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På Helsingforsdagens fest den 12 
juni 2018 kl. 18 delas priser ut till 
följande: 
 
 
Idrott 
 
Årets Helsingforsidrottare eller -lag  
Konståkningslaget Marigold IceUnity (Helsingin Luistelijat) 
Priset tas emot av lagkapten Camilla Sundgren och vice kaptenerna Sofie Ahti och Anni Kaiku.  
 

Beskrivning av priset: Prismotiveringen är tävlingsframgång. 
Pristagare:  

• VM-guld i synkroniserad konståkning 2018 i Stockholm. 
• Marigold IceUnity vann även FM-guld 2018. 
• Laget består av 22 konståkare med Camilla Sundgren som kapten. Tränare är 

Anu Oksanen och Tiina Turunen, assisterande tränare Tiina Pesonen, Pirjo 
Kuha och Harri Antikainen.  
 

 
 
Årets unga Helsingforsidrottare  
Olli Ojanaho (född 1997) 
 
 Beskrivning av priset: Prismotivering är en ung idrottare som har gjort genombrott och 
             nått toppen inom sin gren. 
 
 Pristagare: 

• Tre VM-guld (långdistans, medeldistans och sprint) och VM-silver i stafett i 
junior-VM i Tammerfors i juli 2017. 

• Representerar föreningen Helsingin suunnistajat, tränare Totte Smedlund.  
 
 
 
Årets Helsingforstränare 
Matti Mäki 
 

Beskrivning av priset: Prismotiveringen är särskilda förtjänster som fostrare av barn 
och ungdomar. 
 
Pristagare: 

• Helsingfors Simsällskap rf:s chefstränare och huvudtränare för unga. 
• Även verksam som tränare vid Huvudstadsregionens idrottsakademi. 
• Har i över 10 års tid arbetat engagerat med simmare, vilket de senaste åren har 

börjat bära frukt genom framgångar. Simsällskapet vann bl.a. den prestigefyllda 
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pokalen Kalevan Malja som varje år delas ut till det bästa simsällskapet på 
långbana i FM-tävlingarna. 

 
 
 
 
Årets idrottsförening i Helsingfors  
Helsingin jalkapalloklubi 
Priset tas emot av Aki Riihilahti (HJK Oy:s verkställande direktör) och Timo Muurinen (HJK ry:s 
verksamhetsledare). 
 

Beskrivning av priset: Prismotiveringen är förtjänster som fostrare av barn och 
ungdomar. 
 
Pristagare:  

• Helsingin jalkapalloklubi är Finlands största och mest framgångsrika 
fotbollsklubb. Föreningen har för närvarande ca 3 000 spelare.  

• HJK ordnar fotbollsskola året runt för barn från 3-års ålder.  
• HJK ordnar, i enlighet med lagen om grundläggande utbildning, 

eftermiddagsverksamhet i grupp för elever i årskurs 1 och 2 under vardagar 
kl. 12.00–17.00. I eftermiddagsverksamheten deltar dagligen ca 400 barn. 
Klubbarna är huvudsakligen verksamma i anknytning till skolorna. I 
eftermiddagsverksamheten deltar ca 500 elever. 

• HJK har deltagit i Europeiska socialfondens (ESF) projekt (2016–2018) där 
fotbollsföreningar startade en fotbollsverksamhet med låg tröskel för 16–20-
åriga ungdomar som studerar vid yrkesinriktade läroanstalter. Projektet främjar 
de ungas välmående och livshanteringsfärdigheter, främjar studiemotivationen 
samt stärker arbetslivsfärdigheterna. De unga utbildas för och engageras 
samtidigt att arbeta och påverka på volontärbasis i föreningens evenemang. 

  
 
 
***** 
 
Vetenskapspris 
Akademiker Markku Kulmala 
 

Beskrivning av priset: Helsingfors vetenskapspris har som uppgift att stärka och 
synliggöra Helsingfors som vetenskapsstad. Priset beviljas som ett erkännande för ett 
betydande vetenskapligt arbete som utförts av en Helsingforsbo eller i Helsingfors. 
Priset har delats ut sedan 1996. 

 
Pristagare: Akademiker Markku Kulmala hör till världens ledande forskare inom 
atmosfäriska aerosolers fysik och kemi. Kulmalas forskning i internationell framkant har 
på ett betydande sätt ökat vår förståelse för de mekanismer som påverkar 
klimatförändringen. Han arbetar vid Helsingfors universitets Campus Gumtäkt och har 
spelat en central roll i utvecklingen av forskningens internationella och nationella 
infrastrukturer. Kulmalas spetsenhet verkar för stadens bästa och samarbetar med 
staden bl.a. genom att bygga ett omfattande nätverk för luftkvalitetsmätningar. Enheten 
undersöker också den potentiella luftkvaliteten på stadens planerade boulevarder.  

