
HELSINKI-PÄIVÄNÄ 12.6.2020 PALKITTAVAT

Kaupungin urheilutunnustukset on päätetty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostossa
14.5.2020.

Vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue

Palkinnon kuvaus: Valintaperusteena on kilpailumenestys. Palkittavan urheilijan on oltava kir-
joilla Helsingissä sekä saavutuksen että palkitsemisen aikaan.

Palkinnon saaja: Toni Piispanen, parayleisurheilu/ ratakelaus. Piispanen voitti MM -kilpailujen
1. sijan T51 -luokassa ja 100m MM -kilpailujen 2. sijan T51 -luokassa 200m (7.–15.11.2019 Du-
bai, Arabiemiraatit). Kisaennätyksellä (aika 20,33 s.) tullut maailmanmestaruus on Piispaselle
uran toinen.

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: Emil Ruusuvuori, tennis. HVS-Tennis ry:tä edustavan Ruusuvuoren urakehi-
tys on hurjassa nousukiidossa. Alkuvuodesta 2019 hän pelasi vielä haastajatason alapuolella
ITF-turnauksissa. Kesäkuussa 2019 hän oli maailmanlistalla 400:n ulkopuolella. Ruusuvuori otti
uransa ensimmäisessä ATP-turnauksen pääsarjan ottelussa voiton helmikuussa 2020. Ruusu-
vuori oli helmikuussa julkaistulla miesten maailmanlistalla sijalla 101.

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: Markku Kanerva, jalkapallo/ miesten maajoukkue. Suomen miesten jalkapal-
lomaajoukkueen päävalmentaja on arvostettu sekä fanien että joukkueen keskuudessa. Lapsuu-
den pihapeleistä periytyvän Rive-lempinimen saanut valmentaja vei Suomen miesten maajoukku-
een ensimmäisen kerran EM-lopputurnaukseen. Alle 21-vuotiaiden maajoukkueen päävalmenta-
jana hän valmensi joukkueen karsinnoissa jo vuoden 2009 EM-kisoihin.

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 Tarmo ry, nyrkkeily. Vuonna 1931 perustettu Helsingin Tarmo on
kehittänyt ennakkoluulottomasti suomalaista nyrkkeilykulttuuria, puhaltanut eloa vanhoihin lajipe-
rinteisiin ja kaatanut rohkeasti raja-aitoja lajin puolesta. Helsingin Tarmo oli yksi kolmesta nyrk-
keilyseurasta, jotka uudistivat rohkeasti nyrkkeilyn SM-kisojen konseptia. Uudistuksen myötä
vuoden 2019 nyrkkeilyn SM-kisat saivat huomattavaa näkyvyyttä eri medioissa. Tästä nyrkkeilyn
tunnettavuuden eteen tehdystä työstä Suomen Nyrkkeilyliitto palkitsi Helsingin Tarmon sekä
kaksi muuta SM-kisajärjestäjäseuraa vuoden 2019 nyrkkeilytekona.



Kulttuuri- ja taiteilijatunnustukset on päätetty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaos-
tossa 26.5.2020.

Helsingin kulttuuripalkinto 2020

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: Muusikko, lauluntekijä J. Karjalainen. Hän on ollut yksi Suomen suosituim-
mista laulajista ja lauluntekijöistä lähes 40 vuoden ajan. Hän on sanoittanut ja säveltänyt lähes
kaikki levyttämänsä kappaleet. Levymyynniltään hän on yksi menestyneimmistä suomalaisista
sooloartisteista (yli 850 000 myytyä levyä). J. Karjalainen kiertää aktiivisesti keikoilla ympäri Suo-
mea.

Helsingin vuoden taiteilijat 2020

Palkinnon kuvaus: Vuoden taiteilijapalkinnot myönnetään eri taiteenaloja edustaville helsinkiläi-
sille taiteilijoille. Tänä vuonna on nostettu esille kolme teatteritaiteen tekijää, jotka kaikki ovat
omalla sarallaan edelläkävijöitä, eivätkä välttämättä ole saaneet ansaitsemaansa huomiota ja kii-
tosta.

