HELSINKI PRIDE 2019
HESETA RY / HELSINKI PRIDE -YHTEISÖ RY
__________________________________________________________________________________

Opas ryhmille ja ei-kaupallisille
toimijoille: tule mukaan
kulkueeseen ja Puistojuhlaan!

PRIDE UP YOUR LIFE!
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*English below*

Näin ilmoittaudut Helsinki Pride 2019 -kulkueeseen ja/tai
Puistojuhlaan
1. Lue nämä ohjeet huolellisesti
2. Täytä lomake 3
 1.5. mennessä
3. Ota yhteyttä kulkue@helsinkipride.fi, jos sinulla herää kysyttävää
kulkueesta tai Puistojuhlasta
4. Tule mukaan!
Kaupalliset toimijat, kuten ravintolat ja muut yritykset hakevat mukaan Helsinki
Priden kulkueeseen ja Puistoon tapahtuman yritysyhteistyön kautta osoitteessa
sponsors@helsinkipride.fi

Ota huomioon
Helsinki Pride -yhteisön tavoite on, että kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia
riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai
sukupuolen ilmaisusta.
Helsinki Pride -tapahtumiin osallistuvat tahot ja organisaatiot sitoutuvat
edistämään yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä niin oman organisaationsa
sisällä kuin k
 aikessa toiminnassaan.
Helsinki Pride pidättää oikeuden olla hyväksymättä organisaatiota viralliseksi
ohjelmajärjestäjäksi, kävelyryhmäksi tai järjestötorin näytteilleasettajaksi,
mikäli organisaation tai ryhmän arvot tai toiminta ovat ristiriidassa
arvojemme kanssa.
Join the Movement!

Helsinki Pride -viikko 2019
Helsinki Pride on Suomen suurin ja vaikuttavin kulttuuri- ja
ihmisoikeustapahtuma ja yksi vuoden suurimmista yleisötapahtumista.
Pride-viikkoa juhlitaan jälleen tuttuun tapaan juhannuksen jälkeisellä viikolla
24.6.-30.6.2019!
Helsinki Pride 2019 -viikko koostuu noin 100:sta eri järjestäjien toteuttamasta
tapahtumasta. Viikko huipentuu lauantaina 29.6. Helsinki Pride -kulkueeseen,
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joka starttaa Senaatintorilta ja päättyy Kaivopuistoon koko kaupungin yhteiseen
Puistojuhlaan.
Helsinki Priden viralliseen kulkueeseen sekä Puistojuhlan järjestötorille voivat
ilmoittautua kaikki yhdistykset, julkishallinnon sekä kulttuuri- ja taidealojen
toimijat sekä muut ei-kaupalliset toimijat, jotka haluavat tukea ihmisoikeuksia ja
juhlistaa yhdenvertaisuuden sanomaa.

Miten voit tulla mukaan Helsinki Pridelle
-

Kävelyryhmä Pride-kulkueessa la 29.6.
Järjestötoripaikka Puistojuhlassa la 29.6.

