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Helsinki Pride 2018
Blokit
Lämpimästi tervetuloa mukaan Helsinki Pride 2018 -kulkueeseen lauantaina
30.6.!
Senaatintorilta starttaava kulkue on iloinen, värikäs ja äänekäs mielenilmaus
yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden puolesta. Kulkueessa jokaisella on oikeus
olla juuri sellainen kuin on. Hienoa, että olette mukana näyttämässä kuinka
moneksi meistä on!
Tässä kirjeessä saatte infoa kulkueesta ja tapahtumasta, sekä poliisilta saaduista
turvallisuusohjeista. Ohjeiden noudattaminen on erittäin tärkeää, jotta kulkue on
turvallinen ja mukava kokemus kaikille osallistujille.
Ryhmän yhteyshenkilön tulee huolehtia, että jokainen ryhmäläinen on
tietoinen kirjeessä olevista ohjeista. Kulkueen osallistujamäärä on tänä vuonna
suurempi kuin koskaan aiemmin, joten pyydämme teiltä kärsivällisyyttä ryhmien
lähettämisessä liikkeelle ja marssiessa.

PRIDE UP YOUR LIFE!
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Kulkue
Lauantai 30.6
Kokoontuminen alkaa Senaatintorilla klo 12.00
Kulkue lähtee klo 13.00
Saavumme Kaivopuistoon 14.00 alkaen

Senaatintori > Aleksanterinkatu > Mannerheimintie > Eteläesplanadi >
Kasarmikatu > Neitsytpolku > Kaivopuisto
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Ilmoittautuminen ja järjestäytyminen
● Saapukaa Senaatintorille klo 12.00 ja i lmoittautukaa suoraan oman
blokkinne (rekka+joukko mukaan ilmoittautuneita ryhmiä, lista liitteenä)
rekan etuosan luona olevalle H
 elsinki Pride -vapaaehtoiselle.
●

Infoteltta sijaitsee Tuomiokirkon portaiden edessä. Infosta saa myös
lisätietoa sekä vastauksia mahdollisiin kysymyksiin.

●

Kullakin ilmoittautuneella ryhmällä on oma merkitty kulkuejärjestyksen
mukainen odotuspaikka Senaatintorilla. Ryhmänne tulee kokoontua teille
osoitetulla paikalla, liittenä olevan blokki/kulkuejärjestyksen mukaisesti
ilmoittautumisen jälkeen. Ryhmittymällä oikein jo Senaatintorilla,
varmistamme kulkueen oikean järjestyksen ja etenemisen.

Pride up your life!
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●

Kulkueen lähtöpiste on Unioninkadun ja Aleksanterinkadun
risteyskohdassa. Lähtöpiste rauhoitetaan kulkueen lähettämiseen. Kaikki
blokit ohjataan lähtöpisteeseen kulkueen edetessä. Paikalla on
vapaaehtoisia ohjaamassa liikkumista. Ryhmän vastuuhenkilön tehtävä
on huolehtia, että ryhmä on kasassa ja valmiina, kun lähtöpiste lähenee.

Kulkuejärjestys ja kulku
●

Liitteenä löydätte kulkueen järjestyksen, jonka mukaan ryhmät lähtevät
torilta liikkeelle. Olemme pyrkineet järjestämään kulkueen toimivaksi
kokonaisuudeksi, toiveenne huomioiden.

●

Ennakkoon ilmoittautuneet ryhmät lähetetään liikkeelle sovitussa
järjestyksessä ja väliin päästetään muuta Pride-kansaa liitteen mukaisesti.

●

Ryhmien välillä täytyy säilyä tietty etäisyys (noin 5-10 metriä) joka
helpottaa ennen kaikkea julkista liikennettä kulkueen aikana, sekä
parantaa turvallisuutta. Poliisi pysäyttää kulkueen aika ajoin, jotta
raitiovaunut ja bussit pääsevät läpi. Tällöin koko kulkueen tulee pysähtyä
ja tässä on loistava tilaisuus vilkutella yleisölle ja levittää Priden
ilosanomaa! Pitäkää itse huolta siitä, ettei ryhmäänne katkaista kesken.

Reitin esteettömyys
Reitin varrella on mukulakivikatua, raitiovaunukiskoja sekä muutamia
ylämäkiä.
● Reitin pituus on noin 2.5 km.
●

Turvallisuus
●
●
●

●
●
●

Mielenilmauskulkuetta valvovat palkatut järjestyksenvalvojat ja poliisi.
Kaikkien marssijoiden tulee noudattaa heidän ohjeitaan marssin aikana.
Poliisi johtaa kulkuetta ja mukana on myös liikennepoliisi
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.
Senaatintorilla tupakointikielto tapahtuman ajan
Kulkueen mukana kulkevista kuorma-autoista löytyy vaahtosammutin
sekä vettä onnettomuustilanteiden varalta.
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●

Kulkueen
mukana
kulkee
onnettomuuksien varalta.

myös

SPR:n

ensiapuhenkilökunta

Muita huomioita
● Tuomiokirkossa pidetään 30.6. kaste- ja vihkitilaisuuksia klo 12-16 välisenä
aikana. Kunnioitattehan juhlaseurueita, ettekä tuki pääsyä Tuomiokirkon
oville Senaatintorin tai Unioninkadun puolelta.
● 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.
● Helsinki Pride 2018 on värikäs, moninainen ja yhdenvertainen kulkue,
jossa ei ole sijaa väkivallalle tai vihapuheelle

Puisto
Lauantai 30.6
Puistojuhla Kaivopuistossa klo 14.00 - 18.00
Päätösjuhlat Hernesaarenrannassa klo 18 Ilmainen bussikuljetus Päätösjuhliin klo 18-20

Puistojuhlaan Kaivopuistossa arviodaan osallistuksi 30000 henkeä. Tilaisuus
on maksuton ja avoin kaikille. Tapahtuma alkaa aikaisintaan klo 14.00 ja
sen ohjelmassa on 3 lavoilla luvassa musiikkia, puheita ja esiintyjiä.
Puistojuhla päättyy klo 18.00, jonka jälkeen puisto siivotaan ja puretaan, joten
toivomme juhlakansan siirtyvän illan aikana Helsinki Priden Päätösjuhlaan
Hernesaarenrantaan. Päätösjuhlapaikalle järjestetään Kaivopuistosta
veloitukseton bussikuljetus klo 18-20 välisenä aikana.
Muistathan siivota jälkesi, jotta puisto säilyy viihtyisänä myös muille
vierailijoille ja Helsingin asukkaille.
Vielä kerran lämpimästi tervetuloa mukaan ja kiitos osallistumisestanne!
Tulethan mukaan kulkueeseen, jossa olet osa iloista karnevaalia ja
tukemassa ihmisoikeuksia!
Helsinki Priden ja HeSetan väki
kulkue@helsinkipride.fi

Pride up your life!

