidealojen toimijat sekä muut
ei-kaupalliset toimijat.
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Kaupalliset toimijat, kuten ravintolat ja muut yritykset, hakevat mukaan Helsinki Priden
ohjelmistoon tapahtuman yritysyhteistyön kautta osoitteessa s ponsors@helsinkipride.fi

4. Mitä edellytämme ohjelmajärjestäjiltä
Varmistaaksemme tapahtuman, jossa kaikki voivat tuntea olonsa
mahdollisimman turvalliseksi ja tervetulleeksi, Helsinki Pride pidättää oikeuden
hylätä tai perua tapahtumajärjestäjän osallistumisen ohjelmistoon, mikäli alla
olevia kohdat eivät täyty.
4.1. Helsinki Pride on kaikesta syrjinnästä vapaa tapahtuma
Emme hyväksy minkäänlaista aatetta, joka hyödyntää homomyönteisyyttä (pink
washing) tai sukupuoli- tai vähemmistömyönteisyyttä paikkaamaan muita
ihmisoikeusloukkauksia. Tätä silmällä pitäen emme myöskään hyväksy
minkäänlaista syrjintää tai ulkopuolelle jättämistä kansalaisuuden, uskonnollisen
vakaumuksen tai muun identiteettiin liittyvän seikan nojalla.
4.2. Järjestämälläsi tapahtumalla on hlbtiqa* -kohderyhmä, -näkökulma tai
-teema
Edellytämme, että jokaisen tapahtuman osalta on perusteltua, että tapahtuma on
osa juuri Helsinki Priden ohjelmistoa.
4.3 Ohjelmajärjestäjä suorittaa ohjelmamaksun
Katso lisätietoja kohdasta 7. Hinnasto.

5. Vuoden 2019 teema Liike / Movement
Toivomme, että vuoden 2019 teema Liike näkyy mahdollisimman monessa
Pride-viikon tapahtumassa. Voit vapaasti tulkita teemaa joko kirjaimellisesti tai
luovasti tai jotain siltä väliltä! Mitä se voisi tarkoittaa juuri sinun tapahtumassasi?
Stonewallin tapahtumien 50-vuotisjuhlavuonna haluamme Liike-teeman kautta
kunnioittaa juuriamme ja lisätä tietoa vähemmistöryhmien yhteisestä historiasta.
Haluamme myös herättää keskustelua ihmisoikeusliikkeen nykytilasta ja
tulevaisuudesta: miten meidän tulee kehittyä, jotta pystymme vastaamaan ajan
haasteisiin ja tukemaan yhteisöämme parhaalla mahdollisella tavalla?
Toivomme Helsinki Pride -viikon ohjelmistoon sekä keskusteluihin avauksia
erityisesti ihmisiltä, ryhmiltä ja organisaatioilta, jotka ovat ovat kokeneet
jääneensä liikkeen ulkopuolelle tai siinä näkymättömiksi tai jotka kokevat, että
aika liittyä mukaan on juuri nyt.
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Haluamme vahvistaa dialogia niin läheisten ihmisten, eri yhteisöjen kuin eri
organisaatioiden ja viranomaisten välillä.
Kehitymme ja kuljemme eteenpäin. Tiedämme mistä tulemme, missä olemme ja
mihin olemme menossa - olemme pysäyttämättömiä.
Join the Movement!

