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TOIMINTASUUNNITELMA 2022
Stadin Slangi ry:n tarkoituksena on kotiseutuyhdistyksenä vaalia Helsingin puhekieltä eli Stadin
slangia sekä Helsingin leikki-, harrastus- ja kulttuuriperinnettä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi
yhdistys taltioi ja pitää esillä slangia ja kulttuuriperinnettä sekä järjestää kotiseutuhenkeä
vahvistavia ohjelmallisia tilaisuuksia.
Stadin slangin vaaliminen
Syksyllä 2021 Stadin Slangi ry:n tuella ilmestyi Heikki Paunosen ja Jeongdo Kimin suomi–slangisuursanakirja Nyt mä bonjaan, jonka markkinoiminen ja myyntitoiminta jatkuu edelleen vuoden
2022 aikana. Lisäksi yhdistyksellä on myynnissä runsaasti aikaisemmin julkaistuja
slangikirjallisuutta.
Paunonen ja Kim ovat jo aloittaneet seuraavan hankkeensa, 2000-luvun nykyslangin sanakirjan,
työstämisen. Tämän sanakirjan on määrä ilmestyä vuoden 2025 vaiheilla. Yhdistys seuraa
hankkeen edistymistä ja tukee sitä voimavarojensa mukaan.
Yhdistyksen jaosto Slangiakatemia jatkaa toimintaansa slangin harrastuspiirinä, joka seuraa slangin
tutkimusta ja koordinoi ohjelmaa yhdistyksen Slangitreffeille. Slangiakatemialla on myös
mahdollisuus tehdä uusia aloitteita hallitukselle slangintuntemusta edistävien ja slangikulttuuria
vahvistavien hankkeiden käynnistämiseksi.
Kulttuuriperinnön vaaliminen
Yhdistys järjestää kesällä 2022 pitkän tauon jälkeen perinneleikkitapahtuman, josta on tarkoitus
saada jokavuotinen traditio. Seinis- ja skrubuskaba kisataan useassa eri sarjassa jossakin
kaupungin puistossa.
Yhdistyksen kaupunkikuvajaosto Snygi Stadi jatkaa toimintaansa seuraten kaupungin kehitystä,
vaalien kulttuuriperintöä ja valmistellen yhdistyksen julkilausumia ja kannanottoja.
Stadin kulttuuriperintöä nostetaan esiin myös Slangitreffeillä ja Tsilari-lehdessä.
Tsilari ja tiedotus
Stadin Slangi ry:n tarkoituksen toteuttamisen keskeisenä välineenä toimii yhdistyksen lehti Tsilari,
joka tarjoaa foorumin ja tiedotuskanavan niin slangin kuin muunkin Helsinki-perinteen
keräämiselle ja vaalimiselle. Tsilari toimii samalla jäsenten yhdyssiteenä, jäsenhankinnan välineenä
sekä yhdistyksen laadukkaana ”käyntikorttina”, joka tiedottaa yhdistyksen toiminnasta myös
ulkopuolisille toimijoille. Tsilari on Kultti ry:n ja Aikakausmediat ry:n jäsen.

Tsilari ilmestyy sekä painettuna että verkkolehtenä yhdistyksen kotisivuilla. Lehteä jaetaan
ilmaiseksi Helsingin kirjastoihin. Vuonna 2022 lehteä ilmestyy kuusi numeroa.
Yhdistyksen verkkosivut ovat osoittautuneet sotkuisiksi ja vaikeakäyttöisiksi, joten ne uusitaan
vuonna 2022. Samalla yhdistys kehittää edelleen digitaalisten tiedotuskanavien hyödyntämistä.
Yhdistyksellä on verkkosivujen lisäksi Facebook-, Instagram- sekä Youtube-kanavat. Tarkoitus on,
että tuleva yhdistykselle palkattava toimihenkilö ottaa vastuuta verkko- ja some-tiedottamisesta.
Toimisto ja Slangilafka
Yhdistyksen toimisto on entiseen tapaan avoinna kahdesti viikossa. Toimiston yhteydessä toimii
Slangilafka, jossa myydään slangiin ja slangiyhdistykseen liittyviä kirjoja, CD-levyjä ja muita
tuotteita. Slangilafkan tuotteita myydään myös nettikaupan puolella sekä yhdistyksen
tapahtumissa. Myös uusien myyntipisteiden avaamista selvitetään.
Yhdistys palkkasi syksyllä 2021 määrä- ja osa-aikaiseksi toimistonhoitajaksi Tarja Vallin kevääseen
2022 asti. Vuoden 2022 hallitus ratkaisee, miten tämän jälkeen edetään. Tarkoituksenmukaista
olisi, että yhdistyksen palkkaama toimihenkilö voisi vastata Slangilafkan lisäksi
verkkotiedottamisesta sekä jäsensihteerin tehtävistä.
Tapahtumat
Koronapandemian aiheuttamat rajoitukset estivät fyysisten tapahtumien ja kokousten
järjestämisen aina loppusyksyyn 2021 asti. Vuonna 2022 yhdistys järjestää jälleen säännöllisesti
jäsen- ja yleisötapahtumia sekä retkiä. Vuotuisjuhlien lisäksi ohjelmassa ovat kuukausittaiset
Slangitreffit vaihtelevine ohjelmineen, Slangitorit, Slangijorot sekä redut, joita on suunniteltu
muun muassa Stadin lähiluontoon ja Hamina Tattoo -tapahtumaan. Ideoinnista ja koordinoinnista
vastaa yhdistyksen tapahtumajaosto Häppis, joka jatkaa vuonna 2021 hyvin alkanutta
toimintaansa.
Helmikuussa järjestetään laskiaistapahtuma. Kevään 2022 ohjelmassa on jäsenille suunnattujen
Slangitreffien lisäksi suurelle yleisölle järjestettävä slangitapahtuma huhtikuussa keskustakirjasto
Oodissa. Toukokuussa on vuorossa perinteinen ”Mutsi on bestis”-äitienpäivätapahtuma, johon
liittyy kirkkokonsertti sekä Työläisäiti-patsaan kukitus.
Stadin Slangin näkyvimpiä ja odotetuimpia vuotuistapahtumia on Stadin Kundin ja Stadin Friidun
valinta Helsinki-päivänä 12.6. Kahden poikkeusvuoden jälkeen tarkoitus on, että
julkistamistilaisuus voidaan järjestää perinteisin menoin kaupungin myötävaikutuksella klo 10–12
Espan lavalla. Yhdistys pyrkii omalta osaltaan saamaan tilaisuudelle ja henkilövalinnoille hyvän
mediahuomion.
Myöhäiskesällä järjestetään Seinis- ja skrubuskaba, josta on tarkoitus luoda vuotuistapahtuma.

Yhdistyksen syysohjelmaan kuuluvat muun muassa Slangitsyrkka Kallion kirkossa 10.10.,
kunniakäynti Ässä-rykmentin muistomerkillä 13.10., osallistuminen Helsingin kirjamessuille ja
Pelastusarmeijan joulukeräykseen sekä perinteiset joululaulajaiset Paavalinkirkossa ja joululounas.
Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Stadin Slangi ry:llä on useita perinteisiä yhteistyökumppaneita, joiden kanssa yhteistoimintaa
jatketaan. Tällaisia ovat Slangikuoro, Helsingin kaupunki, Helsingin Tapahtumasäätiö, Helsingin
yliopiston slangintutkijat, pääkaupungin koulut, kirjastot, seurakunnat, työväenopistot sekä
lukuisat paikallisyhdistykset. Myös uusia yhteistyömuotoja ja kumppanuuksia haetaan aktiivisesti.

