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Helsinki-päivän juhlassa 
12.6.2018 klo 18 palkittavat 
 
Urheilupalkinnot 

 
Vuoden helsinkiläisurheilija tai -joukkue  
Marigold IceUnity -muodostelmaluistelujoukkue (Helsingin Luistelijat)  
Palkinnon noutavat joukkueen kapteeni Camilla Sundgren ja varakapteenit Sofie Ahti ja Anni 
Kaiku. 
 

Palkinnon kuvaus: Perusteena valintaan kilpailumenestys 
Palkinnon saaja:  

• Muodostelmaluistelun MM-kulta vuonna 2018 Tukholmassa. Tukholmassa 
olivat lyhytohjelman jälkeen kolmannella sijalla ja nousivat vapaaohjelman 
jälkeen maailmamestareiksi. 

• Marigold IceUnity voitti myös SM-kultaa vuonna 2018. 
• Joukkueessa 22 luistelijaa, joista kapteeni Camilla Sundgren. Valmentajina Anu 

Oksanen ja Tiina Turunen, tukivalmentajina Tiina Pesonen, Pirjo Kuha ja Harri 
Antikainen. Lisäksi joukkueeseen kuuluu huoltotiimi. 

 
 
 
Vuoden nuori helsinkiläisurheilija  
Olli Ojanaho (syntynyt 1997) 
 
 Palkinnon kuvaus: Perusteena valintaan nuori urheilija, joka on tehnyt läpimurron 
             lajinsa huipulle. 
 
 Palkinnon saaja: 

• Nuorten MM-kilpailuissa Tampereella heinäkuussa 2017 voitti kolme MM-
kultaa (pitkä matka, keskipitkä matka ja sprintti) sekä MM-hopeaa viestissä. 

• Edustaa Helsingin suunnistajia, valmentaja Totte Smedlund.  
 
 
 
 
Vuoden helsinkiläisvalmentaja 
Matti Mäki 
 

Palkinnon kuvaus: Perusteena valintaan erityiset ansiot lasten ja nuorten 
kasvattajana. 
 



 

  

 

 
 

Postiosoite: PL 1, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsinki 

kaupunginkanslia@hel.fi 
09 310 1641 

          www.hel.fi 
Y-tunnus: 0201256-6 

 

Palkinnon saaja: 
• Helsingfors Simsällskap ry:n nuorten valmennuspäällikkö ja päävalmentaja 
• Toimii myös pääkaupunkiseudun urheiluakatemian valmentajana 
• Tehnyt yli 10 vuotta sitoutunutta työtä uimareiden kanssa, mikä on viimeisinä 

vuosina alkanut kantaa hedelmää menestyksen myötä. Seura voitti mm. 
vuonna 2017 arvostetun Kalevan Maljan, joka jaetaan vuosittain uinnin pitkän 
radan SM-kilpailujen parhaalle seuralle. 

 
 
 
Vuoden helsinkiläinen urheiluseura  
Helsingin jalkapalloklubi 
Palkinnon noutavat Aki Riihilahti (HJK oy toimitusjohtaja) ja Timo Muurinen (HJK ry 
toiminnanjohtaja). 
 

Palkinnon kuvaus: Perusteena valintaan ansiot lasten ja nuorten kasvattajana tai 
uusien toimintamallien innovatiivisten toimintakäytäntöjen luomisessa. 
 
Palkinnon saaja:  

• Helsingin jalkapalloklubi on Suomen suurin ja menestynein jalkapalloseura. 
Seurassa on tällä hetkellä n. 3 000 harrastajaa.  

• HJK järjestää lapsille 3-vuotiaista alkaen futiskoulutoimintaa ympäri vuoden.  
• HJK järjestää perusopetuslain mukaista ryhmämuotoista iltapäivätoimintaa 1.- 

ja 2. luokkalaisille arkipäivisin klo 12.00–17.00. Iltapäiväkerhotoimintaan 
osallistuu päivittäin n. 400 lasta. Kerhot toimivat pääsääntöisesti koulujen 
yhteydessä. Toimintaa järjestetään tällä hetkellä yhdeksässä (9) toimipisteessä 
ja iltapäivätoiminnassa on mukana n. 500 koululaista.  

