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Tapahtumat



WHY SO MYrtsi?



Why so Myrtsi – Myyrmäen taiteiden yö

Myyrmäki-Seuran organisoimaa Myyrmäki-päivää vietettiin ensim-

mäisen kerran vuonna 1972. Tämän vuosituhannen puolella tapah-

tuma oli hetken tauolla, kunnes 2015 MYYRMÄKI-liikkeen tultua 

toiseksi järjestäjäksi tapahtumaa on vietetty nimellä Why so Myrtsi 

- Myyrmäen Taiteiden Yö nyt viisi kertaa. Ajankohta on perinteisesti  

viikko Helsingin taiteiden yön jälkeen, mutta 2019 juhlimme Myyr-

mäen 50-vuotista taivalta viikkoa myöhemmin torstaina 29.8.2019 

koska ensimmäiset asukkaat muuttivat Myyrmäkeen 30.8.1969.

Why so Myrtsi kerää runsaat 7 000 osanottajaa, jotka voivat illan 

aikana tutustua liki 70 tapahtumapisteeseen tai ohjelmanumeroon 

pääosin Myyrmäenraitin varrella. Tapahtumapisteiden järjestäjinä 

on myyrmäkeläisiä yhdistyksiä, yrityksiä, yksittäisiä asukkaita, seu-

rakunta sekä Vantaan kaupunki. Musiikkia on löytynyt useilta la-

voilta eri puolilta Myyrmäkeä kuten uimahallin edustalta ja aseman 

edustalta sekä Paalutorilta, jossa järjestetyssä päätöskonsertissa on 

parina viime vuotena esiintynyt Vantaan viihdeorkesteri yhdessä 

paikallisten solistien kanssa.



 
 
Isojen tuhansia asukkaita keräävien tapahtumien rinnalla järjes-
tämme vuosittain yhdessä myyrmäkeläisten kanssa lukuisia pie-
nempiä tapahtumia:

• Illallinen Myyrmäenraitilla on kerännyt satoja myyrmäkeläisiä 
   illallistamaan Myyrmäenraitille katetun pitkän pöydän ääreen. 
   Jokainen tuo omat ruoat ja juomat, MYYRMÄKI-liike on kattanut    
   pöydän ja tarjoaa pientä ohjelmaa. (n. 200–500 osanottajaa)
• Vantaa-päivän konsertti 15.5. Myyrmäen montulla tarjoaa myös 
   länsivantaalaisille mahdollisuuden nauttia Vantaa-päivän vietosta. 
   (n. 2 500 osanottajaa)
• Ystävänpäivänä tanssitaan Punamultatorilla Toppahousu
   Ladyjen järjestämät Toppahousutanssit. (n. 300 osanottajaa)
• Ravintolapäivän aikaan Myyrmäessä avautuu 
   lukuisia pop up -ravintoloita. Usein Paalutorille tai Punamulta-
   torille avataan myös yhteisravintola, jossa ovat käytössä 
MYYR-     
   MÄKI-liikkeen torikojut.
• Etevät Eukot järjestää kahdesti vuodessa käsityömarkkinat Iso-
   myyrin kauppakeskuksessa (n. 1 500 osanottajaa)
 • Ulkoilmaelokuvafestari kokoaa paikalliset asukkaat kerran 
   vuodessa viikonlopun ajaksi katsomaan elokuvia ulkoilmaesityk-
   sinä. (n. 500 osanottajaa)
• Myrtsi Rock on elokuussa Myyrmäen montulla järjestettävä  
   minifestari (n. 1 500 osanottajaa) 
• Myyrmäen asemalta löytyy yksi maamme harvoista julkisista 
   pianoista, jonkaympärillä pidetään usein spontaaneja konsertteja.

PIENET TAPAHTUMAT



LOUHELA JAM
MYYRMÄKI-liike on mukana tukemassa Vantaan Elävän musiikin yhdistys VELMUN ja Länsi-Vantaan Rock-musiikki ry:n 
järjestämää Louhela Jam -tapahtumaa Jokiuomanpuistossa. Kesäkuun ensimmäisenä sunnuntaina järjestettävä tapahtuma on 
kerännyt parhaimmillaan yli 8 000 hengen yleisön.  Yli 25 kertaa järjestetty Louhela Jam on Vantaan pitkäikäisin ilmaisfestari.