Palkinnon saajat:

Jaana Taskinen, teatteritaiteen maisteri, teatteriohjaaja, yleisötyöntekijä, teatteriopettaja.
Jaana Taskinen on vuodesta 2006 lähtien toiminut Q-teatterin yleisötyövastaavana ja Nuorten
Teatterin johtajana ja ohjaajana. Hän on suunnittelut ja johtanut projekteja, joissa on nostettu yh-
teisön omia kiinnostuksen aiheita taiteen kautta näkyväksi. Pitkäjänteisyydellä ja intensiteetillä
Taskinen on johtanut Nuorten Teatteria monen vuoden ajan. Taskinen käyttää työssään sovelta-
van teatterin menetelmiä erityisryhmille. Q-teatterin yhteisöteatteri nuorille, ja erilaiset sosiaalista
kuntoutusta tarjoavat hankkeet tukevat osallistujien identiteetin rakentumista, itsetunnon vahvistu-
mista ja keinojen löytämistä parempaan vuorovaikutukseen.

Jussi Lehtonen, näyttelijä, ohjaaja, pedagogi ja tutkija.
Jussi Lehtonen on monien vuosien ajan suunnitellut, kehittänyt ja tutkinut osallistavia näytelmä-
menetelmiä yhdessä erilaisten vähemmistöryhmien kanssa hoitolaitoksissa, hoivakodeissa, van-
kiloissa ja pakolaisten vastaanottokeskuksissa. Hänen työnsä tähtää tasa-arvoisuuteen ihmisten
välillä ja pyrkii rikastuttamaan arkea taiteen avulla. Jussi Lehtonen on Kansallisteatterin näyttelijä
ja Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön taiteellinen suunnittelija ja johtaja. Hän on toiminut tun-
tiopettajana Taideyliopistossa vuodesta 2010 ja toimii tutkijana ArtsEqual -hankkeessa. Tammi-
kuussa 2020 sai ensi-iltansa Lehtosen ohjaama dokumenttiteatteriesitys Undocumented Love,
jossa teemoina ovat vainottujen tarinat ja öljyyn sidottu maailmanpolitiikka.

Kirsi Manninen, taiteen maisteri, pukusuunnittelija, skenografi.
Digitaalisen karaktääriluonnostelun opettaja Kirsi Manninen on yksi pukusuunnittelun edelläkävi-
jöistä. Hänet tunnetaan muun muassa skenografioistaan ja luomuksistaan Tanssiteatteri Hurja-
ruuthin Talvisirkuksessa, jossa hän on toiminut lähes 30 vuotta skenografina ja luonut teatterin
visuaalisen ilmeen. Hän on erikoistunut digitaalisten luonnostelmien kehittämiseen ja on opetta-
nut sitä tuleville pukusuunnittelijasukupolville. Hän on uransa aikana tuottanut pukuja yli sataan



tuotantoon televisiossa (Liian paksu perhoseksi) ja esittävien taiteiden aloilla (tanssi, teatteri, sir-
kus, varjoteatteri, nukketeatteri, jäätanssi, naamioteatteri, multimedia). Hän tekee edelleen pu-
vustuksia vieraileville esityksille samalla kun opiskelee väitöskirjaa varten.

****

Helsingin kaupungin ympäristöpalkintoraati päätti palkinnosta 18.5.2020

Helsingin kaupungin ympäristöpalkinto

Helsingin kaupungin ympäristöpalkinto on tunnustus arvokkaasta työstä yhteisen ympäristömme
puolesta. Ympäristöpalkinto on jaettu ensimmäistä kertaa vuonna 2008 ja se jaetaan nyt kahdek-
satta kertaa. Palkinnon teema on joka vuosi eri. Vuonna 2020 teemana oli taloyhtiöiden teot ener-
giatehokkuuden lisäämiseksi 2010-luvulla. Teema linkittyy vahvasti Energiarenessanssi-ohjel-
maan, joka on yksi Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpide. Ympäristöpalkin-
toraati painotti valinnassaan energiatehokkuutta, rahoitusratkaisua sekä suunnitelmallisuutta talo-
yhtiön hoitamisessa.

Palkinnon saaja:

As. Oy Mannerheimintie 106, joka on valmistunut vuonna 1939. Taloyhtiö siirtyi joulukuussa
2018 maalämpöön ja osin myös maaviilennykseen. Lisäksi yhtiössä on muun muassa uusittu ik-
kunat, vaihdettu lämmönvaihdin ja säädetty patteriverkostoa. Myös ilmanvaihtoa on parannettu.
Remonttien ansiosta taloyhtiön ostoenergiankulutus on vähentynyt noin 60 prosenttia ja se korva-
taan uusiutuvalla maalämmöllä. Taloyhtiö käytti leasing-rahoitusta, minkä ansiosta ei tarvittu huo-
neistokohtaisia lainajärjestelyitä. Taloyhtiö on tutkinut remonttien vaikutusta myös asukastyytyväi-
syyteen, mikä on kyselyn mukaan parantunut.