6. Tapahtumatilat
1. Oma tapahtumatila
Ensisijaisesti ohjelmajärjestäjät järjestävät itse tapahtumatilan tapahtumalleen.
Tapahtumatilan ei tarvitse olla tiedossa hakulomaketta täytettäessä.
2. Pride House
Ohjelmajärjestäjät voivat hakea ohjelmapaikkaa myös Helsinki Pride -viikon
virallisesta Pride Housesta.
Pride House on kaikille avoin Pride-viikon tapahtumakeskus ja kohtaamispaikka,
joka s ijaitsee Helsingin ydinkeskustassa. Paikka julkistetaan maaliskuun loppuun
mennessä. Pride Housessa järjestetään esimerkiksi keskustelutilaisuuksia,
paneeleja, työpajoja, esityksiä, näytöksiä ja näyttelyjä.
Pride House on auki ma-pe 24. -28.6. klo 10-20 sekä mahdollisesti myös la-su 29. 30.6.
Huomiothan, että Pride Housessa ohjelmapaikkoja on hyvin rajoitetusti, joten
emme voi tarjota niitä kaikille kiinnostuneille. Helsinki Pride valitsee hakijoiden
joukosta parhaiten kokonaisuuteen sopivat tapahtumat. Pride House -ohjelmisto
toteutetaan yhteistyössä Helsinki Priden kanssa.
Huomioithan myös, että Pride Housessa järjestettävissä tapahtumissa tulee olla
maksuton sisäänpääsy.
3. Pride Space -tilat
Pride Space on Helsinki Priden uusi konsepti, jossa tapahtumatilat ja
tapahtumajärjestäjät kohtaavat! Pyrimme välittämään
yhteistyökumppaneidemme tarjoamia tiloja niitä tarvitseville
tapahtumajärjestäjille.
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Pride Space -tilat ovat maksuttomia ja monikäyttöisiä tiloja esimerkiksi
näyttelylle, keskustelutilaisuuksille, työpajoille ja muille ei-kaupallisille
tapahtumille.
Pride Space -tiloja on saatavilla 24. - 30.6. välisenä aikana.
Ohjelmajärjestäjä vastaa itse tapahtuman järjestelyistä.
Huomioithan, että Pride Space -tiloja on rajoitetusti. Valinnat tekevät Helsinki
Pride sekä tilat tarjoava yhteistyökumppani.

4. Nuorten Pride -tilat
Nuorten Pride on sateenkaareva tapahtumaviikko 13-29 -vuotiaalle nuorille, ja se
on osa Helsinki Pride tapahtumaa. Voit järjestää tapahtumasi joko omissa
tiloissasi ma-la 24. - 29.6. tai vaihtoehtoisesti Nuorten Pride Housessa Helsingin
Sörnäisissä ma-pe 24. - 28.6.
Nuorten Pride Housessa voidaan järjestää esimerkiksi työpajoja,
keskustelupaneeleja tai esityksiä ja se on auki ma-pe 24.- 28.6. klo 13-20. Lisäksi
lauantaina 29.6. nuoret kokoontuvat puistojuhlassa ja heillä on omat päätösjuhlat
Nuorten Pride Housessa klo. 18-22. Mikäli olet kiinnostunut järjestämään ohjelmaa
nuorille puistoon tai päätösjuhliin, voit olla erikseen yhteydessä: l ili@heseta.fi
Vaikka nuorten ohjelma on kohdennettu 13-29-vuotiaille, ohjelmaa voi järjestää
myös pienemmälle ikäryhmälle, mikä on jopa toivottavaa: esim. 13-17-vuotiaat,
18-25-vuotiaat tai 25-29-vuotiaat yms.
Huomiothan, että Nuorten Pride Housessa ohjelmapaikkoja on hyvin rajoitetusti,
joten emme voi tarjota niitä kaikille kiinnostuneille. Nuorten Pride valitsee
hakijoiden joukosta parhaiten kokonaisuuteen sopivat tapahtumat.
Huomioithan myös, että nuorille järjestettävien tapahtumien tulee olla
maksuttomia sekä päihteettömiä.
Nuorten Pridea koskevissa kysymyksissä otathan yhteyttä HeSetan
yhteisötyöntekijään lili@heseta.fi

7. Hinnasto
●

Pääsymaksuttomat tapahtumat: 5
 0 € per järjestäjä
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●

Pääsymaksulliset tapahtumat: 2
 00 € per tapahtuma

●

Nuorten Priden ohjelmistoon osallistuminen on maksutonta.

