
 
 
 

 

 
 
HELSINKI-PÄIVÄNÄ 12.6.2021 PALKITTAVAT 
 
Kaupungin urheilutunnustukset on päätetty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostossa 
20.5.2021. 
 
Vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue  
 

Palkinnon kuvaus: Valintaperusteena on kilpailumenestys. Palkittavan urheilijan on oltava kir-
joilla Helsingissä sekä saavutuksen että palkitsemisen aikaan. 
 
Palkinnon saaja: Lotta Kemppinen, yleisurheilu. EM-hallikilpailuissa hopeaa, naiset 60 m sileä 
(7.3.2021) ja kahdesti parannettu Suomen Ennätys, 60m naiset 7,16s. (20.02.2021). Kautta Suo-
men historian paras tulos pikajuoksussa EM - arvokisoissa. Kauden tulosten perusteella Kemppi-
nen sai kisapaikan Tokion Olympialaisiin. Hän edustaa helsinkiläistä urheiluseuraa HIFK-Friidrott 
rf. Harjoittelu keskittyi kauden aikana Liikuntamyllyyn. 
 

Vuoden nuori helsinkiläinen urheilija  
 
 Palkinnon kuvaus: Valintaperusteena on nuori urheilija, joka on tehnyt läpimurron lajinsa hui-

pulle. Urheilijan on oltava kirjoilla Helsingissä sekä saavutuksen että palkitsemisen aikaan.  
 

Palkinnon saaja: Nella Nyqvist, sulkapallo. Nella Nyqvist on tehnyt hyvin nuorena läpimurron la-
jinsa kansainväliselle huipulle. Sulkapallon U19 EM-pronssimitali neljätoistavuotiaana marras-
kuussa 2020 (lisäksi U15 EM-kultaa samana vuonna hieman ennen ko. aikaväliä). U19 EM-
pronssi ko. iässä (14v) on ainutlaatuinen koko lajin historiassa. Mitalien lisäksi Nella on rankattu 
jo nyt Suomen ykköseksi, ja hänellä on edustuspaikka Suomen aikuisten maajoukkueessa. 

 
Vuoden helsinkiläinen valmentaja 
 

Palkinnon kuvaus: Valintaperusteena ovat valmentajan erityiset ansiot lasten ja nuorten kasvat-
tajana tai uusien innovatiivisten toimintakäytäntöjen luominen. Palkittavan valmentajan on oltava 
kirjoilla Helsingissä sekä saavutuksen että palkitsemisen aikaan.  
 
Palkinnon saaja: Saara Niemi, jääkiekko. HIFK:n naisten liigajoukkueen valmentaja tekee tär-
keää naisten jääkiekon esikuvatyötä sekä lajiprofiilin nostoa. Hän on valmentanut divarijoukku-
eesta hyvin lyhyessä ajassa SM-tason joukkueen, joka voitti sm-pronssia kaudella 2020-2021. 
Hänellä on näkemystä, kokemusta ja kokonaisvaltaista vastuuta pelaajista sekä tyttöjen ja nais-
ten urheilullisesta kehittymisestä lajin parissa. 

 
Vuoden helsinkiläinen urheiluseura  
 

Palkinnon kuvaus: Valintaperusteena ovat liikuntaseuran ansiot lasten ja nuorten kasvattajana 
tai uusien innovatiivisten toimintamallien ja -käytäntöjen luominen. Urheiluseuran tulee olla hel-
sinkiläinen.  
 
Palkinnon saaja: Helsingin Suunnistajat ry, suunnistus. Seura huomioi toiminnassaan laajasti 
yhdenvertaisuuden. Seura on laatinut toiminnalleen vastuullisuusohjelman “Reilu peli - Eettiset 
periaatteet”, joka perustuvat seuran yhteisiin arvoihin: harrastamme yhdessä, meihin voi luottaa 
ja pyrimme avoimuuteen sekä koko urheiluyhteisöä sitovaan eettiseen ohjeistukseen, Reilun Pe-
lin ihanteisiin ja tavoitteisiin.  
 