Kunniamaininta:

Kunniamaininnan sai Bostad Ab Lönegropen, joka on valmistunut vuonna 1956. Myös se on
siirtynyt vuonna 2018 maalämpöön ja tehnyt useita muita energiatehokkuutta parantavia toimia,
kuten ikkunoiden vaihto ja julkisivun lämmöneristys. Remonttien ansiosta ostoenergiankulutus on
vähentynyt huikeat 70 prosenttia. Lisäksi taloyhtiö on siirtynyt vihreään sähköön.

****

Helsingin tiedepalkinnosta päätöksen on tehnyt kansliapäällikkö pormestarin nimeämän asiantuntijaryh-
män ehdotuksen perusteella 21.4.2020.

Helsingin kaupungin tiedepalkinto 2020

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: Professori Satu Mustjoki toimii translationaalisen hematologian professorina
Helsingin yliopistossa ja osastonylilääkärinä HUS Syöpäkeskuksessa. Hän johtaa translationaali-
sen immunologian tutkimusohjelmaa ja vastaa immuno-onkologiasta iCAN digitaalisen yksilöllis-
tetyn syöpälääketieteen lippulaivassa.



Satu Mustjoen työllä on keskeinen merkitys helsinkiläisten ja koko HUS:n alueen immunologisia
syöpiä sairastavien syöpäpotilaiden hoidon kehittämisessä uusimman tieteellisen tiedon pohjalta.
Mustjoen johtamassa tutkimusohjelmassa tehdään korkeatasoista perus- ja kliinistä tutkimusta
syövän, immunologian sekä autoimmuunisairauksien saralla. Digitaalisen yksilöllistetyn syöpälää-
ketieteen iCAN-lippulaivassa yhdistyvät täsmälääketiede ja potilaiden digitaalisten terveys- ja elä-
mäntapatietojen hyödyntäminen, mikä tukee uusien, yksilöllisten syöpähoitojen kehittämistä sekä
terveysalan innovaatioiden syntyä.

Satu Mustjoen tutkimuskohteena ovat verisyöpien ja ihmisen immuunipuolustusjärjestelmän yh-
teydet molekyylitasolta kliinisiin sovelluksiin. Mustjoella on yhteensä yli 120 julkaisua ja 4 700 viit-
tausta sekä julkaisua muissakin huippulehdissä ja hänen tutkimuksensa laatua kuvastaa Euroo-
pan tutkimusneuvoston (ERC) yli kahden miljoonan euron ERC Consolidator -rahoitus poik-
keavien immuunivasteiden tutkimiseen.

****

Helsingin kaupungin tutkimusapurahoista päätöksen on tehnyt kansliapäällikkö 21.4.2020.

Helsingin kaupungin tutkimusapurahat 2020

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:

Pharmacist, MSc Allaouat Sara Itä-Suomen yliopisto
Air pollution, depression and dementia

YTM Heinonen Anna Helsingin yliopisto
Läheissuhteet suomalaisissa kommuuneissa

PM Högström Jenny Helsingin yliopisto
Elevers aktörskap i nordiska digitalt rika klassrum

YTM Lahdelma Tamás Aalto yliopisto
Paikalliset työvoimavirtojen verkostot ja yritysten tuottavuus

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

VTM Niitamo Annaliina Helsingin yliopisto
Kommunikatiivista kaupunkia etsimässä: viestintä ja vuorovaikutus kaupunkien osallistavassa ke-
hittämisessä

FM Pankakoski Kaisa Cardiffin yliopisto / Helsingin yliopisto



Kolmikielisten lasten kotikielten kehitykseen vaikuttavat tekijät ja perheiden näkökulmat Helsin-
gissä ja Cardiffissa

VTM Pasanen Kaisa Helsingin yliopisto
Moniammatillisten tietokäytäntöjen muodostuminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyössä

YTM Syrjälä Jenna Tampereen yliopisto
Tuleeko asunnoton autetuksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä? Etnografinen
tutkimus asunnottomien tilapäisen asumisen palvelusta

ELL Valtonen Elli Helsingin yliopisto
Lemmikkieläimiin kohdistuvat eläinsuojelurikokset ja eläinsuojeluvalvonnan vaikuttavuus

PM Westerback Frida Helsingin yliopisto
Möjlighetshorisonter, välfärd och dissonanser – NEET-ungas subjektiva etableringsmöjligheter
och Iivschanser