Ohjelmamaksu veloitetaan toukokuussa ennen kuin tapahtuma julkaistaan
Helsinki Priden virallisessa ohjelmistossa. Laskutusaikataulusta informoidaan
tarkemmin huhtikuun 2. viikolla.
Haluamme, että kaikilla toimijoilla on mahdollisuus osallistua Pride-viikon
ohjelmaan. Mikäli ohjelmamaksu on sinulle liian korkea, otathan yhteyttä
ohjelma@helsinkipride.fi
Ohjelmamaksuun sisältyy:
● Ohjelmapaikka Helsinki Priden verkkosivuilla ja käsiohjelmassa
● “Helsinki Pride 2019 -ohjelmajärjestäjä” -logo verkkokäyttöön
● Printattavat Helsinki Pride 2019 -julisteet.
● Printattavat sukupuolineutraalit WC-kyltit
● Helsinki Pride -tapahtumajärjestäjän opas
Ohjelmamaksuun ei sisälly:
- tapahtuman markkinointi Helsinki Priden somekanavissa
- käännöspalvelut

8. Näin hakuprosessi etenee
Täytä hakulomake viimeistään 3
 1.3. mennessä. Kannustamme täyttämään
lomakkeen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, vaikka tapahtuman
yksityiskohdat eivät olisi vielä selvillä. Näin myös nopeutat hakemuksesi käsittelyä.
Helsinki Pride käy läpi kaikki hakemukset. Kontaktoimme kaikki hakijat
viimeistään huhtikuun toisella viikolla. Lähetämme valituille ohjelmajärjestäjille
viikolla 15 lomakkeen, johon he täyttävät ohjelmansa tiedot, kuvauksen ja
mahdolliset käännökset siinä muodossa kuin ne toivotaan verkkosivuille ja
käsiohjelmaan.
Pride-viikon ohjelma julkaistaan Helsinki Priden uudistuvilla verkkosivuilla
www.pride.fi toukokuussa. Pride-viikon painettu käsiohjelma julkaistaan
kesäkuun alussa.
Olet mukana Helsinki Pride 2019 -ohjelmistossa. Hurraa!
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English
1. How to apply for Helsinki Pride 2019 program
1.
2.
3.
4.

Read these instructions carefully
Fill out the application form by 31st March.
Contact us at ohjelma(at)helsinkipride.fi if you have any questions
Come with!

2. How Helsinki Pride is made
Helsinki Pride is Finland's largest human rights and cultural event and one of the
biggest public events of the year. The Pride Week is held from 24th June to 30th
June 2019.
The main events of the Helsinki Pride Week are the opening ceremony, the Pride
House, Closing Party, Women's Party and the Pride Parade and Pride Park Fest,
all produced by HeSeta (from April onwards called Helsinki Pride Community)
In addition, the Helsinki Pride program includes events from dozens of other
program organizers. In 2018, Pride Week's program had a total of 90 events in
over 50 locations.
Helsinki Pride is mainly organized by volunteers. The production of the event will
be carried out by HeSeta's two paid employees and a team of around 20
volunteers. In addition, almost 200 volunteers work with the event during the
spring and summer.
Helsinki Pride does not receive public funding. The cost of the event is covered by
business cooperation, product sales, party entrance fees and program fees.
Therefore everyone's contribution is important in order to make this wonderful
week happen!

3. Who can apply for the Helsinki Pride program
All individuals, associations, public administrations, and cultural and artistic
actors, as well as other non-commercial actors, can apply for official Helsinki Pride
program.

8

.
Commercial actors, such as restaurants and other companies, apply for the
Helsinki Pride program through corporate partnerships at
sponsors@helsinkipride.fi

4. What we require from the event organizers
In order to ensure an event where everyone can feel as safe and welcomed as
possible, Helsinki Pride reserves the right to refuse or cancel the event organizer's
participation in the program if the points below are not followed.
4.1. Helsinki Pride is an event free of all discrimination
We do not accept any kind of an ideology that utilizes Pink Washing or sexual or
minority sympathy to cover other human rights violations. Against this
background, we do not accept any discrimination or exclusion on the grounds of
nationality, religious belief, or any other aspect of identity.
4.2. The event you are organizing has a lgbtiqa * target group, perspective or
theme
4.3 The event organizer pays the program fee
Please see section 7 for more information.

5. The 2019 Theme Movement
We hope that the 2019 theme will be featured in as many Pride weeks as possible.
Feel free to interpret the theme either literally or creatively or anything in
between! What could it mean for your event?
During the 50th anniversary of the Stonewall events, we want to celebrate our
roots with the Movement theme and increase knowledge of the shared history of
minority groups.
We also want to raise the debate about the current state and future of the human
rights movement: how do we develop to meet the challenges of the time and to
support our community in the best possible way?
We hope to have Helsinki Pride program and discussions open to people, groups
and organizations who have experienced being left out of the movement or feel
invisible, or who feel that the time to join is right now.
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We want to strengthen dialogue between people, communities and
organizations.
We are developing and moving forward. We know where we have been, where
we are now and where we are going - we are unstoppable.
Join the Movement!

