
PRISBELÖNTA PÅ HELSINGFORSDAGEN 12 JUNI 2020

Kultur- och fritidsnämndens idrottssektion har beslutat om stadens idrottsutmärkelser 14.5.2020.

Årets Helsingforsidrottare eller -idrottslag

Beskrivning av priset: Tävlingsframgång utgör grund för valet. Den prisbelönta idrottaren ska
vara skriven i Helsingfors, både då framgången nås och då priset delas ut.

Prismottagare: Toni Piispanen paraidrottate/ rullstolssprint. Piispanen vann VM- tävlingarnas
första plats i T51 klassen och 100 m VM-tävlingarnas andra plats i T51 klassen 200 m (7.-
15.11.2019 Bubai, Arabemiraterna) Världsmästerskapet är Piispanens andra.

Årets unga Helsingforsidrottare

Beskrivning av priset: Priset går till en ung idrottare som har gjort ett genombrott och nått top-
pen i sin gren. Idrottaren ska vara skriven i Helsingfors, både då framgången nås och då priset
delas ut.

Prismottagare: Emil Ruusuvuori, tennis. Ruusuvuori representerar HVS-Tennis ry och hans
karriär är på väg uppåt i snabb takt. I början av år 2019 spelade han ännu nedanför utmanarnivå i
ITF-turneringar. I juni 2019 var han utanför världslistans 400. Ruusuvuori tog sin karriärs första
seger i ATP-turneringens huvudserie i februari 2020. Ruusuvuori var i februari på plats 101 i her-
rarnas världslista.

Årets Helsingforstränare

Beskrivning av priset: Kriteriet för val är tränarens särskilda meriter som fostrare av barn och
unga eller att tränaren har skapat nya innovativa verksamhetsmetoder. Den prisbelönta tränaren
ska vara skriven i Helsingfors, både då framgången nås och då priset delas ut.

Prismottagare: Markku Kanerva, fotboll/ herrarnas landslag. Huvudtränaren för Finlands herr-
landslag i fotboll är ansedd både bland fansen och medlemmarna i laget. Under barndomen då
han spelade på gården fick han smeknamnet Rive. Han förde Finlands herrlandslag till dess
första EM-slutturnering. Som tränare för under 21-åringarnas herrlandslag tränade han laget re-
dan i uttagningarna för EM-tävlingarna 2009.

Årets helsingforsiska idrottsförening

Beskrivning av priset: Kriteriet för val är idrottsföreningens meriter som fostrare av barn och
unga eller att föreningen har skapat nya innovativa verksamhetsmetoder. Idrottsföreningen ska
vara från Helsingfors..

Prismottagare: Helsingin Tarmo ry, boxning. Tarmo grundades 191 och har fördomslöst ut-
vecklat finländsk boxningskultur, blåst nytt liv i gamla traditioner inom grenen och varit en modig
banbrytare för grenen. Helsingin Tarmo är en av tre boxningsföreningar som modigt förnyat FM
konceptet i boxning. I och med förnyelsen fick FM i boxning betydande synlighet i de olika medi-
erna. För detta arbete med att göra boxningen kändare belönade Finlands Boxningsförbund
Tarmo, och två andra föreningar som också var med och organiserade FM, priset Året 2019 box-
ningsgärning.



Kultur- och fritidsnämndens kultur- och bibliotekssektion har beslutat om kultur- och konstnärspriserna
26.5.2020.

Helsingfors kulturpris 2020

Beskrivning av priset: Helsingfors kulturpris har en lång tradition, det har delats ut ända sedan
1962. Priset delas årligen ut till en helsingforskonstnär som erkänsla för betydande konstnärlig
merit eller betydande arbete för Helsingfors kulturliv.

Prismottagare: Musikern, sångskrivaren J. Karjalainen. Han är en av vårt lands populäraste
sångare och sångskrivare under nästan 40 år och en person som går sin egen väg. Han har skri-
vit både texten och musiken till nästan alla de sånger han spelat in förutom några undantag.
Också då man ser till antalet sålda skivor är han en av de mest framgångsrika finska soloartis-
terna (över 850 000 sålda skivor). Hösten 2018 publicerades albumet Sä kuljetat mua och det
nådde genast första platsen på den officiella albumlistan. J. Karjalainen turnerar aktivt i hela Fin-
land och valborgskonserten som var planerad att hållas på Hartwall Arena har flyttats till septem-
ber 2020.

Årets konstnärer i Helsingfors 2020

Beskrivning av priset: Kulturpriserna ges till helsinforskonstnärer som representerar olika
konstarter. I år har man lyft fram tre konstnärer verksamma inom teater, som alla på sitt eget sätt
är föregångare men inte nödvändigtvis alltid får den uppmärksamhet och det tack de förtjänar.

