
Helsingin kulttuuri- ja 
vapaa-ajan (=KUVA)
palvelut
kesä 2021
Cátia Suomalainen Pedrosa

Kulttuurikeskus Caisa / KULP



Avatut KUVA:n palvelut kesäkuu 21
- Koronan vuoksi, useissa palveluissa rajoitteita 

- Maauimalat, Itäkeskuksen ja Pirkkolan uimahallit avoinna, mutta samanaikaisesti 
olevien henkilöiden määrä rajoitetaan enintään puoleen normaalista 
asiakasmäärästä. Saunat avoinna, pukukoppien välissä turvavälit

- Kirjastot auki enintään puolella normaaleista asiakasmääristä. Kirjastoissa voi 

normaaliin tapaan noutaa teoksia suoraan hyllystä. Myös asiakastietokoneiden 

käyttö, tulostaminen, kopiointi ja skannaaminen kirjastoissa on mahdollista. 

Erilaisia ryhmätoiminnan tiloja ja lukusaleja ei vielä avata. Käytössä olevat tilat, 

palvelut ja laitteet vaihtelevat kirjastoittain, joten ne sekä kirjastojen aukioloajat 

kannattaa tarkistaa omasta lähikirjastosta tai kirjaston verkkosivuilta 

osoitteesta www.helmet.fi/kirjastot. Kirjastoautot kiertävät normaaliaikataulujen 

mukaisesti reiteillään.
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http://www.helmet.fi/kirjastot


Avatut KUVA:n palvelut kesäkuu 21

- Museot ja kulttuurikeskukset avoinna rajoitetusti

Helsingin kaupunginmuseo, Ratikkamuseo ja Hakasalmen 

huvila avoinna. Kausimuseot Ruiskumestarin talo ja Työväenasuntomuseo 

toistaiseksi suljettuina.

- Museoiden ja kulttuurikeskusten galleriatiloja avataan pienelle 

asiakasmäärälle tavalla, jossa kävijät voivat tosiasiallisesti säilyttää 

vähintään kahden metrin etäisyyden muihin kävijöihin. Yhdessä tilassa 

voi olla enintään 10 henkilöä kerrallaan ja koko museossa enintään 

50 henkilöä. 

- Helsinki Biennaali ja Kasarmintorin kesä – avataan 12.6. 
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https://helsinkibiennaali.fi/?gclid=EAIaIQobChMIhpzIxJWK8QIVktCyCh2IUwBrEAAYASAAEgIKrPD_BwE
https://kasarmitorinkesa.hel.fi/
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Menovinkit kesälle 21

Biennaali Vallisaaressa 12.6.-26.9.21 

• Vallisaari on haasteellinen paikka liikkumisrajoitteiselle. Pyörätuolilla 

tai rollaattorilla liikkuvan henkilön on hyvä ottaa avustaja 

mukaan. Helsinki Biennaalin näyttelyvalvojat auttavat tarvittaessa 

näyttelytilojen sisäänkäynneillä portaiden ja kynnysten kanssa. 

• Senaatintorilla Janet Echelmanin teos osana Biennaalia.

Maksuton, huom. Lauttamaksut.

• Kasarmintorin kesä 12.6.-15.8.21

Tarjolla on helsinkiläisen ruokakulttuurin mielenkiintoisimpia tuulia, 

merellisen kesäjuhlan tunnelmaa, kukitettuja katuja ja yllätyksellisiä 

taidekohtaamisia.

Maksuton.

https://helsinkibiennaali.fi/?gclid=EAIaIQobChMIhpzIxJWK8QIVktCyCh2IUwBrEAAYASAAEgIKrPD_BwE
https://vallisaari.fi/fi_FI/vallisaaren-palvelut/reittiliikenne-2
https://kasarmitorinkesa.hel.fi/
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• Kaupunginmuseo

- Tiloissa – Omaehtoisia musiikin paikkoja Helsingissä -näyttelyssä pääsee astumaan 

eri alakulttuureihin kuuluvien 

musiikin paikkojen tunnelmiin 2000-luvun Helsingissä. Näyttely on avoinna 29.8.2021 

saakka. 

- Hakasalmen huvilassa jatkuu suosittu valokuvanäyttely Ismo Hölttö – Kohtaamisia 

1960-luvun Helsingissä, jonka näyttelyaikaa on pidennetty 31.10.2021 saakka.

• HAM (Helsingin taidemuseo)

Katharina Grossen näyttely. Esille tulee kaksi uutta teoskokonaisuutta, joissa taiteilija 

muuntaa näyttelytilat massiivisiksi, kokonaisvaltaisiksi tilataideteoksiksi.

• Tennispalatsissa jatkuvat kulttuurimonumentin värikkäästä historiasta ja nykypäivästä 

kertova Lallukka – Elämää taiteilijakodissa –näyttely. 

• Perttu Saksan Valkoinen kaari -näyttely, jossa teosten aiheina on kuvanveistäjä Laila 

Pullisen jäämistö, erityisesti hänen käyttämänsä työkalut. 

• Nähtävillä on myös Tove Janssonin näyttely sekä uuden nykytaiteen esittelyyn 

profiloituneessa HAM-galleriassa Inka Bellin näyttely Passage.
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https://www.helsinginkaupunginmuseo.fi/
https://www.hamhelsinki.fi/
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Annantalo – talo auki läpi kesän

- Yhteisöpuutarhan viljelytalkoot tiistaisin kesäkuussa ja elokuussa

- Mitä valo kuvaa! –virtuaalinäyttely

- Näyttelyt – Helsinki Biennial Inspired

Caisa – suljettu 5.-31.7.

- Kehona –näyttely 30.6. asti

Näyttelyn lähtökohtina ovat olleet teosten kosketeltavuus, moniaistisuus ja eri ikäryhmien 

huomioiminen. Eri aistit antavat teoksista erilaista tietoa ja laajentavat kokemusta taideteoksesta. 

Lähtökohtana näyttelyssä on myös eri ihmisten erilainen tapa käyttää aistejaan.

- Queer AI: Puutarha 9.-13.6. yhteistyössä URB-festivaalin kanssa

Puutarhan puutarhureina työskentelee asiantuntijoita pohtimassa, miten maailma on syntynyt 

ja kuinka todellisuutta luodaan. He tarkastelevat luomismyyttejä sukupuolen ja seksuaalisen 

suuntautumisen moninaisuuden näkökulmasta. 
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http://www.annantalo.fi/
http://www.caisa.fi/
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• Kanneltalo

Nuori Taide Helsinki 2021: See the Sea – näe meri, koe taide -näyttely

23.6.21 asti 

• Malmitalo

Island of Empathy -näyttely

ke 9.6.2021 - pe 20.8.2021

• Stoa

Disruptio - Palefacen kuratoima kesänäyttely

pe 11.6.2021 - su 8.8.2021

• Vuotalo

Kiertokulkuja - Vuotalon kesänäyttely ja galleriapuutarha

la 12.6.2021 - ma 30.8.2021

7

http://www.kanneltalo.fi/
http://www.malmitalo.fi/
http://www.stoa.fi/
http://www.vuotalo.fi/


Kaikki palveluiden 
saavutettavuustiedot 
kunkin toimipaikan 

verkkosivuilla.
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