 
 
***** 
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Årets kulturpris 2018 
Skådespelare, regissör, dramatiker Leea Klemola 
 

Beskrivning av priset: Helsingfors kulturpris har delats ut sedan 1962. Priset beviljas 
årligen till en konstnär från Helsingfors som ett erkännande för betydelsefulla 
konstnärliga förtjänster eller ett betydande arbete för Helsingfors kulturliv. 

 
Pristagare: Leea Klemola är skådespelare, regissör och dramatiker. Hon har länge 
arbetat som konstnärliga ledare för teatern Aurinkoteatteri och arbetat som 
skådespelare i såväl teaterpjäser som många filmer och tv-serier. Dramaserien Myrskyn 
jälkeen som Klemola skrev tillsammans med Kaarina Hazard belönades i år med tre 
Gyllene Venla. Leea Klemola är även känd för sina tabubrytande pjäser. Med samma 
kurage har hon denna vår deltagit starkt i den aktuella Me too-debatten. 

 
 
 
Årets konstnärer 
 
Helsingfors barockorkesters konstnärliga ledare Aapo Häkkinen 
 

Beskrivning av priset: Årets konstnärspris delas för andra gången ut till 
Helsingforskonstnärer som representerar olika konstarter. Tre konstnärer belönas för 
sitt aktuella och betydelsefulla konstnärliga arbete. 

 
Pristagare: Aapo Häkkinen är Helsingfors barockorkesters konstnärliga ledare. 
Häkkinen har studerat cembalo och arbetat som solist i och ledare för många orkestrar. 
Häkkinen har utvecklat Helsingfors barockorkesters verksamhet och diversifierat 
utbudet av gammal musik i Helsingfors. Helsingfors barockorkester har blivit känd både 
i hemlandet och utomlands. Barockorkesterns storsatsning på konsertserien med 
gammal musik den här våren är uruppförandet av den tjeckiska tonsättaren Leopold 
Koželuchs opera Gustav Vasa för en modern publik. Stycket handlar om Helsingfors 
grundare Gustav Vasa. 

 
Författare, regissör Saara Turunen 
 

Pristagare: Saara Turunen är författare, regissör och dramaturg. En professor vid 
Konstuniversitetet har sagt att Turunen är ”en av dagens mest intressanta 
teaterskapare och dramatiker”. Hennes verk reflekterar ofta över normer och identiteter 
och hon ger röst åt finländare som kommer från andra länder. Hennes pjäser har väckt 
uppmärksamhet även utomlands dit hon bjudits in för att regissera sina pjäser. Under 
våren utkom hennes andra roman Sivuhenkilö där hon bl.a. behandlar maktstrukturerna 
inom konsten. 

 
Skådespelare Tuukka Vasama 
 

Pristagare: Tuukka Vasama, skådespelaren som specialiserat sig på musik, är 
verksam som skådespelare, ansvarig producent och primus motor i Helsingforsteatern 
Red Nose Company som växer kraftigt. Vasama är aktiv inom konstnärssamfund 
såsom i föreningen Esitystaiteen seura och planerar många delaktiggörande projekt till 
Helsingfors. Tillsammans med Timo Ruuskanen fortsätter han att sätta upp 
föreställningen Punainen viiva. I föreställningen som handlar om Ilmari Kiantos liv och 
den första tiden under Finlands självständighet kombinerar duon sina 
skådespelartalanger med musik och spex och lämnar alltid utrymme för publiken som till 
och med kan sitta och upptäcka att de skrattar åt sig själv. 
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Gyllene Helsingforsmedaljer 
 

Beskrivning av priset: Gyllene Helsingforsmedaljen är det största erkännandet som 
delas ut av Helsingfors stad, ett slags hedersmedborgarskap. Årligen får cirka tio 
framstående medborgare erkännandet som tack för sitt arbete till förmån för Helsingfors 
och Helsingforsborna. 

 
Verksamhetsledare Iiris Autio    
 

Pristagare: Iiris Autio har arbetat som verksamhetsledare för Tero Saarinen Company 
och som kollega till Tero Saarinen sedan 2001. Hon har synliggjort den finländska 
nutidsdansen ute i världen och är en av Finlands ledande experter inom kulturexport 
och Arts Management. Autio sitter även med i Tanssin talo ry:s styrelse. 