• HJK on ollut mukana Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukemassa hankkeessa 
(2016–2018), jossa jalkapalloseurat käynnistävät matalan kynnyksen 
harrastejalkapallotoiminnan 16–20-vuotiaille ammatillisissa oppilaitoksissa 
opiskeleville nuorille. Hankkeessa edistetään nuorten hyvinvointia ja 
elämänhallintataitoja, edistetään opiskelumotivaatiota sekä vahvistetaan 
työelämätaitoja. Nuoret koulutetaan ja osallistetaan samalla seuran 
tapahtumajärjestelyihin vapaaehtoistoimijoiksi tekemään ja vaikuttamaan. 

 
 
***** 
 
Tiedepalkinto 
Akateemikko Markku Kulmala 
 

Palkinnon kuvaus: Helsingin tiedepalkinnon tehtävänä on vahvistaa ja tehdä 
tunnetuksi Helsinkiä tiedekaupunkina. Palkinto myönnetään tunnustuksena 
helsinkiläisen tekemästä tai Helsingissä tehdystä merkittävästä tieteellisestä työstä. 
Palkintoa on jaettu vuodesta 1996 lähtien. 

 
Palkinnon saaja: Akateemikko Markku Kulmala on maailman johtava ilmakehän 
aerosolien fysiikan ja kemian tutkija. Kulmalan alan kansainvälisessä eturivissä tekemä 
tutkimus on lisännyt merkittävästi ymmärrystä ilmastonmuutokseen vaikuttavista 
mekanismeista. Hän työskentelee Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksella ja on ollut 
keskeisessä roolissa kansainvälisten ja paikallisten tutkimusinfrastruktuurien 
kehittäjänä. Kulmalan huippuyksikkö toimii kaupungin hyväksi ja yhteistyössä mm. 
rakentamalla alueelle kattavaa ilmanlaadun mittausverkostoa sekä tutkii suunnitteilla 
olevien kaupunkibulevardien mahdollista ilmanlaatua.  
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Vuoden kulttuuripalkinto 2018 
Näyttelijä, ohjaaja, näytelmäkirjailija Leea Klemola 
 

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

 
Palkinnon saaja: Leea Klemola on näyttelijä, ohjaaja ja näytelmäkirjailija. Hän on 
toiminut pitkään Aurinkoteatterin taiteellisena johtajana ja osallistunut näyttelijänä sekä 
näytelmissä että monessa elokuvassa ja tv-sarjassa. Hänen yhdessä Kaarina Hazardin 
kanssa käsikirjoittama draamasarja Myrskyn jälkeen voitti tänä vuonna kolme kultaista 
Venlaa. Leea Klemola on myös tunnettu tabuja rikkovista näytelmistään. Samalla 
rohkeudella hän on tänä keväänä vahvasti osallistunut ajankohtaiseen Me too -
keskusteluun. 

 
 
 
Vuoden taiteilijat 
 
Helsingin barokkiorkesterin taiteellinen johtaja Aapo Häkkinen 
 

Palkinnon kuvaus: Vuoden taiteilijapalkinnot myönnetään toista kertaa eri taiteenaloja 
edustaville helsinkiläisille taiteilijoille. Palkitaan kolme taiteilijaa ajankohtaisesta 
merkittävästä taiteellisesta työskentelystä. 

 
Palkinnon saaja: Aapo Häkkinen on Helsingin barokkiorkesterin taiteellinen johtaja. 
Aapo Häkkinen on opiskellut cembalon soittoa, ja toiminut monien orkesterien solistina 
ja johtajana. Hän on kehittänyt Helsingin barokkiorkesterin toimintaa ja monipuolistanut 
vanhanmusiikin tarjontaa Helsingissä. Helsingin barokkiorkesteri on saavuttanut 
mainetta sekä kotimaassa että ulkomailla. Barokkiorkesterin vanhan musiikin 
konserttisarjan suursatsaus tänä keväänä on Helsingin perustajasta Kustaa Vaasasta 
kertova ooppera, tsekkiläisen Leopold Kozeluchin Kustaa Vaasa -oopperan ensiesitys 
modernille yleisölle. 