6. Venues
1. Organizer´s own venue
The program organizers are primarily responsible for organizing the venue for
their event.
The venue does not need to be known when filling in the application form.
2. Pride House
Program organizers can also apply for the program at the official Pride House of
the Helsinki Pride Week.
Pride House is an event center and meeting point located in the heart of Helsinki
during the Pride Week. The location will be announced by the end of March. Pride
House organizes discussions, panels, workshops, presentations, shows and
exhibitions etc.
Pride House is open from Mon-Fri 24th to 28th June. from 10am to 8pm and
possibly also from Sat to Sun 29th to 30th June.
Please note that Pride House has a very limited program space, so we cannot
offer them to everyone interested. Helsinki Pride chooses the most suitable
events from among the applicants. Pride House program is organized in
cooperation with Helsinki Pride.
Please also note that all events at the Pride House must be free of charge.
3. Pride Space
Pride Space is a new concept for Helsinki Pride, where venues and event
organizers meet each other! We strive to offer venues provided by our partners to
event organizers who need them.
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Pride Space facilities are free of charge and versatile spaces for exhibitions,
discussions, workshops and other non-commercial events.
Pride Space -venues are available from 24th to 30th June.
The program organizer is responsible for all the arrangements for the event.
The choices are made by Helsinki Pride and the partner providing the premises.
4. Youth Pride venues
Youth Pride is a rainbow event for 13-29-year-olds and it is part of the Helsinki
Pride Week. You can arrange your event either at your own premises on Mon-Sat
24th - 29th June or alternatively at the Youth Pride House in Sörnäinen, Helsinki,
Mon-Fri 24 - 28 June.
Youth Pride House offers, for example, workshops, discussion panels or shows and
is open Mon-Fri 24th to 28th June from. 13-20. In addition, on Saturday 29th June
youth will gather at the park party and have their own celebrations at the Youth
Pride House at 18-22. In case you are interested in organizing program for youth
in the park or at the closing party, please contact: lili@heseta.fi
Although the youth program is targeted to 13-29 year olds, the program can also
be organized for a smaller age group, which is even desirable: for example, those
aged 13-17, 18-25, or 25-29 years old.
Please note that there are very few spots at the Youth Pride House so we cannot
offer them to everyone interested. Youth Pride chooses the most suitable events
from among the applicants.
Please also note that events for young people should be free of charge and free of
substance abuse.

7. Price list
Events without entrance fee: € 50 per organizer
Events with an entrance fee: €
 200 per event
Participation in the Youth Pride program is free of charge.
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The program fee will be charged in May before the event is published in the
official program of Helsinki Pride. The billing schedule will be announced in detail
on the 2nd week of April.
We want everyone to have the opportunity to participate in the Pride Week
program. If the program fee is too high for you, please contact
ohjelma@helsinkipride.fi.
Program fee includes:
● Program spot on the Helsinki Pride website and printed program
● “Helsinki Pride 2019 Program Organizer” -logo for online use
● Printable Helsinki Pride 2019 posters.
● Printable gender-neutral toilet labels
● Helsinki Pride Event Organizer´s Guide
Program fee does not include:
● marketing the event in Helsinki Pride's social media channels
● translation services

8. How the application process proceeds
Please fill out the a
 pplication form by 31st March.
We encourage organizers to fill out the form as early as possible, even if the
details of the event are not yet clear. This will also speed up the processing of your
application.
Helsinki Pride goes through all the applications. We contact all applicants at the
latest in the second week of April.
During the second week of April we send the selected program organizers a form
to which program organizers will fill in the information, description and possible
translations of their program for the website and the printed program.
The Pride Week program will be published on the Helsinki Pride renewed
Website www.pride.fi in May. Pride Week printed program will be released in
early June.

You are now part of the Helsinki Pride 2019 program. Hurray!
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