
Stadilainen elää 
Helsingissä 
 
Keskustelu siitä mitä on stadilaisuus, 
on varmaan monelle helsinkiläiselle 
tuttu, mutta käsitteenä ”stadilaisuus” 
on silti melko häilyvä.  

 
Miten stadilainen eroaa helsinkiläisestä?             
            
            - Helsinkiläinen on ihminen, joka asuu 
Helsingissä, ja stadilainen on ihminen, joka 
elää Helsingissä sekä haluaa kehittää 
yhteisöä ja itseään yhteisön jäsenenä.                                   
Käytännössä se on varmaan sellaisia pieniä 
valintoja, kuten että hankkii jonkun 
suosikkipaikan itselleen, esimerkiksi 
suosikkikahvilan, että ”tuolla on hyvät 
borkat”, tai kokee tämän paikan muuten 
omakseen. Tekee töitä täällä, opiskelee tai 
juhlii täällä. Mun mielestä sellainen henkilö 
voidaan ajatella stadilaiseksi. Stadilaiseksi 
kuitenkin kasvetaan eikä synnytä. Mun 
puolesta hän voi olla hesalainen tai 
helsinkiläinen, että sillä ei ole niinkään 
merkitystä, miten retoriikka menee siinä 
vaiheessa. 
            Näin stadilaisuutta määrittelee Juska 
Teittinen, lempinimeltään ”Tölikan prinssi,” 
26-vuotias kundi Stadin slangi ry:stä. 
            - Hyvään stadilaisuuteen ei kuitenkaan 
kuulu henkselien paukuttelu, vaikka itsensä 
tiedostava saakin olla, hän jatkaa. 
            - Stadin slangillahan on vähän 
diivaileva leima erityisesti nuorten 
keskuudessa. Eli sitä pidetään vähän 
ylimielisenä tai elitistisenä. Mutta varmasti 
nuoria helsinkiläisiä, jotka ovat ylpeitä 
helsinkiläisyydestään, on suunnaton määrä. 
Kyllähän kaupunkikulttuuri elää. Jos menet 
vaikka Suvilahteen tai Koffariin kesällä tai 
kauppahalliin, niin siellä on nuoria ihmisiä 
ostamassa niitä tuotteita. Varmaan kaikki, 

jotka budjaa täällä, diggailee Helsingistä, 
Juska toteaa. 
 
 
Stadin slangi ry 
 
Stadin slangi ry on vuonna 1995 Helsingissä 
perustettu kulttuuri- ja kotiseutu yhdistys, 
jossa on lähes 4000 jäsentä. Sen tavoitteena 
on vaalia stadin slangia sekä 
kaupunkikulttuuria. Näkyvimmin yhdistys 
tulee esille jokavuotisesta Stadin kundi ja 
friidu-palkinnosta sekä yhdistyksen 
järjestämistä tapahtumista, kuten joulun alla 
järjestetystä ”Snygeimmät joulubiisit”-
konsertista Paavalin kirkossa. Yhdistyksessä 
slangia vaalitaan esimerkiksi työllä, johon 
kuuluu kielen tutkiminen ja kerääminen.  
            Yhdistys järjestää jäsenilleen muun 
muassa jortsuja, retkiä, sekä viikoittaisia 
slangitreffejä ravintola Kaisaniemessä. Kuusi 
kertaa vuodessa ilmestyy myös stadin 
slangilla kirjoitettu jäsenlehti Tsilari. 
            - Mä käyn melkein viikoittain näillä 
slangitreffeillä, ja koska itse tsittaan 
hallituksessa, on tärkeä tutustua ihmisiin ja 
slangitreffit ovat olleet kiva tapa siihen 
nähden. Siellä käy paljon jengiä, joskus siellä 
saattaa olla tunkeutuneena satakin henkeä. 
            Nuorempana Juska törmäsi 
yhdistykseen ensimmäisen kerran Helsinki-
päivänä, mutta kiinnostus liittyä syntyi vasta 
vuosia myöhemmin hänen palattuaan 
ulkomailta takaisin Suomeen. Nykyään hän 
asuu Helsingin Töölössä, talossa, jossa hänen 
isoisovanhempikin on asunut aikoinaan.  
            -Silloin lähdin pohtimaan, että millaista 
väkeä yhdistyksessä on ja että olisiko siellä 
paikka minulle ja ajatuksilleni. Kielen lisäksi 
minua kiinnosti osallistuminen yhdistyksen 
toimintaan ja halusin myös tutustua ihmisiin, 
Juska kertoo.  
 
 
 
 
 



Stadin slangi ja kulttuuri 
 
Stadin slangin suosio ei ole Juskan mukaan 
vähentymässä, vaikka slangi muuttuukin 
jatkuvasti. 
            -Helsinkiläisten väkimäärä lisääntyy 
koko ajan, ja määritelmän mukaan se kieli 
mitä me puhutaan, on Helsingin slangia.  
Vanhoista ajoista slangi on kuitenkin jo 
muuttunut. Slangilla on selkeät kerrostumat, 
jotka menevät vuosikymmenittäin. Sitten on 
kaupunginosaerot, joista räikein on 
luultavasti ollut Pitkänsillan pohjois- ja 
eteläpuolella. Toisella puolella on ollut 
porvarit, ja toisella puolella on ollut työväki.  
 
Suomessa esimerkiksi pohjalaisilla, 
hämäläisillä ja karjalaisilla on omia 
kulttuuriperinteitä. Stadilaisillekin löytyy 
omia kulttuuriperinteitä, esimerkiksi 
urheilusta ja ruoasta. 
            - Helsinki on täynnä perinteisiä 
urheiluseuroja. On Helsingin IFK, Tapanilan 
Erä ja Helsingin uimarit, missä itsekin olen 
neljännessä polvessa oppia hakenut. Kyllä 
stadilaiset diggaa sportata. Ruoista mä sanon 
Eromangan lihapiirakat. Ne on niitä maailman 
rasvaisempia, maailman parhaimman näkösiä 
lihiksiä, ja joita saa torikahviloista. Tommosii 
paksuja ja jumankauta ne on hyviä! 
 
 

 
Stadin friidu ja kundi 
 
Stadin slangi ry on valinnut vuodesta 1996 
lähtien Stadin friidun ja kundin. Julkistaminen 
tapahtuu vuosittain Helsinki-päivänä 12.6. 
Espan lavalla kello 12.00. Stadin friidu ja 
kundi palkinto tulee hyvästä työstä Helsingin 
ja helsinkiläisyyden puolesta. 
            Viime vuonna Stadin friiduksi ja 
kundiksi valittiin Lenita Airisto sekä Heikki 
Paunonen, slangiprofessori, joka on 
esimerkiksi koonnut stadin slangin 
suursanakirjan ”Tsennaaks Stadii, bonjaaks 
slangii.” 

            Muita Stadin friiduiksi tai kundeiksi 
valittuja vuosien varrelta ovat olleet 
esimerkiksi kaupunginjohtaja Eva-Riitta 
Siitonen, presidentti Tarja Halonen, ministeri 
Aatos Erkko ja kirjailija Kjell Westö. 
 

 
  Henri Salomaa 