Kävelyryhmä
Senaatintorilta lähtevä Pride-kulkue on juhla moninaisuudelle sekä mielenilmaus
ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta. Helsinki Pride
-tapahtumat ovat syrjinnästä vapaita ja kulkueessakin jokaisella tulee oikeus olla
juuri sellainen kuin on. Tervetuloa mukaan marssimaan yhdenvertaisuuden
puolesta – näytetään yhdessä kuinka moneksi meistä on!
Helpoin tapa osallistua Helsinki Priden kulkueeseen on ilmoittaa etukäteen
järjestösi, yhdistyksesi tai muu yleishyödyllinen ryhmäsi osaksi kulkueen blokkia!
Kulkue järjestäytyy ryhmien avulla, jotka yhdistyvät eri teemojen mukaisesti
blokeiksi. Ryhmä tarkoittaa omaa etukäteen varattua kulkuepaikkaa osana
isompaa blokkia. Yhteen ryhmään on varattavissa paikkoja max 50 kävelijälle. Jos
ryhmäsi on isompi, täyttäkää ystävällisesti toinen ilmoitus.
Blokkeja ovat muun muassa Nuorten Pride, Together with Pride,
Sateenkaariperheet, Sukupuolen moninaisuus, Liikunta jne. Blokit muodostetaan
ilmoittautumisten jälkeen. Ryhmät sijoitetaan blokkeihin teemat ja ryhmäkoot
huomioiden parhaan mukaan. Yhteen blokkiin mahtuu 300 ihmistä, eli noin 5-6
ryhmää riippuen ryhmien henkilömäärästä.
Kulkueeseen ovat lämpimästi tervetulleita kaikki, ja voit tulla mukaan
marssimaan myös yksilönä ilman ryhmää tai blokkia. Kulkueen järjestys
ilmoitetaan kesäkuussa verkkosivuillamme ja voit liittyä mukaan kävelemään
suoraan Senaatintorilta: teemablokkien väliin päästetään kontrolloidusti
marssimaan muuta kulkueväkeä.
Alustava kulkuereitti: Senaatintori - Unioninkatu - Aleksanterinkatu Mannerheimintie - Eteläesplanadi - Kasarmikatu - sekä Neitsytpolku -
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Kaivopuisto*. Matkan pituus on noin 2,5 km. Reitin varrella on mukulakivikatua,
raitiovaunukiskoja sekä muutamia ylämäkiä.
Kulkueen osallistujat kokoontuvat Senaatintorille kuulemaan ohjeet klo 11 ja
kulkue lähtee liikkeelle klo 12.
Turvallisuusohjeet, säännöt ja muut tarvittavat tiedot lähetetään info-kirjeessä
osallistujille (osallistujilla tarkoitamme ryhmiä) ilmoittamaasi sähköpostin
kesäkuun puolivälissä.
*HUOM! Reittiin voi tulla muutoksia, joista informoidaan erikseen.

Turvallisuus ja varotoimenpiteet
● Poliisi johtaa kulkuetta ja mukana on myös liikennepoliisi sekä muut
järjestystä ja tilannetta valvovat poliisit
● Turvallinen ja rauhallinen marssi kaupungin vilkkaan keskustan läpi
edellyttää yhteistyötä myös osallistujillta. Mikäli epäilet kulkueeseen
kohdistuvan uhkaa tai näet jotain epäilyttävää kulkueen aikana tai sitä
ennen, ilmoita siitä heti järjestyksenvalvojille tai suoraan poliisille.
● SAVUT, SOIHDUT JA TULI ovat ehdottomasti kiellettyjä kulkueessa. Myös
väkivaltainen käytös johtaa kulkueesta poistamiseen.
● Kulkueen mukana kulkevista kuorma-autoista löytyy vaahtosammutin
sekä vettä onnettomuustilanteiden varalta.
● Kulkueen mukana kulkee myös SPR:n ensiapuhenkilökunta
onnettomuuksien varalta.
● Värikäs pukeutuminen, ilmapallot, kyltit, soittimet, banderollit ja muu
rekvisiitta on kulkueeseen erittäin tervetullutta, mutta muistattehan, ettei
Senaatintorilla saa harjoittaa tuotejakoa ilman erillistä lupaa.
● Kulkueeseen kannattaa varautua sään mukaisesti ja varata mukaan vettä,
sillä torilla ei ole vesipistettä.

Järjestötori
Helsinki Priden värikkään Puistojuhlan Järjestötorilta ei-kaupalliset toimijat voivat
varata oman ständipaikan, jossa voit kertoa esimerkiksi yhdistyksesi tärkeästä
toiminnasta tai tehdä jäsenhankintaa. Paikkoja on maksullisia* ja niitä on
rajoitetusti, joten toimithan nopeasti!
*Järjestötorin tuotoilla katetaan tapahtumaviikon välttämättömiä kuluja, kuten
turvallisuus- ja Puistojuhlan infrastruktuurin kuluja.
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Hinnasto
Tänä vuonna järjestötoripaikat on hinnoiteltu portaittain toimijan koon mukaan
alla olevalla tavalla. Laskutus perustuu organisaation omaan ilmoitukseen:
Taso 1
Vuosibudjetti alle 25 tuhatta euroa
Puistopaikka: 200 euroa
Taso 2
Vuosibudjetti alle 100 tuhatta euroa.
puistopaikka: 600 euroa
Taso 3
Vuosibudjetti alle 500 tuhatta euroa.
puistopaikka: 1500 euroa
Taso 4
Vuosibudjetti alle 1 miljoonaa euroa.
puistopaikka 3000 euroa
Taso 5
Vuosibudjetti yli 1 miljoonaa euroa.
puistopaikka: 5000 euroa
Alv 0%. Maksu veloitetaan touko-heinäkuussa. Lasku lähetetään osallistujien
määrittämiin osoitteisiin sähköisesti. Mikäli tason 1 maksu on organisaatiollesi
liian korkea, otathan yhteyttä kulkue@helsinkipride.fi
Paikka Järjestötorilla sisältää tasoilla 1, 2 sekä 3 3x3 m alueen ja tasoilla 4 ja 5 3x6m
alueen. Paikan varannut taho tuo itse pöydän ja/tai teltan. Paikkoihin sisältyy
kevyt sähkökytkentä.

