HELSINKI
15062016
Anna Moilanen & Marjaana Toiminen

Helsingin tarina
Johdanto
Helsingin salaisuus on nyt julki.
Se yllättää vierailijan ja hämmentää asukkaankin,
elementit, jotka eivät yhdisty missään muualla juuri
samalla tavalla: Voiko olla näin kaunis? Näin helppo?
Näin avoin uudelle ja vilpitön, jopa viaton?Helsinki on
harvinainen, hieman outo, katseilta piilossa kasvanut
ekosysteemi avomeren rannalla, maailman
saranakohdassa, taskussa idän ja lännen välissä. Helsinki
on rohkeimpien jo löytämä, ja juuri avautumassa
maailmalle.
1) Kaupunginjohtaja sauvakävelyllä
Helsinki on puu jonka ympäri kädet ylettyvät, kaupunki,
joka on helppo ottaa haltuun.
Helsinki on kyllin suuri synnyttämään uutta ja liian pieni
liikenneongelmiin. Ruuhkat mitataan minuuteissa. Jos
näet jonon, se todennäköisesti on kaupunkitapahtuma.
Helsinki rakentuu luottamukselle. Täällä voit kävellä
kotiin ravintolaillan jälkeen. Kadonnut lompakko päätyy
löytötavaratoimistoon. Lapsen voi lähettää yksin
kouluun. Tuntemattomalle lainataan parkkirahaa.
Tasavertaisuus on Helsingissä arjen mutkattomuutta.

Kenkiä ei vaihdeta matkalla torikahvilasta oopperaan.
Aamukävelyllä vastaan tulee sauvakävelevä
kaupunginjohtaja. Presidenttikin käännytetään täydestä
ravintolasta.
Jokainen pääsee maailman parhaaseen kouluun ja
lääkäriin, terveyskeskus ei ole koskaan liian kaukana.
Huoneet lämmitetään, kadut aurataan, kaupunkipyörät
vievät sinne, mihin bussit, juna, raitiotiet eivät yllä.
2) Pää mättäälle missä tahansa
Helsinki on pöyristyttävän kaunis, jopa turmeltumaton.
Luonto tulee syliin.
Puolet Helsingistä aukeaa avomerelle. Helsinki hengittää
merta 130 kilometrin rantaviivalla. Siksi Helsingin
rannat kuuluvat kaikille.
Rannoilla pestään mattoja, saunotaan, juhlitaan häitä,
melotaan, aistitaan kuulaiden kesäöiden tuoksuja.
Merelle ja metsään on kaikkialta lyhyt matka. Puistoja
on muutaman korttelin päässä toisistaan. Mikään
kaupungin uloke ei ole lopulta kovin kaukana.
Helsinkiläiset käyvät bussilla marjassa, ja kaupungin
kallein ravintola kasvattaa vihanneksensa katollaan.
Helsingin kaupungin henkilökuntaan kuuluu sekä
muotoilujohtaja että metsästäjä.
Kaupunki näyttää jokaiselle tiheyttä ja avaruutta
rinnakkain: historiaa, kerrostumia ja kesytöntä luontoa.
Se on paikka, jossa päänsä saa painaa mättäälle keskellä

kaupunkia.
Meri muuttaa maiseman ja värit joka päivä. Siksi
Helsingillä on 365 vuodenaikaa. Yhtenä päivänä meri
saattaa olla kylmä, kadun pinta kuuma ja taivas kirkkaan
sininen. Toisena harmaan sävyt maalaavat horisontin.
Vaikka Helsingissä tapahtuu juuri nyt enemmän kuin
koskaan, kaupungin äänettömyys, melun puute on
poikkeuksellista. Energiseen kaupunkiin mahtuu
hiljaisuutta, rauhaa ja puhdasta ilmaa. Helsingillä on
ainutlaatuiset keuhkot.
3) Pihakeinujen radikaalit ideat
Helsinkiläiset ovat muuttuneet asukkaista aktivisteiksi.
Helsinki kehittyy yhteisen keksimisen kautta,
helsinkiläiset kasvattavat kaupungista olo- ja työhuonetta
omaehtoisilla tapahtumilla ja avauksilla. Joka vuosi
kaupunkiin avataan ravintoloita edellistä vuotta
enemmän. Vielä muutama vuosi sitten kaupunkia ei
tunnettu kahviloistaan – eikä paahtimoistaan.
Eilen siitä puhuttiin pihakeinussa, tänään täytetään
lomakkeet, huomenna aloitetaan hommat.
Kaupunkilaisten teoista syntyy avoimuuden, jakamisen
ja kollektiivisen kulttuurin edelläkävijäkaupunki.
Kaupunki purkaa byrokratiaa tekojen tieltä, jotta
pihatalkoista sääntömuutokseen on lyhyt matka. Kaikki
tieto ja jokainen päätös on saatavilla, julkinen.
Asukkaalla on ääni, joka kuuluu. Avoimesta data
rakennetaan yhteistä tulevaa. Helsinki haluaa olla

