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Ha finnugor rokonlátogatóba megyünk Helsinkibe, mindenképpen célszerű utazásunkat a nyári
hónapokra időzíteni, hiszen ebben az időszakban kellemes meleg uralkodik a finn fővárosban.
Kapcsolódó cikkek:
(M)ilyenek a finnek? [2]

A melegebb évszak nagyszerű lehetőséget teremt arra, hogy saját lábunkon fedezzük fel a város
nevezetésségeit. De bármikor is utazzunk Helsinkibe, nem szabad megfeledkezni néhány fontos
különbségről, amelyekkel előbb-utóbb turistaként szembesülhetünk. Jó hír viszont, hogy a finnek
kevésbé olyan frusztráltak és stresszesek, mint mi vagyunk. Az Economist Intelligence Unit 2013-as
rangsora szerint Helsinki a világ nyolcadik legélhetőbb városa. A legfrissebb adatok alapján
elmondható, hogy az 1550-ben alapított városkában már több mint 600 ezer ember él. Budapesthez
viszonyítva persze ez kevésnek tűnhet, azonban Helsinki utcáit járva abszolút nem érzékelhető a két
város közötti méretbeli különbség. Helsinki városközpontja legalább olyan forgalmas és tágas, mint a
magyar fővárosé. Igaz, a finn fővárosban jóval többen használják a tömegközlekedést, mint
amennyien autóba ülnek nap, mint nap.
Jegyeket, bérleteket a magasba!
Helsinkinek nagyon jól szervezett busz- és villamoshálózata van. A buszok többsége sokáig egy
vonalon halad, ez azonban már nem mondható el a villamosokról, ezért nagyon meg kell néznünk
mire szállunk fel, mert könnyen lehet, hogy a központba beguruló szerelvény nem arra megy, amerre
gondoljuk. A magyar viszonyoktól eltérően a háromtengelyes buszokra kizárólag az első ajtónál lehet
felszállni, nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy csak abban az esetben állnak meg, ha
feltartjuk jegyünket/bérletünket a levegőbe. Helsinkiben nem érdemes bliccelni, bár a lehetőség
adott, mert a metró bejáratánál nem állnak ellenőrök, ugyanakkor szúrópróbaszerűen bárhol,
bármelyik járatra felszállhatnak.

A főpályaudvar épülete: benn vonatok, kinn buszok várják az utasokat
Helsinkiben egy minden zónára (tehát a repülőtérre is) érvényes jegy 18 euróba kerül két napra, míg
egyetlen buszjegyért 2,90 eurót kell fizetni. A két napos bérlet ára tulajdonképpen már néhány
metrózással, vagy villamosozással megtérül. A minden tömegközlekedési eszközön használható
papírkártyát első alkalommal a jegykezelő járműnél kell érvényesíteni, ami egyenlő azzal, hogy
odatartjuk a géphez és benyomjuk azt a számot, amely zónában használni kívánjuk. Fontos tudni,
hogy a finn főváros repülőterén csak egy-két jegyautomata van, viszont a Tourinform irodában
nemcsak ingyenes térképeket vehetünk magunkhoz, hanem még tömegközlekedési jegyet is
vásárolhatunk. Menetrend viszont minden megállóban van, de általában felesleges azokat
böngésznünk, mert az utasváró pavilonok oldalában, a digitális kijelzőkön minden járat várható
érkezési ideje fel van tüntetve.
Ne hagyjuk ki a reggelit!
Helsinki a nyári időszakban - más városokhoz hasonlóan - valamivel drágább, mivel ez a finneknél is
főszezonnak számít. Azért ennek ellenére érkezésünk előtt egy hónappal is lehet találni ár&érték
arányban megfelelő szállást, ráadásul akár olyan hotelben is foglalhatunk szobát, ami néhány
metrómegállóra van a központtól. A Hotel Cumulus például már 25-30 ezer forint között kínál szobát
egy személynek, egy éjszakára reggelivel, ami kifejezetten olcsónak számít a finn főváros esetében.
Emellett a Hotel Arthur, az Omena Hotel, valamint a Helka is viszonylag kedvező árakon ad ki
szobákat a turisták számára. Fontos azonban, hogy ne csak az árakat, hanem a hotel szolgáltatásait,
valamint annak megközelíthetőségét is vegyük figyelembe utazásunk tervezésénél. A szoba
foglalásánál célszerű reggelit is kérni, mert Helsinki központjában viszonylag kevés pékség van. Ne
számítsunk tehát arra, hogy Budapesthez hasonlóan minden sarkon akad egy pékség, ahova
betoppanva kiválaszhatjuk amit csak megkívánunk.

Helsinki egyik design hotele, a Hotel Cumulus Hakianemi
Helsinki felfedezése
Ha túl vagyunk a szállás elfoglalásán, akkor nincs más hátra, mint felfedezni a finn fővárost.
Helsinkiben a látnivalók nagyjából egy helyen vannak, így a főpályaudvarnál leszállva a metróról,
vagy villamosról szinte valamennyit felkereshetjük gyalogszerrel is. Ennek ellenére vigyázni kell a
távolságok megbecsülésénél, ugyanis a sziklás felszínre épült épületek között könnyedén
elszámíthatjuk magunkat. A központi vasútállomás és a székesegyház tornya például szinte
mindenhonnan látszik, ezért jó viszonyítási pont lehet sétáink megtervezésénél. Helsinki
felfedezésénél semmiképpen se hagyjuk ki a finn parlament épületét, ne feledkezzünk meg a
tengeröbölben fekvő elnöki palotáról, a finn székesegyházról, valamint az uspenski székegyesházról
sem, melynek hagymakupolás tornyocskái nappal és éjszaka egyaránt gyönyőrűek.