Prismottagare:

Jaana Taskinen, magister i teaterkonst, teaterregissör, publikarbetare, teaterlärare
Jaana Taskinen har sedan 2008 fungerat som Q-Teatteris publikansvarig och som direktör och
regissör vid Nuorten Teatteri. Hon har planerat och lett projekt, där man utgått från ämnen som
intresserar samfundets och gett dem synlighet med hjälp av konsten. Taskinen har lett Nuorten
Teatteri i många år med driftighet och intensitet. Nuorten Teatteri förevisar en premiär i året. Pre-
miären för en föreställning som hon arbetat med elever på gymansiet Vaskiovuoren lukio skulle
ha varit 20 april 2020. På grund av corona har föreställningen knappats ännu visats. Taskinen
använder i sitt arbete tillämpade teatermetoder för specialgrupper. Q-Teatteris samfundsteater för
unga och projekt som erbjuder social rehabilitering, stöder deltagarna att bygga upp sin identitet,
stärka sitt självförtroende och att finna medel för bättre interaktion.

Jussi Lehtonen, doktor i teaterkonst, skådespelare, regissör, pedagog och forskare
Jussi Lehtonen har under många års tid planerat, utvecklat och forskat i deltagande skådespels-
metoder tillsammans med olika minoriteter på vårdanstalter, vårdhem, fängelser och flyktingsam-
manhang. Hans arbete strävar till jämlikhet mellan människorna och har för avsikt att berika var-
dagen med hjälp av konst. Jussi Lehtonen är skådespelare på Nationalteatern och han är Nation-
alteaterns Turneringsteaterns konstnärliga planerare och direktör. Han har varit timlärare på
Konstuniversitetet sedan år 2010 och verkar som forskare inom ArtsEqual-projektet. Lehtonen
har regisserat dokumentärteaterföreställningen Undocumented Love och den hade premiär i ja-
nuari 2020. Pjäsens tema är de förföljdas berättelser och den till oljan knutna världspolitiken. Pla-
nen har varit att föreställningen skulle turnera i Europa år 2020.



Kirsi Manninen, magister i teaterkonst från Konstindustriella högskolan, kläddesigner, sceno-
graf, lärare i digital karaktärsskisser.
Kirsi Manninen är en föregångare inom kläddesign. Hon är bland annat känd för sina skapelser
och scengrafi för Tanssiteatteri Hurjaruuths Talvisirkus (Vintercirkus) där hon verkat som sceno-
graf i närmare 30 år och utvecklas teaterns visuella uttryck. Hon har specialiserat sig på att ut-
veckla digitala skisser och har lärt detta till kommande generationer kläddesigners. Under sin kar-
riär har hon producerat dräkter till mer än hundra produktioner i televisionen (Liian Paksu Perho-
seksi) och inom scenkonst (dans, teater, cirkus, skuggspelsteater, dockteater, isdans, masktea-
ter, multimedia, etc). Hon gör fortfarande dräkter för gästande föreställningar samtidigt som hon
bedriver studier för sin doktorsavhandling. ”Hennes nästan 30 år långa karriär förtjänar ett tack,”
säger en person verksam inom teaterbranschen.

****

Helsingfors stads miljöprisjury fattade beslut om priset 18.5.2020

Helsingfors stads miljöpris

Helsingfors miljöpris är ett erkännande för värdefullt arbete för vår gemensamma miljö. Miljöpriset
delades ut för första gången år 2008 och ges nu för åttonde gången. Prisets tema är varje år ett
annat och år 2020 var temat bostadsaktiebolagens gärningar för att öka energieffektiviteten på
2010-talet. Temat är starkt kopplat till Helsingfors program för Energirenässans som är en av åt-
gärderna i åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035. Miljöprisjuryn betonade i sitt val
energieffektivitet, finansieringslösningar och planmässighet i husbolagets skötsel.

Prismottagare: Miljöpriset ges As. Oy Mannerheimintie 106 som stod färdigt 1939. Husbolaget
övergick i december 2018 till jordvärme och delvis till jordkylning. Husbolaget gick i december
2018 över till jordvärme och delvis till jordkylning. Dessutom har man förnyat fönster, bytt värme-
växlare och reglerat nätet ed värmeelement. Även luftkonditioneringen har förbättrats. Tack vare
renoveringen har husbolagets konsumtion av köpt energi sjunkit med ungefär 60 % och den er-
sätts med förnybar jordvärme. Husbolaget använde sig av leasingfinansiering och tack vare detta
behövdes inga bostadsmässiga lånearrangemang. Enligt en undersökning, som husbolaget
gjorde beträffande hur renoveringen inverkat på trivseln bland invånarna, är invånarna nu nöj-
dare.

Hedersomnämnande

Bostads Ab Lönegropen, som färdigställdes år 1956, får ett hedersomnämnde. Även detta hus-
bolag övergick 2018 till jordvärme och har gjort flera åtgärder som ökar energieffektiviteten, som
till exempel att byta fönster och värmeisolera fasaden. Tack vare renoveringen har energiförbruk-
ningen sjunkit fantastiska 70%. Dessutom har husbolaget övergått till grön elektricitet.