Lisähuomioita
- Jäsen- ja varainhankintatoiminta sekä muu markkinointi on rajattu kunkin
omalle ständi- tai promopisteelle.
- Mikäli jaatte ständillä tuotteita, tulee näiden olla omia tuotteitanne, ei
kolmansien osapuolien promootio- tai muuta materiaalia.
- Paikkoihin sisältyy kevyt sähkökytkentä, joka riittää ainoastaan vähän
sähköä vieviin laitteisiin (puhelin, tabletti, tietokone, vedenkeitin jne.)
- mikäli käytätte lisäsähköä, kustannukset lisätään järjestötoripaikan hintaan
- Helsingin kaupungin ohjeistuksen mukaisesti Kaivopuiston nurmesta tulee
pitää mahdollisimman hyvää huolta. Tästä syystä kiinnityskoukut ovat
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-

kiellettyjä, sillä ne voivat vahingoittaa nurmen kastelujärjestelmää.
Telttojen "ankkurointi" pyydetään siis tekemään painoilla. Kiitämme
yhteistyöstä!
Teltta- tai ständipaikan varaajan tulee huolehtia myös oman pisteensä
jätehuollosta, jotta alue pysyy siistinä ja viihtyisänä.

Vahvistamme paikkavarauksen mahdollisimman pian lomakkeen
lähettämisen jälkeen.
Kiitämme yhteistyöstä!
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IN ENGLISH
How to sign up for the Helsinki Pride Parade and/or the Park
Festival
1.
2.
3.
4.

Read our instructions carefully
Fill out the form and send it to us b
 y May 31st
Contact kulkue@helsinkipride.fi if you have any questions
Get ready to join us in June!

This registration form is intended only for groups of individuals (eg: buddies
and hobby groups) and non-commercial actors (organizations, associations,
groups, public administration, etc.). Commercial operators are kindly
requested to contact s ponsors@helsinkipride.fi

Please note
The principle of the Helsinki Pride community is that everyone is equal, regardless
of sexual orientation, identity, or gender expression.
Parties and organizations attending Helsinki Pride commit to work toward
equality and non-discrimination in all fields.
Helsinki Pride reserves the right not to approve an organization as an official
Pride Parade participant, or as a Park Festival contributor, if the values or
activities of the organization conflict with our principles.
Join the movement!

Helsinki Pride Week 2019
Helsinki Pride is Finland’s largest, most influential human rights and equality
event. It is also one of the biggest public events of the year.
Pride Week is celebrated after Midsummer - this year, it will be held June 24th June 30th.
Helsinki Pride 2019 consists of around 100 events, all organized by different
contributors. The highlights of the week will be our Pride Parade and Park
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Festival on Saturday, June 29th. The Pride Parade starts at Senate Square, and will
end at Kaivopuisto, which is where the Park Festival will take place!
Commercial organizations, such as restaurants and other companies, should
apply for the Helsinki Pride Parade and the Park Festival through sponsors.
Contact us at s ponsors@helsinkipride.fi for more information.