 
 
 

 

 
 
Suunnistusseura on kyennyt korona-aikanakin tuottamaan seuran aikuisille urheilijoille, lapsille ja 
nuorille sekä kuntoilijoille paljon mahdollisuuksia jatkaa harrastamista ja löytää jopa uusia tapoja 
toteuttaa sitä. Seurassa pyritään pitämään ja lisäämään nuorten harrastajien määrää tarjoamalla 
monipuolisesti toimintaa erilaisilla tavoitteilla. 

 
 
Kulttuuri- ja taiteilijatunnustukset on päätetty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaos-
tossa 18.5.2021. 
 
Helsingin kulttuuripalkinto 2021 
 

Palkinnon kuvaus: Helsingin kulttuuripalkinnolla on pitkät perinteet, sitä on jaettu vuodesta 1962 
alkaen. Palkinto myönnetään vuosittain helsinkiläiselle taiteilijalle tunnustuksena merkittävistä tai-
teellisista ansioista tai merkittävästä työstä Helsingin kulttuurielämän hyväksi.  

 
Palkinnon saaja: Valokuvaaja Sanni Seppo. Sanni Seppo on erittäin tuottelias ja valokuvatai-
teessa vaikuttava valokuvataiteilija ja ”Poliittisen valokuvan festivaalin” taiteellinen johtaja. Hä-
nellä on yksin ja yhdessä työpariensa kanssa ollut suuria näyttelyitä niin Suomessa kuin laajasti 
ulkomailla. Valokuvien lisäksi hän on tehnyt videoita, multivisio-näyttelyitä ja yhdistänyt ääntä ja 
kuvaa näyttelyissään siitä kiitoksia saaden. Hänen valokuvistaan on tehty kirjoja. Sanni Sepon 
valokuvauksen ydin on yhteiskunnallisuudessa ja dokumentaarisuudessa. Hän nostaa töissään 
esiin yksilöitä, jotka elävät omaan tapaansa erilaisten sosiaalisten tilanteiden puristuksessa. Tai-
teellisen ilmaisun välineenä hän käyttää valokuvaa ja tekstiä. Teoksissaan hän on kertonut muun 
muassa eri maissa ja kulttuureissa asuvista ihmisistä, jotka elämäntavallaan ja toiminnallaan pyr-
kivät vaikuttamaan yhteiskuntaan, sen arvoihin, onnenkuviin ja muutokseen. Hänen tuotantonsa 
teemoja ovat myös vieraan kulttuurin kohtaaminen sekä ihmisen ja luonnon suhde. 

 
Helsingin vuoden taiteilijat 2021 

 
Palkinnon kuvaus: Vuoden taiteilijapalkinnot myönnetään eri taiteenaloja edustaville helsinkiläi-
sille taiteilijoille.  
 
Palkinnon saajat:  
 
Rebekka Aili Kuukka, taitelijanimi Rebekka Yeboah, muusikko. 
Rebekka Yeboah on Yeboyah-artistinimeä käyttävä suomalainen Dj ja muusikko. Häneltä on il-
mestynyt vuonna 2017 “Broflake”-single ja vuonna 2019 Elovena-EP, joka toi hänelle Emma-eh-
dokkuuden. Yeboyah oli myös osa rap-kollektiivia D.R.E.A.M.G.I.R.L.S. Yeboyah on vieraillut Ga-
sellien, Dilemman sekä Pesson albumeilla. Vuonna 2020 Yeboyah esiintyi Herra Ylpön kanssa 
Vain elämää -ohjelmassa. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun ohjelman lavalla nähtiin ei-valkoinen 
artisti.  
 
Yeboyah pitää YleX:llä yhdessä Renaz Ebrahimin ja Sophia Wekesan kanssa musiikin erikoisoh-
jelmaa nimeltä Yeboyah, Renaz ja Wekesa.  
 