maailman avoimin kaupunki, kivuta kaksi pykälää
ranking-listalla ylöspäin.
Helsinkiläinen on parhaimmillaan luodessaan uutta
sinne, mikä ei aluksi vaikuta suurelta vaan pikemminkin
tylsältä, mutta jonka merkitys avautuu arjessa.
Tykkäämme tylsistä asioista.
Helsinkiläiset keksivät jätehuollon sensorijärjestelmiä,
henkilökohtaisempia syöpähoitoja, lihan korviketta
kaurasta ja innostavia tapoja opettaa lapsille koodausta.
4) Viulisti nielaisee mikrofonin
Helsinki on ystävällinen, vaikka eleet eivät sitä aina
paljasta. Mykkyys ja ujous tarkoittavat usein tilan
antamista, toisen kunnioitusta.
Helsinki antaa ihmisyydelle tilaa. Jokainen saa kuulua
kaupunkiin omana itsenään, kantaa ylpeänä omia
arvojaan ja kokemuksiaan.
Piilossa kasvaneella on kyky luottaa, katsoa ongelmia
suoraan ja määritellä itsensä omilla ehdoillaan. Helsinki
avautuu maailmalle, mutta säilyttää kiltin ytimensä,
turvallisuuden ja kotoisuuden kantavat tunnerakenteet.
Saatamme olla turhankin kuuliaisia, mutta samalla
persoja poikkeuksille. Helsinkiläinen myy pizzaa
parvekkeelta ja avaa kotinsa tanssiesityksen näyttämöksi.
Missä muualla kuin Helsingissä rakennetaan kuuden
miljoonan euron design-sauna meren rantaan, kaikille
kaupunkilaisille vapaasti käytettäväksi.

Helsinkiläinen nöyrä hulluus asuu huippuviulistissa, jolle
mikään idea ei ole väärä, jos se ruokkii luovuutta.
Viulisti vaihtaa konserteissaan instrumenttia
polkuharmonista melodiaan, nielaisee mikrofonin ja lyö
komppia kehoonsa.
Helsingissä jokainen saa etsiä itsensä uudelleen, ilman
filtteriä.
5) Kaikki on tulossa
Helsinki on vasta herännyt tulevaisuuteen.
Juuri nyt Helsinki synnyttää päivittäin tulkintoja
itsestään, rakentuu hetki hetkeltä kaupunkilaisten tekojen
kautta. Kaupunki on avattu alusta, vielä tuntematon,
vielä keskeneräinen.
Tulevaisuus odottaa radikaaleja, rohkeita tekoja.
Helsinki on kuin tehty alustaksi uudelle. Tuokaa
kokeilut, luovat poikkeukset ja uudet avaukset tänne.
Helsinki on teille avoinna.
Helsingin kutsu on lähetetty kaikille. Juhlat alkavat
tänään.

LIITE 1
Tarinan kytkös brändityöhön: lyhyt referaatti
One Hel of an Impact: Vaikuttavien ihmisten, tekojen ja kohtaamisten
kaupunki
Helsinki on nuori kaupunki, joka on rakennettu tyhjästä. Siksi siitä on
kasvamassa ennakkoluulottomien kokeilujen keskittymä, paikka jossa
tiede risteytyy taiteeseen ja teknologiaan, jossa voidaan luoda
radikaalia, tulevaisuuteen nojaavaa ajattelua, kaataa siiloja, tehdä
rohkeita tekoja.
Muuttuva Helsinki
Emme ole valmiita, vaan vasta alussa, juuri tulevaisuuteen heränneitä.
Helsinki synnyttää päivittäin tulkintoja itsestään, rakentuu hetki hetkeltä
kaupunkilaisten tekojen kautta. Kaupunki on avattu alusta, vielä
tuntematon, vielä keskeneräinen.
Helsingin kutsu on lähetetty kaikille.
avoin - elossa - yhteinen - määrittelemätön
#accessallareas, #ihmistenvaikuttavatteot, #avoinalustauudelle

Toimiva Helsinki
Helsinkiläinen on parhaimmillaan luodessaan uutta sinne, mikä ei aluksi
vaikuta suurelta, mutta jonka merkitys avautuu arjessa. Tykkäämme
tylsistä asioista.
Helsinki tarjoaa jokaiselle päivähoidon, koulun ja lääkärin, kaupunki on
helppo ottaa haltuun, kotoisa ja turvallinen.
Helsingissä kukaan ei ole kovin tärkeä ihminen, kenen tahansa puheille
pääsee, kenkiä vaihtamatta. Kaupunki raivaa byrokratian esteitä, jotta
pihakeinusta sääntömuutokseen on lyhyt matka.
Avoimuudesta rakennetaan yhteistä tulevaa, kaikkien Helsinkiä.

kotoinen - helppo - turvallinen - kiltti - hyvä elämä
#accessallareas, #päivittäinenonni, #avoinalustauudelle

Kontrastien Helsinki
Helsingissä saa pään mättäälle missä tahansa, ihmisvirrasta on vain askel
metsään, mieli saa happea aina kun tarvitsee.
Vaikka Helsingissä tapahtuu juuri nyt enemmän kuin koskaan, kaupungin
äänettömyys, melun puute on poikkeuksellista. Energiseen, kasvavaan
kaupunkiin mahtuu hiljaisuutta, rauhaa ja puhdasta ilmaa. Helsinki
hengittää merta 130 kilometrin rantaviivalla. Siksi Helsingillä on 365
vuodenaikaa.

yllättävä - hiljainen - hehkuvaenerginen –- puhdas - hivelevän kaunis
#päivittäinenonni, #ihmistenvaikuttavatteot, #nöyrähulluus

Omaperäinen Helsinki
Helsingissä jokainen saa kuulua kaupunkiin omana itsenään, ilman
filtteriä, kantaa ylpeänä omia arvojaan ja kokemuksiaan.
Helsingissä asukkaat ovat muuttuneet kaupunkiaktivisteiksi, jotka avaavat
olohuoneensa ravintolaksi ja saunansa vieraille. Olemme nöyriä hulluja,
herkästi innostuvia ja vilpittömiä.
Helsingissä öljy-yrittäjä voi olla uusiutuvan energian puolestapuhuja.
Pidämme poikkeuksista ja janoamme niitä lisää.
aito - tärkeilemätön - avoin - kunnioittava – outo
#accessallareas, #päivittäinenonni, #ihmistenvaikuttavatteot,
#nöyrähulluus, #avoinalustauudelle