What’s involved in the Pride Parade?
On Saturday, June 29th, there will be our Pride Parade as well as our promotional
stands at the Park Festival. You can apply for a position to walk in the parade
itself, and/or a promotional stand for your organization.
Walking Group In Parade
The Pride Parade from Senate Square is a celebration of diversity and a protest for
human rights and equality. Helsinki Pride events are free of discrimination, and
everyone involved has the right to be just as they are. Welcome to the march for
equality - together, we can show how many of us there are!
The easiest way to participate in the Helsinki Pride Parade is to apply for your
organization, association, or other public interest group to receive a block position
in advance.
The Parade is organized through blocks, that combine different groups according
to their theme. A group has a pre-booked position in the Parade as part of a block.
One group has, by default, space for 50 participants - if your group is bigger,
please fill in the second form.
Our current blocks include: Youth Pride, Together with Pride, Rainbow Families,
The Diversity of Gender, Sports, etc. Groups are placed based on the number of
participants and their theme. One block can accommodate 300 people - that’s
about 5-6 groups, depending on the number of people in the groups.
Everyone is welcome in the Pride Parade, and you can also join the march as an
individual without a group or block. The order of the Pride Parade will be
announced on our website in June, and you can join the walk directly from
Senate Square - there will be a controlled pathway between other blocks to
march, so don’t worry about needing a specific position.
Preliminary Route: Senate Square - Unioninkatu - Aleksanterinkatu Mannerheimintie - Eteläesplanadi - Kasarmikatu - Neitsytpolku - Kaivopuisto*.
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The length of the trip is about 2.5 km. There are cobblestones, tram tracks, and a
few uphill tracks along the route.
The participants of the team will meet at Senate Square to hear instructions at 11
am and the Parade starts at 12 noon.
The safety instructions, rules, and other necessary information will be sent to all
participants and groups in mid-June (via email).
* Changes may be made to the route, which will be reported separately.
Security info
● Police will be attending the march, and are in charge of traffic as well.
● A safe and peaceful march through a crowded city center requires help
from our participants, too. If you see anything suspicious during the event,
please contact the security or police right away.
● Using SMOKE, TORCHES, OR FIRE is absolutely forbidden. Any aggressive
or violent behaviour will lead to your removal from the march.
● The march trucks are equipped with foam extinguishers and water in case
of accidents.
● First aid personnel will be attending the march.
● Any kind of colorful, bright clothing and uniforms are very welcome, but
please note that any kind of promotional activity is forbidden without
explicit permission.
● Clothe appropriately for the weather. We also recommend bringing water,
as there are no water spots at the marketplace.

Park Festival Promotion
Helsinki Pride offers you the opportunity to come and present the activities of
your association to the Park Festival Organizer. The number of promotion stands
are limited, so be quick!
The income of the organization market covers the essential expenses of the event
week, such as the costs of security and park infrastructure.
Price list
This year, participating organization levels are ranked by individual income.
Level 1
Annual budget less than €25,000
Park Place: 200 Euro
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Level 2
Annual budget less than €100,000
Park Place: 600 Euro
Level 3
Annual budget less than €500,000
Park Place: 1500 Euro
Level 4
Annual budget less than €1 million (higher than €600,000)
Park Place: 3000 Euro
Level 5
Annual budget more than €1 million.
Park Place: 5000 Euro
Note: Costs are VAT 0%. The fee will be charged in May-July. The invoice will be
sent electronically to the addresses specified by the participant. Please contact
kulkue@helsinkipride.fi if the lowest fee is too expensive for your Level 1
organization.
The size of the space for promotion is 3x3m on Levels 1, 2 and 3, and 3x6m on
Levels 4 and 5. The organization who has booked the space is required to bring
their own table and / or tent.All stands include a power outlet. If you use a high
amount of electricity, your additional costs will be charged separately.
Additional information:
Organization membership and fundraising activities are limited to your own
stand, or specific promotional areas. No third party promotional material should
be sold or handed out at your stand.
In accordance with Helsinki City law, we should all take the best possible care of
the grass at Kaivopuisto. It is for this reason that tent pegs and hooks are
forbidden for fastening any tents to the ground, as this can damage the natural
irrigation system of the park. Tent anchoring should be done with weights
instead.
Stand organizers should also keep aware of waste management, and are in
charge of keeping their area clean and tidy during use.
We will confirm your reservation as soon as possible after you have submitted the
form!
Join the Movement!
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