Rebekka Yeboah on näytellyt nuorten draamasarjassa HasBeen Erikan roolissa ja Aikuiset-draa-
makomediasarjassa Caran roolissa.” (Wikipedia) 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
Johanna Ilvessalo, kuvataiteilija, kuvanveistäjä 
Johanna Ilvessalo (s. 1964) asuu ja työskentelee Helsingissä. Ilvessalo opiskeli Taidekoulu 
Maassa vuosina 1986–1990 ja Taideteollisessa korkeakoulussa vuosina 1998–2002. Taiteen 
maisteriksi hän valmistui Kuvataideakatemiasta, kuvanveiston osastolta vuonna 2012. 
 
Ilvessalo on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä, joista viimeisimmän Galleria Beckersissä, Jyväsky-
lässä vuonna 2020. Yhteisnäyttelyihin Ilvessalo on osallistunut vuodesta 1990 lähtien. Viimeisin 
ulkomaan näyttely oli Tarton taidehallissa vuonna 2019 ja viimeisin yhteisnäyttely kotimaassa oli 
Keravan Taidemuseo Sinkassa vuonna 2020. 
 
Vuonna 2008 William Thuring-palkinnolla palkitun Ilvessalon teoksia on useiden säätiöiden ja mu-
seoiden, kuten Nykytaiteen museo Kiasman, Espoon modernin taiteen museo EMMA:n ja Van-
taan taidemuseo Artsin kokoelmissa. Ilvessalon julkisia teoksia on nähtävillä muun muassa Van-
taan Jokiuoman puistossa ja ulkomailla Vilnassa, Latviassa. Johanna Ilvesalon näyttely on juuri 
avautunut Sculptors-galleriassa. 
 
Eero Ojanen, säveltäjä, muusikko  
Eero Ojanen on suomalainen merkittävä ja erittäin tuottelias säveltäjä, kapellimestari ja jazzpia-
nisti joka on säveltänyt mittavan määrän suomalaiseen muistiin jäänyttä musiikkia.  
 
”Ojanen opiskeli 1960-luvulla Pentti Koskimiehen johdolla. Hän toimi jo tuolloin muun muassa 
Pekka Pöyryn yhtyeissä sekä Otto Donner Treatment -kokoonpanossa. Hän sai vuonna 1969 
Suomen jazzliiton Yrjö-palkinnon. Ojanen on kirjoittanut myös teatterimusiikkia ja baletteja (mm. 
Seitsemän veljestä) sekä vasemmistolaisia poliittisia lauluja. Hän oli Kom-teatterin kapellimestari 
vuosina 1973–1982. Vuonna 1974 Ojanen sävelsi Pori Jazzin tilauksesta kiitetyn kantaatin Väinä-
möisen soitto. 1980-luvulla hän laajensi sävellystyötään baletin ja television suuntaan, mutta on 
sittemmin ryhtynyt jälleen esiintymään enemmän jazzpianistina. Ojanen on perustanut Teppo 
Hauta-ahon ja Seppo Paakkunaisen kanssa yhtyeen Trio Nueva Finlandia. Vuonna 2003 hän sai 
Jussi-palkinnon musiikistaan elokuvaan Haaveiden kehä.” (Wikipedia) 
 

 
**** 
 
 
Helsingin tiedepalkinnosta päätöksen on tehnyt kansliapäällikkö pormestarin nimeämän asiantuntijaryh-
män ehdotuksen perusteella 19.5.2021. 
 
Helsingin kaupungin tiedepalkinto 2021 
 

Palkinnon kuvaus: Helsingin kaupungin tiedepalkinnon tehtävänä on vahvistaa ja tehdä tunne-
tuksi Helsinkiä tiedekaupunkina. Palkinto myönnetään tunnustuksena helsinkiläisen tekemästä tai 
Helsingissä tehdystä merkittävästä tieteellisestä työstä. Palkintoa on jaettu vuodesta 1996 läh-
tien. 
 