Marimekko üzlet Helsinkiben

Étel, ital
A finn fővárosban a legolcsóbb helyeknek a gyorséttermek számítanak, de akadnak kedvezőbb
árfekvésű falatozók is. A főpályaduvar épületében például van egy Burger King, ahol jobb híján már 5
euróért elfogyaszthatunk egy sajtburger menüt. Egy török falatozóban viszont 8 euróért rendes,
helyben sütött egész pizzát is ehetünk. A belvárosi éttermekben általában 10-14 eurónál kezdődik
egy fogás, de ezeket elsősorban azoknak ajánljuk, akik már jobban ismerik a finn konyhát.
Természetesen számos söröző és kávézó található a forgalmasabb főútvonalak mentén, valamint a
sétáló utcákban. Amennyiben úgy döntünk, hogy megiszunk egy jó pofa sört, vagy egy frissítő kávét,
számolnunk kell azzal, hogy minimum 6-8 euróról indulunk. Helsinkiben egymást érik a
bevásárlóközpontok, így ha nem számít a hely atmoszférája, vagy időszűkében vagyunk, akkor
célszerű ezekben kávézót, vagy éttermet keresni. Fontos tudni ugyanakkor, hogy Helsinkiben a
legtöbb helyen a kávé tulajdonképpen a hosszú kávéval egyenlő, mely nagyon erős lehet annak, aki
nincs hozzászokva. Ezt mindig vegyük figyelembe, mert ha csak szimplán kávét kérünk, akkor nagy
valószínűséggel ki fognak hozni egy bögre, szurokfekete hosszú kávét, ami olyan erős, hogy még
sokáig képtelen lesz pislogni a kedves vendég annak elfogyasztása után.

Helsinki egyik legfőbb nevezetessége, a székesegyház
Ajándék
Mindig nagy kérdés, hogy mit vigyünk haza szeretteinknek. Ha élelmiszerekben gondolkodunk, akkor
célszerű a nagyobb szupermarketeket felkeresni, ahol már 4-5 euróért finom csokoládékat, söröket,
finn specialitásokat vásárolhatunk. Ha maradandó szuvenírre fáj a fogunk, akkor legjobb, ha keresünk
egy Anttila-t, melyben DVD-ket, CD-ket, parfümöket, ruhákat és különféle ajándéktárgyakat
vásárolhatunk elérhető áron. Egy filmes DVD-ért kedvezményes áron 9 eurót kérnek, míg egy új zenei
CD általában 20-22 euróba kerül. Ha kifejezetten zenét szeretnénk ajándékozni ( például Nightwish-t,
vagy valamilyen más híres finn rockzenekar albumát), akkor Forum Helsinkitől [3] nem messze több
úgynevezett "second hand" CD és hanglemez bolt található, ahol jó állapotú, ámde használt
termékeket vásárolhatunk 9-10 euróért.
A fent említett Forum Helsinkiben található egyébként a Moomin Shop is, ahol a Magyarországon is
vetített Múmin-mesefigurákat, valamint egyéb a meséhez kötődő tárgyakat vásárolhatunk meg. Ha
Helsinkiben járunk feltétlen keressünk fel egy Marimekko boltot is, lévén, hogy ez az egyik
leghíresebb finn ruházati márka, mely sajnos továbbra sincs jelen Magyarországon. Bár a Marimekko
termékeket csillagászati árakon kínálják, azért ha szerencsénk van, elcsíphetünk egy leárazást. Bárhol
is vásárolunk, az eladók általában nagyon kedvesek, mosolygósak és segítőkészek.
Zárásképpen még annyit feltétlen fontos megjegyeznünk, hogy Helsinkiben mindenki nagyon jól
beszél angolul. Ez a tizenévesekre és az idősebb generációkra egyaránt vonatkozik. Nyugodtan
forduljunk tehát segítségért az utcán, boltban, vagy étteremben. Sőt, merjünk angolul kommunikálni!
Persze, ahogy mi, úgy a finnek is szeretik, ha külföldiek elsajátítanak néhány szót, vagy kifejezést. Mi
most a magyarhoz hasonló, finnugor eredetű szavakat ajánljuk. Csak néhány példa a közel
kétszázból:

Finn - magyar:
voi - vaj
mesi - méz
vesi - víz
mitä? – mit?
käsi - kéz
menni = mennä
Még több hasonlóság, kifejezés, szóegyezés itt [4] és itt. [5] Kérjük, ha van olyan hasznos információja,
amivel kiegészítené a cikket, akkor küldje el észrevételét az ĔĐġąĒāĖāĔ&#x64;ĉāĈĐđ&#x46;Ąė
[6] -ra. Köszönjük! Végezetül álljon itt egy megható rövid videó egy finn úrról, aki dalt írt az 1956-os
magyar szabadságharcról.A melegebb évszak nagyszerű lehetőséget teremt arra, hogy saját
lábunkon fedezzük fel a város nevezetésségeit. De bármikor is utazzunk Helsinkibe, nem szabad
megfeledkezni néhány fontos különbségről, amelyekkel előbb-utóbb turistaként szembesülhetünk. Jó
hír viszont, hogy a finnek kevésbé olyan frusztráltak és stresszesek, mint mi vagyunk.
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