KIRPPUTORIT
Puistokirppikset Jokiuomanpuistossa
• kolme kertaa kesäsässä
• 3 000 - 10 000 osanottajaa
• 200 - 500 myyjää 
 
Siivouspäivän yhteiskirppis Myyrmäenraitilla
• kahdesti vuodessa
• 4 000 - 7 000 osanottajaa
• 200 - 300 myyjää

Aseman kirppis Punamultatorilla
• Joka maanantai, keskiviikko ja lauantai
• läpi vuoden 
 
Myyntipaikka ei maksa mitään. Omat pöydät, 
rekit ja viltit.



‘‘Kirpparit tuovat 
kaduille väriä ja 

elämää sekä 
yhdistävät 

asukkaita eri 
elämäntilanteissa.



katutaide



Myyrmäen graffitiseinä

Myyrmäen monttua rajaavassa aidassa 
on 120 metriä pitkä avoin graffitiseiniä, 
jonne kuka tahansa voi maalata. Tois-
ten töitä ei saa sotkea, mutta päälle saa 
maalata.

• Tapahtumia 
• Graffitikursseja 
 
Kesäkaudella päivittäin kymmeniä maa-
laajia jo vuodesta 2013, talvisinkin 1 - 3 
maalaajaa päivässä. Seinän ohitse kulkee 
päivittäin tuhansia ihmisiä.

 
 

Myyrmäkeä voidaan pitää ansaitusti Hel-

singin seudun ensimmäisenä katutaidekau-

punginosana, jonka ympäristöstä löytyy yli 

70 katutaideteosta kerrostalojen seinistä, 

asemilta, alikulkutunneleista, kivijaloista sekä 

sähkökaapeista. 

 
Näkyvämpiä kohteita, kuten Myyrmäen 

asemaa sekä seinämuraaleja, on maalattu 

yhdessä ammattitaitelijoiden kanssa. Ase-

man sisätilat maalasi Multicoloured Dreams 

-ryhmä ja ulkoseinän Valparaisosta Chilestä 

kotoisin oleva UnKolorDistinto, joka kesän 

2015 Euroopan kiertueella maalasi mm. 

Myyrmäessä, Lontoossa, Pariisissa, Berliinissä 

ja Barcelonassa. Louhelan ja Martinlaakson 

asemat toteutti Street Art Vantaa -kollektiivi, 

joka tuli mukaan Myyrmäen katutaidegen-

reen kesällä 2013. SAV:n kuratoimassa Sei-

nähullu Vantaa -hankkeessa Myyrmäkeen 

toteutettiin muun muassa kaksi isoa seinä-

muraalia. 

 
Lisäksi Myyrmäen kymmeniä alikulkutun-

neleita on maalattu yhdessä koululaisten ja 

vanhojen graffititaiteilijoiden kanssa.

Katutaide on tuonut Myyrmäkeen värejä, 

kiintopisteitä sekä vetovoimaisia tutustumis-

kohteita.



TILAT
Myyrmäen tapahtumamonttu

Tapahtumapuisto Myyrmannin naapurissa
Kuka tahansa voi varata vuoron ja järjestää 
asukkaille avointa ja ilmaista toimintaa.

Kesällä mm:
- konsertteja
- kesäteatteria
- puistoliikuntaa
- lastentapahtumia

Talvella:
- yleisöluistelua 
 
Esiintymislava, äänentoisto, festaripöytiä, 
ulkoilmaelokuvakangas. Kolme konttia, 
joista yksi lavana, toinen pop up kahvilana ja 
kolmas varastona. Kesällä kaupunkiviljelylaa-
tikoita. 
 
Vuodessa noin 30 erilaista tapahtumaa, 
joissa yleisöä 3 000 - 5 000 henkeä. Lisäksi 
monttu palvelee kesäisin lapsia pelikenttänä 
ja talvella mäenlasku- ja luistelupaikkana.