 
Verkställande direktör Juha Kaakinen 
 

Pristagare: Juha Kaakinen är verkställande direktör för Y-stiftelsen och har utfört ett 
betydande arbete för att avskaffa bostadslösheten i Helsingfors och Finland. Juha 
Kaakinen har länge arbetat för att förbättra de bostadslösas situation. Kaakinen var med 
och tog fram idéer för konceptet Bostad först och har även tagit sina idéer utomlands. 
Tack vare Kaakinen har Finland rönt betydande anseende för arbetet som gjorts för att 
avskaffa bostadslösheten. 

  
Verkställande direktör Gunvor Kronman  
 

Pristagare: Gunvor Kronman spelar en viktig roll i främjandet av nordiskt samarbete 
och är en betydande samhällspåverkare. Hon har lång erfarenhet av ledarskap och 
internationella uppdrag. Sedan 2003 har hon varit verkställande direktör för 
Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland. Ledarskap, strategisk planering 
och mentorskap hör till hennes specialområden. 

 
Utbildare, handledare Sirpa Lautjärvi  
 

Pristagare: Sirpa Lautjärvi är den tidigare rektorn för Sophie Mannerheim skola. Hon 
har även lång erfarenhet av uppdrag inom specialundervisning. Lautjärvi har även efter 
pensionen aktivt verkat för specialundervisningen i Helsingfors och särskilt för att 
utveckla sjukhusundervisningen i Sophie Mannerheimin tuki ry. Lautjärvi har varit en 
betydande pedagogisk ledargestalt inom organiseringen av undervisningen av sjuka 
barn. 

 
Barnboksförfattare, programmerare Linda Liukas  
 

Pristagare: Linda Liukas förmedlar kompetens från Helsingfors ut i världen. Hon 
kombinerar en ny slags utbildnings- och innovationsutveckling. Hon var med och 
grundade frivilligorganisationen Rails Girls som ordnar kodningsveckoslut för kvinnor. 
Organisationen har spridit sig till hundratals städer runt om i världen. Europeiska 
kommissionen har beviljat Liukas en hederstitel för främjandet av medborgares, 
samfunds och företags digitala färdigheter.  

 
Professor Rainer Mahlamäki  
 

Pristagare: Rainer Mahlamäki är professor i nutidsarkitektur vid Uleåborg universitet 
och delägare i arkitektbyrån Lahdelma & Mahlamäki. Mahlamäki hör till våra mest 
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erkända nutidsarkitekter och har med sina partner vunnit flera förstapris i 
arkitekturtävlingar i Finland och utomlands. Hans mest kända verk är Polens judiska 
museum i Warszawa och Finlands naturcenter Haltia.  

 
Överkapellmästare Susanna Mälkki 
 

Pristagare: Susanna Mälkki är överkapellmästare för Helsingfors stadsorkester samt 
huvudgäst för Los Angeles Philharmonic Orchestra. Mälkki har varit ledare för världens 
bästa orkestrar, såsom samtliga s Big Five-orkestrarna i USA, Amsterdams 
Concertgebouw, Berlinfilharmonikerna, Wienerfilharmonikerna och Londons 
symfoniorkester. Som konstnärlig ledare för den kända nutidsmusikorkestern Ensemble 
Intercontemporain etablerade hon sig också som en djup tolkare av musik från vår egen 
tid. 

 
Verkställande direktör Ulla Nord   
 

Pristagare: Ulla Nord är verkställande direktör för stiftelsen Me-säätiö. Hon har en 
avsevärd, över 20 år lång erfarenhet av arbete med barn, unga och familjer. Stiftelsen 
Me-säätiö som är en viktig samarbetspartner för staden strävar efter att minska den 
samhälleliga ojämlikheten och marginaliseringen särskilt bland barn och unga. Nord är 
en passionerad förnyare och utvecklare som inte räds stora utmaningar. Stiftelsen Me-
säätiö satsar på kvalitet: man ska vara bäst i världen.  

  
Överborgmästare Jussi Pajunen  
 

Pristagare: Jussi Pajunen var stadsdirektör i Helsingfors i 12 års tid och har gjort en 
lång karriär inom familjeföretagets ledning. Som stadsdirektör åtnjöt han stor respekt för 
sin samarbetssträvan över partigränserna. Till hans mest betydelsefulla prestationer hör 
utvecklingen av Helsingfors som en rolig och funktionell stad, upplivandet av kvarteren 
kring stadshuset och totalreformen av stadens organisation och ledningssystem.  

 
Verkställande direktör Pekka Vauramo  
 

Pristagare: Pekka Vauramo har varit verkställande direktör för Finnair sedan 2013. 
Under den här tiden har Finnair fortsatt den utveckling som ytterligare stärkt Helsingfors 
ställning som knutpunkt mellan Europa och Asien. Turismen i Helsingfors ökar för 
närvarande snabbast i förhållande till de övriga nordiska huvudstäderna, i synnerhet 
tack vare tillströmningen av besökare från Asien. 