Palkinnon saaja: Apulaisprofessori Saana Svärd. Muinaisen Lähi-idän tutkimuksen apulaispro-
fessori ja Suomen Akatemian rahoittaman huippuyksikön Muinaisen Lähi-idän imperiumit johtaja 
Saana Svärd tutkii erilaisia historiallisia ilmiöitä alkukielisten lähteiden avulla, eli muinaisen Lähi-
idän nuolenpäätekstien perusteella.  
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
Viimeisen neljän vuoden aikana Svärd on keskittynyt enemmän digitaalisten ihmistieteiden kehit-
tämiseen. alallaan. Muinaisesta Lähi-idästä on säilynyt satojatuhansia tekstejä, ja vaikka vain osa 
niistä on digitoitu, tutkimusaineistoa on paljon. 
 
Svärdin johtamassa tiimissä on tehty monenlaista tutkimusta yhdistäen kieliteknologisia menetel-
miä assyriologiaan. Tämän tyyppinen kieliteknologinen tutkimus on uutta muinaisen Lähi-idän tut-
kimuksessa ja siinä on paljon tutkimuspotentiaalia.  
 

 
**** 
 
 
Helsingin kaupungin tutkimusapurahoista päätöksen on tehnyt kansliapäällikkö 19.5.2021. 
 
Helsingin kaupungin tutkimusapurahat 2021 
 

Palkinnon kuvaus: Tutkimusapurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille 
tutkijoille, erityisesti lisensiaattitutkielmien ja väitöskirjojen tekijöille sekä post doc -tutkijoille. Etu-
sijalle on asetettu hankkeet, jotka liittyvät kaupungistumiskehitykseen ja sen vaikutuksiin, kaupun-
kitalouteen ja elinkeinotoiminnan edellytyksiin, kaupungin tuottamien tai tilaamien palvelujen jär-
jestämiseen ja arviointiin sekä tutkimukset, joissa käsitellään helsinkiläistä elinympäristöä, hyvin-
vointia, historiaa, arkielämää ja kaupunkikulttuuria. 
 
Palkinnon saajat: 
 
MSc Amiri Ali, Aalto yliopisto 
The third wave of building construction materials – evaluating the impact of wooden buildings on 
the City of Helsinki 
 
VTM Kohtamäki Ilari, Helsingin yliopisto 
Työn irtoaminen paikallisuudesta – pandemia ja kulttuurin murros hybridikaupungissa 
 
Arkkitehti Meriläinen Sanna, Aalto yliopisto 
Hyvää asumista? Asuntojen tilaratkaisujen muutokset urbaanissa suomalaisessa asuntorakenta-
misessa vuosina 2000–2019 
 
M.Sc. Urban Design Motalaei Najmeh, Aalto yliopisto 
The Effects of Public Art on the Quality of Contemporary Urban Spaces from a Multicultural Per-
spective in Helsinki 
 
VTM Mäkinen Viivi, Helsingin yliopisto 
Nuorten myönteisten ulkoryhmäasenteiden tukeminen välilliseen kontaktiin perustuvien kouluin-
terventioiden avulla 
 
FM Oittinen Riikka, Helsingin yliopisto 
Oppilaiden eriytyvät todellisuudet – etnografinen väitöskirjatutkimus kaupunkikoulun oppilaiden 
arkitodellisuuksien eriytymisestä segregaatioulottuvuuksien tasolla 
 
PsM, LitM Puolamäki Melina, Helsingin yliopisto 
Motivating the change: A phased intervention research to promote professionals’ motivational 
style in physical activity and sport promotion 
 



 
 
 

 

 
 
FM Sinisalo Riina, Helsingin yliopisto 
Muslimius kaupunkitilassa – miten eletty uskonto kohtaa kaupunkisuunnittelun 
 
LT Siren Reijo, Helsingin yliopisto 
40-vuotiaiden miesten terveyskäyttäytyminen, sairastavuus ja työkykyisyys 0–15 vuoden seuran-
nan aikana  
 
Yksi tutkimusapurahan saaja ei toivonut nimeään julkisuuteen.  
 