Myyrmäen asema

MYYRMÄKI-liike hallinnoi myös Myyr-
mäen aseman vanhan lippuhallin käyt-
tövuoroja. Tila soveltuu hyvin erilaisten 
pienimuotoisten tapahtumien, konsertte-
jen, asukastilaisuuksien, näyttelyiden sekä 
vastaavien pitopaikaksi. 
 
Asemalta löytyy tuoleja, jakkaroita, muu-
tamia pöytiä sekä näyttelysermit valokuva- 
ja taidenäyttelyiden järjestämistä varten. 
 
Tarvittaessa asemalle saadaan äänentois-
to, valkokangas sekä videotykki. 
 
Varsinaisia tapahtumia on mahdollista jär-
jestää ruuhka-aikojen ulkopuolella, mutta 
näyttelyt ja infopöydät voivat olla paikoil-
laan aamusta iltaan.

Molempien paikkojen varaukset sähköisesti: www.myrtsi.fi/tilat



MYYRÄNCOLO
Myyräncolo on asukasvetoinen kulttuuritalo Kilterinmäellä, eräänlai-
nen Helsingin Kaapelitehtaan ja Maria 01 start up -keskittymän ristey-
mä Myyrmäkeen skaalatussa mittaluokassa. Myyräncolosta löytyy jo 
nyt klubitila pienimuotoisille konserteille, tapahtumille ja seminaa-
reille, kuorojen sekä joogaryhmien harjoitustila, radioasema, tanssite-
atteri Mamia Company sekä tapahtumakaluston lainaamo. 
 
Myyräncolon vuokralaisina toimii kulttuurialan yrityksiä, tapahtuma-
tuottajia- ja järjestäjiä, äänentoistoalan yrityksiä, Hattara- ja poppa-
rikoneiden vuokraajaa, kehystämöä, animaatioelokuvien tekijöitä, 
paikallinen musiikkifestari Louhela Jam, katutaidekollektiivi Street Art 
Vantaa sekä taiteilijoiden työhuoneita. 
 
Myyräncolo on samalla osoitus tilojen väliaikaiskäytöstä, jossa 
elinkaaren loppupuolella oleva kiinteistö tarjoaa edulliset toimitilat 
uusille ruohonuuritason toimijoille.

www.myyrancolo.fi

LISÄKSI:



LISÄKSI:

-toimijat Kuoro

Tapahtumatuotanto

Äänentoistojärjestelmien
suunnittelu- ja toteutus

Tanssiteatteri

Katutaidekollektiivi

Katuruokalaitteiden
vuokraus

Esineiden internet Radioasema

Tapahtumatuotanto
Äänentoistovuokraus

Kuvataiteilija Musiikkifesatari

• Lauri raekumpu 
   - Kehystys, puuseppä 
• Matti Saarinen 
  - Animaatioelokuvat
• Arttu Talvitie 
   - Tapahtumat
• SomFin yhteisö ry 
   -Maahanmuuttaja-
   nuorisotyö

Keyofd Oy

Asukasliike
Tapahtumakaluston
lainaamo

Q SayFM
LISÄKSI



LAINAVÄLINEET
MYYRMÄKI-liike ylläpitää alueella toimiville yhteisöille ja asukkaille 
suunnattua lainavälinevarastoa, josta voi veloituksetta lainata ta-
pahtumakalustoa asukkaille ilmaisiin ja avoimiin tapahtumiin. Laina-
välinepalvelusta on saatavissa mm. festaripöytiä, tapahtumatelttoja, 
torikojuja, äänentoistolaitteita, esiintymislava, työmaakeskuksia, jat-
kojohtoja ja -kaapeleita, kaapelisiltoja, tuoleja, narikoita, aggregaatti, 
painepesuri jne. 
 
KOULUTUS

MYYRMÄKI-liike järjestää lisäksi alueen toimijoille tapahtumien tuotta-
miseen liittyvää koulutusta

www.myrtsi.fi/lainat



ELINKEINOT
MYYRMÄKI-liike on aktiivinen toimija myös ruohonjuuritason 
elinkeinotoiminnan kehittämisessä. Keräämme yhteen alueen 
yrittäjiä pohtimaan yhteistyömahdollisuuksia sekä yhteistä edun-
valvontaa muun muassa kaupungin suuntaan.