 
Kirjailija, ohjaaja Saara Turunen 
 

Palkinnon saaja: Saara Turunen on kirjailija, ohjaaja ja dramaturgi. Eräs 
Taideyliopiston professori on sanonut Turusesta, että hän on ”tämän hetken 
kiinnostavimpia teatterintekijöitä ja näytelmäkirjailijoita”. Hänen työnsä pohtii monesti 
normeja ja identiteettiä, ja hän antaa äänen muualta tulleille suomalaisille. Hänen 
näytelmänsä ovat herättäneet huomiota myös ulkomailla, jonne hänet on pyydetty 
ohjaamaan näytelmiään. Keväällä ilmestyi hänen toinen romaaninsa, Sivuhenkilö, jossa 
hän käsittelee mm. taiteen valtarakenteita. 

 
Näyttelijä Tuukka Vasama 
 

Palkinnon saaja: Tuukka Vasama, musiikkiin erikoistunut näyttelijä, toimii vahvassa 
kasvussa olevan helsinkiläisen teatteri Red Nose Companyn näyttelijänä, vastaavana 
tuottajana ja primus motorina. Hän on aktiivinen taiteilijayhteisöissä kuten Esitystaiteen 
seurassa ja suunnittelee monia osallistavia hankkeita Helsinkiin. Yhdessä Timo 
Ruuskasen kanssa hän jatkaa Punaisen viivan esittämistä. Tässä Ilmari Kiannon 
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elämästä ja Suomen itsenäisyyden alkutaipaleesta kertovassa esityksessä kaksikko 
yhdistää näyttelemisen taitonsa musiikkiin ja klovneriaan jättäen aina tilaa yleisölle, joka 
voi huomata nauravansa jopa itselleen. 

 
 
***** 
 
 
 
Kultaiset Helsinki-mitalit 
 

Palkinnon kuvaus: Kultainen Helsinki-mitali on Helsingin kaupungin korkein 
mahdollinen tunnustus, eli eräänlainen kunniakansalaisuus. Vuosittain palkitaan noin 
kymmenen ansioitunutta kansalaista tunnustuksena työstä Helsingin ja helsinkiläisten 
hyväksi. 

 
Toiminnanjohtaja Iiris Autio    
 

Palkinnon saaja: Iiris Autio on työskennellyt Tero Saarinen Companyn 
toiminnanjohtajana ja Tero Saarisen työparina vuodesta 2001. Hän on tehnyt 
suomalaista nykytanssia tunnetuksi maailmalla ja lukeutuu suomalaisen 
taidejohtamisen ja kulttuuriviennin johtaviin asiantuntijoihin. Autio on myös toiminut 
Tanssin talo ry:n hallituksessa sen alusta asti.  

 
Toimitusjohtaja Juha Kaakinen 
 

Palkinnon saaja: Juha Kaakinen on Y-säätiön toimitusjohtaja ja tehnyt merkittävän 
uran asunnottomuuden poistamiseksi Helsingissä ja Suomessa. Juha Kaakinen on 
toiminut pitkään asunnottomien asioiden parantamiseksi. Kaakinen oli ideoimassa 
Asunto ensin -periaatteita ja on vienyt ajatuksiaan myös ulkomaille. Suomi on 
saavuttanut hänen kauttaan huomattavaa mainetta asunnottomuuden poistamiseen 
tehdystä työstä. 

  
Toimitusjohtaja Gunvor Kronman  
 

Palkinnon saaja: Gunvor Kronman on keskeinen pohjoismaisen yhteistyön edistäjä ja 
merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hänellä on pitkä kokemus johtamisesta ja 
kansainvälisistä tehtävistä. Vuodesta 2003 alkaen hän on toiminut Hanasaaren 
ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen toimitusjohtajana. Johtajuus, strateginen 
suunnittelu ja mentorointi lukeutuvat hänen erityisalueisiinsa.  

 
Kouluttaja, työnohjaaja Sirpa Lautjärvi  
 

Palkinnon saaja: Sirpa Lautjärvi on Sophie Mannerheimin koulun entinen rehtori. 
Hänellä on myös pitkä kokemus erityisopetuksen tehtävistä. Lautjärvi on eläkkeelle 
jäämisensäkin jälkeen toiminut aktiivisesti Helsingissä erityisopetuksen ja erityisesti 
sairaalaopetuksen kehittämiseksi Sophie Mannerheimin tuki ry:ssä. Lautjärvi on ollut 
merkittävä pedagoginen johtohahmo sairaiden lasten opetuksen järjestämisessä. 