****



Kanslichefen har 21.4.2020 fattat beslut om Helsingfors vetenskapspris på grundval av förslaget av en
expertgrupp utsedd av borgmästaren.

Helsingfors vetenskapspris 2020

Beskrivning av priset Syftet med Helsingfors vetenskapspris är att stärka och göra Helsingfors
känt som vetenskapsstad. Priset beviljas som erkännande för ett betydande vetenskapligt arbete
utfört av en helsingforsare eller i Helsingfors. Priset har delats ut sedan 1996.

Prismottare: Satu Mustjoki är professor i translationell hematologi vid Helsingfors universitet
och avdelningsöverläkare vid HUS Cancercentrum. Hon leder forskningsprogrammet för trans-
lationell immunologi och ansvarar för immunonkologi vid forskningsflaggskeppet iCan för digitalt
individualiserad forskning inom cancermedicin.

Satu Mustjokis arbete har en central betydelse för utvecklandet av vården för Helsingfors och
hela HUS-områdets cancerpatienter, som insjuknat i immunologiska cancrar, enligt den nyaste
vetenskapliga kunskapen. Inom forskningsprogrammet som Mustjoki leder görs högklassisk
grund- och klinisk forskning inom cancer, immunologi och autoimmuna sjukdomar. Inom forsk-
ningsflaggskeppet iCan för digitalt individualiserad forskning inom cancermedicin förenas precis-
ionsmedicin med användandet av patienternas digitala hälso- och livstilsdata, som stöder utveckl-
ingen av nya individuella cancerbehandingar och att man gör innovationer inom hälsovården.

Satu Mustjokis forskningsområde är blodcancrar och sambandet mellan människans immunför-
svars och kliniska tillämpningar på molekylnivå.  Mustjoki har sammanlagt 120 publikationer och
4700 hänvisningar och publikationer i olika vetenskapliga topptidningar. Kvaliteten på hennes
forskning kommer till uttryck av att Europas forskningsråd (ERC) beviljat ERC Consolidator-
finansier på två mijoner euro för forskning av avvikande immunreaktioner.

****

Kanslichefen har fattat beslut om forskningsstipendierna 21.4.2020.

Helsingfors forskningsstipendier 2020

Beskrivning av priset: Forskningsstipendierna är avsedda för forskare med högre högskoleexa-
men, särskilt för dem som håller på med licentiatavhandlingar och avhandlingar samt post doc-
forskare. Projekt som har ett samband med utvecklingen av urbaniseringen och dess effekter,
stadsekonomi och förutsättningarna för näringsverksamhet, tjänster producerade eller beställda
av staden och deras utvärdering samt forskning som behandlar livsmiljön i Helsingfors, välmå-
ende, historia, vardagsliv och stadskultur, har företräde. 73 ansökningar kom in innan ansök-
ningstidens utgång 4.3.2020.

Mottagare

Pharmacist, MSc Allaouat Sara Östra Finlands universitet
Air pollution, depression and dementia

samh.mag. Heinonen Anna Helsingfors universitet
Läheissuhteet suomalaisissa kommuuneissa



PM Högström Jenny Helsingfors universitet
Elevers aktörskap i nordiska digitalt rika klassrum

samh.mag Lahdelma Tamás Aalto universitetet
Paikalliset työvoimavirtojen verkostot ja yritysten tuottavuus

FM Neuvonen Jenni Helsingfors universitet
Stadin slangin bamlaajat – Slangin käyttö, kieliyhteisöt ja -asenteet Helsingissä 1800-luvun lo-
pulta 1950-Iuvulle

PM Niitamo Annaliina Helsingfors universitet
Kommunikatiivista kaupunkia etsimässä: viestintä ja vuorovaikutus kaupunkien osallistavassa ke-
hittämisessä

FM Pankakoski Kaisa Cardiff universitet / Helsingfors universitet
Kolmikielisten lasten kotikielten kehitykseen vaikuttavat tekijät ja perheiden näkökulmat Helsin-
gissä ja Cardiffissa

PM Pasanen Kaisa Helsingfors universitet
Moniammatillisten tietokäytäntöjen muodostuminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössä

samh.mag Syrjälä Jenna Tammerfors universitet
Tuleeko asunnoton autetuksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä? Etnografinen
tutkimus asunnottomien tilapäisen asumisen palvelusta

VML Valtonen Elli Helsingfors universitet
Lemmikkieläimiin kohdistuvat eläinsuojelurikokset ja eläinsuojeluvalvonnan vaikuttavuus

PM Westerback Frida Helsingfors univeritet
Möjlighetshorisonter, välfärd och dissonanser – NEET-ungas subjektiva etableringsmöjligheter
och Iivschanser