Coworking Myyr York
Isomyyrin kauppakeskuksessa sijait-
see MYYRMÄKI-liikkeen ylläpitämä 
yhteisöllinen työtila 
Coworking Myyr York, joka tarjoaa 
hyvät puitteet aloitteleville yrittäjille, 
etätyöntekijöille sekä muille yksinyrit-
täjille.

Käyttäjien valittavissa on joko kuu-
kausipaketti, 12 kerran sarjalippu 
tai päivälippu. Hintaan sisältyy va-
paavalintainen työpiste, WiFi, tulostus, 
kopio- ja skannausmahdollisuus (A4/
A3 4-väri laser), äänieristetyn puhe-
linkopin käyttömahdollisuus ja neuk-
karin käyttömahdollisuus. Loungessa 
on mahdollisuus nauttia hintaan 
sisältyvä kahvi, tee ja sirkat sekä lukea 
päivän lehdet.

hub.myrtsi.fi

MYYRMÄKIFOORUMI

Myyrmäkifoorumi on kaupungin elinkeinopalve-
luiden kanssa yhteistyössä järjestettävä tapah-
tuma johon kutsutaan Myyrmäen suuralueen 
yrittäjät ajankohtaisten kysymysten äärelle. 
Tapahtumien teemoina on ollut mm. yritysten 
keskinäisen yhteistyön kehittäminen, Myyrmäen 
tulevat rakennushankkeet sekä paikallisten yri-
tysten toimintaedellytysten parantaminen.

POP UP -YRITYKSET

Oman yritystoiminnan käyn-

nistämisestä kiinnostuneille on 

tarjottu mahdollisuutta kokeilla 

yrittäjyyttä pop up -toimin-

nan puitteissa muun muassa 

Myyrinpuhoksen skedehallin 

kahvilatiloissa.



COWORKING



Myyräncolon start up -esimerkki



KeyoFd Oy

entirespeakers

www.entirespeakers.com

High Fidelty Loudspeaker &
Sound Monitor

Entire uses patented technology for reproducing 
sound that is an accurate representation of real 
and natural sounds of voices, musical 
instruments and acoustic spaces which a human 
ear is accustomed to.

Entire originated from a passion
for making music as it was meant to be heart

Rohan Jaguste
Design, engineering 

and innovation

Rohan is the founder of the 
company andinventor of En-

tire. He has worked as aninde-
pendent design consultant on 
projects with IKEA Founda-

tion, United Nations, European 
Space Agency, and Microsoft 
Research. He oversees R&D, 
production, and partner-rela-

tions

Mats Björke
Music production 
and promotion

Mats is the musical mind 
behind the development of 

Entire. He is an independent 
musician, producer, and record
label owner. He was a member 
of Swedish rock band, Mando 
Diao, and has over 15 years of 

experience. He develops 
industryrelations, marketing 
ideas, and builds customer 

relationships

Dmitri Sarle
Advisor — 

Business growth and sales 

Dmitri is the CEO of Arctic-
Startup, and a successful 

mentor, keynote speaker, and
investor. With five companies 

and one exit across a wide 
range of industries under his
belt, he offers high-level in-
sights into business develop-
ment for sustained growth.



SKEITTIHALLI
Myyrinpuhoksen vanha elokuvateatteri on muutettu skeittihallik-
si, jota pyörittämällä nuoret ovat voineet harjoitella yrittäjyyden 
alkeita oman harrastuksensa parissa. Skeittihalli on samalla osa 
myyrmäkeläistä tilojen väliaikaiskäyttöä



MEDIA

MYYR YORK TIMES 
 
Myyr York Times on paikallislehti, joka tuo aikakausleh-
timäisyyttä lähijulkaisuun. Se kertoo alueen ilmiöistä ja taus-
toittaa paikallisia tapahtumia.

SayFM 
 
SayFM on paikallinen Myyränc-
ololla toimiva radioasema joka 
tuottaa toistaiseksi musiikki-
pohjaista nettiradiota, noin 60 
dj:n voimin.