 
Lastenkirjailija, koodarilähettiläs Linda Liukas  
 

Palkinnon saaja: Linda Liukas vie helsinkiläistä osaamista maailmalle. Hänessä 
yhdistyy uudenlainen koulutus- ja innovaatiokehitys. Hän oli mukana perustamassa 
Rails Girls -vapaaehtoisjärjestön, joka järjestää naisille koodaamisen 
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viikonloppukursseja ja on levinnyt satoihin kaupunkeihin ympäri maailman. Euroopan 
komissio on myöntänyt hänelle arvonimen kansalaisten, yhteisöjen ja yritysten 
digitaalisten valmiuksien edistämisestä.  

 
Professori Rainer Mahlamäki  
 

Palkinnon saaja: Rainer Mahlamäki on nykyarkkitehtuurin professori Oulun 
yliopistossa ja osakas Lahdelma & Mahlamäki -arkkitehtitoimistossa. Mahlamäki 
lukeutuu arvostetuimpiin nykyarkkitehteihimme ja on kumppaneineen voittanut lukuisia 
ensipalkintoja arkkitehtuurikilpailuissa Suomessa ja ulkomailla. Hänen tunnetuimpia 
töitään ovat Puolan juutalaisten museo Varsovassa ja Suomen luontokeskus Haltia.  

 
Ylikapellimestari Susanna Mälkki 
 

Palkinnon saaja: Susanna Mälkki on Helsingin kaupunginorkesterin ylikapellimestari 
sekä Los Angeles Philharmonic Orchestran päävierailija. Mälkki on johtanut maailman 
parhaita orkestereita, kuten kaikkia Yhdysvaltojen Big Five -orkestereita, Amsterdamin 
Concertgebouw’ta, Berliinin sekä Wienin filharmonikkoja ja Lontoon sinfoniaorkesteria. 
Maineikkaan nykymusiikkiorkesteri Ensemble Intercontemporainin taiteellisena 
johtajana hän vakiinnutti nimensä myös oman aikamme musiikin syvällisenä tulkkina.  

 
Toimitusjohtaja Ulla Nord   
 

Palkinnon saaja: Ulla Nord on Me-säätiön toimitusjohtaja. Hänellä on mittava yli 20 
vuoden kokemus lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävästä työstä. Kaupungin 
tärkeänä yhteistyökumppanina toimiva Me-säätiö pyrkii vähentämään yhteiskunnallista 
eriarvoistumista ja syrjäytymistä erityisesti lasten ja nuorten parissa. Nord on 
intohimoinen uudistaja ja kehittäjä, joka ei kavahda isojakaan haasteita. Me-säätiössä 
panostetaan laatuun: pitää olla maailman paras.  

  
Ylipormestari Jussi Pajunen  
 

Palkinnon saaja: Jussi Pajunen toimi Helsingin kaupunginjohtajana 12 vuotta ja on 
tehnyt pitkän uran perheyrityksen johdossa. Kaupunginjohtajana hän nautti laajaa 
arvostusta yhteistyöhakuisuudesta yli puoluerajojen. Hänen merkittäviin saavutuksiinsa 
lukeutuvat Helsingin kehittäminen hauskana ja toimivana kaupunkina, 
kaupungintalokortteleiden elävöittäminen, ja kaupungin organisaation ja 
johtamisjärjestelmän kokonaisuudistus.  

 
Toimitusjohtaja Pekka Vauramo  
 

Palkinnon saaja: Pekka Vauramo on toiminut Finnairin toimitusjohtajana vuodesta 
2013. Tänä aikana Finnair on jatkanut sitä kehitystä, jonka myötä Helsingin asema 
Euroopan ja Aasian välisenä solmukohtana on entisestään vahvistunut. Helsingin 
matkailu kasvaa tällä hetkellä nopeimmin suhteessa muihin pohjoismaisiin 
pääkaupunkeihin, varsinkin Aasiasta tulevan vierailijavirran ansiosta. 