Sosiaalinen media 
 
MYYRMÄKI-liike on aktiivisesti mukana sosiaalisessa mediassa. Pääasiallisena ka-
navana on Facebook, jossa liikkeen sivulla on yli 8 000 tykkääjää Myyrmäen ym-
päristöstä. Vertailun vuoksi monien perinteisten asukasyhdistysten tykkääjämäärät 
liikkuvat joidenkin satojen tykkääjien luokassa. Erinomaisen kattavuutensa ansiosta 
Facebook-sivu on myös keskeinen kanava kerrottaessa liikkeen tulevasta toimin-
nasta.

Viestintää tuetaan lisäksi muilla sosiaalisen median kanavilla:
- Twitter
- Instagram
- Pinterest
- LinkedIn
- WhatsApp 
- Sähköpostikirjeet
 
 

Humans of MyyrYork -kirja sekä Facebook-sivu

Humans of MyyrYork Facebook-sivu li 15 000 seuraajalla on eräänlainen spin-off 
tunnetulle Humans of New York -sivustolle. Fb-sivulla esitellään kuvien ja pienten 
kertomusten kautta tavallisten myyrmäkeläisten arkea. Vuodesta 2014 jatkuneen 
projektin puitteissa Humans of Myyr York -kuvaaja Olli Berg on kuvannut jo liki 2 
000 myyrmäkeläistä.  
 
Kuvista ja kertomuksista noin 700 koottiin alkuvuodesta 2018 ilmestyneeseen Hu-
mans of  Myyr York -kirjaan. 
 

www.facebook.com/humansofmyyryork 
 



MAINE

Hesarin jutun (12/1014) mukaan Myyrmäki on ainoa 

Helsingin kantakaupungin ulkopuolinen alue, jossa 

kupliva kaupunkikulttuuri on vetovoimatekijä.

Myyrmäki on pikkuhiljaa kehittymässä pienimuotoiseksi trendialueeksi, 
joka on huomioitu mediassa ja sosiaalisen median parissa. Kun Helsin-
gin Sanomien toimittaja pyysi joulukuussa 2014 kiinteistöalan vaikuttajia 
kertomaan tulevaisuuden vetovoimaiset alueet Helsingin seudulla, Myyr-
mäki oli ainoa kantakaupungin ulkopuolinen alue, jonka kohdalla kupliva 
kaupunkikulttuuri mainittiin vetovoimatekijäksi, muilla alueilla vetovoima 
muodostui yksinomaan parantuneista liikenneyhteyksistä ja täydennys-
rakentamisesta.

NYT liitteen haastattelussa kesällä 2014 asintuntijat arvioivat että tulevai-
suuden Kalliot ja Punavuoret löytyvät lähiöistä, joissa vuokrat ovat alhai-
semmat.

Myyrmäestä ja paikallisesta katutaitees-

ta on kirjoitettu lukuisia artikkeleita.

Helsingin tapahtumasäätiön Stuba

Nikula ja YLE:n Ari Tuhkanen Why so 

Myrtsi -tapahtumassa



&MATKAILU

KUVAUSPAIKAT

YLE:n matkailuohjelma Egenland teki 

Myyrmäestä oman jakson

MTV3:n Sääntö-Suomen Jussi Heikelä kävi 

tutustumassa kuinka hienosti kaupunki on 

mahdollistanut katutaiteen Myyrmäesä.

Katutaidekartta ja opastukset

Myyrmäen yli 70 katutaidekohdetta 
on kerätty mobiilisovellukseen sekä 
erilliselle katutaidekartalle, joiden 
avulla sekä paikalliset että matkailijat 
voivat tutustua kohteisiin.

Kesäkaudella järjestetään lisäksi 
erillisiä katutaidekierroksia niin ikään 
sekä paikallisille asukkaille että mat-
kailijoille.

www.katutaidekartta.fi

Katutaidekartta ja opastukset

Myyrmäki on ollut myös 

pitkien kotimaisten elokuvien 

kuvauspaikkana. Täällä on 

kuvattu muun muassa Dome 

Karukosken Leijonasydän 

elokuvaa sekä Zaida Bergro-

thin Miami elokuvaa.




