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Helsinki hauskemmaksi -tunnustuspalkinto keskuspuistolle ja Teemu
Lehdolle
24. Art goes Kapakka -kaupunkifestivaali 16.–25.8.2018
Art goes Kapakka -kaupunkifestivaalin jakama Helsinki hauskemmaksi -tunnustuspalkinto
annetaan vuosittain henkilölle tai yhteisölle, joka on riemastuttanut ja vilkastuttanut Helsingin
kaupunki- ja kulttuurielämää. Palkinto luovutettiin torstaina 16.8.2018 klo 18.00 Art goes
Kapakan ja sen Tsiigaa-taidenäyttelyiden avajaisissa Artekissa (Keskuskatu 1). Palkinnon
luovuttivat Art goes Kapakan puolesta Paula Ranto ja Mikko Leisti.
24. Art goes Kapakan Helsinki Hauskemmaksi -tunnustuspalkinnon saivat:
Teemu Lehto ja Helsingin keskuspuisto
Perustelut:
”Kun kaupunkia katsoo fyysisenä kokonaisuutena, näkymän valtaa suuri määrä taloja. Ihmiset
ovat aikanaan päättäneet asettua yhteen tiettyyn paikkaan ja rakentaa tiloja, joissa asua, olla
turvassa, työskennellä, käydä kauppaa, opiskella, varastoida, harjoittaa uskontoa tai
ideologiaa, luoda monumentteja, kohottaa kansallistunnetta, esitellä osaamista, harrastaa
urheilua, tehdä taidetta, käydä konserteissa ynnä paljon muuta.
Maailma muuttuu ja siinä samalla myös tarpeet tiloille muuttuvat. Rakennukset vanhenevat,
eivät ole enää tarkoituksenmukaisia, yllä säädösten tasolle, vastaa nykyaikaisia odotuksia tai
niiden alkuperäisen tehtävän mukaista toimintaa ei yksinkertaisesti enää ole olemassa.
Tehtaat, makasiinit, tullikamarit, sairaalat, koulut, rautatieasemat ja monet muut jäävät näin
ajan virrassa tyhjilleen.
Aikatutkija, kaupunkiaktiivi Teemu Lehto on tutkinut paljon tätä ilmiötä ja havainnut, että
yhteiskunnalla on omistuksessaan valtava määrä tiloja, joista ei oikein tiedetä, mitä niillä
voisi tehdä – tai mitä niissä voisi tehdä. Vuosien varrella hän on asian toteamisen lisäksi
ideoinut ja lähtenyt aktiivisesti muuttamaan tilannetta ja siinä samassa kaupunkiamme: muun
muassa Lepakko, Kaapelitehdas, Suvilahti, Tunnelitie 15 ja Lapinlahden sairaala ovat saaneet
nauttia Teemu Lehdon aktiivisuudesta. Kätilöopiston sairaala on parhaillaan Lehdon
mielenkiinnon kohteena. Monet kulttuuri-, työ- ja harrastusyhteisöt ovat löytäneet
kotipaikkansa vanhoista rakennuksista ja luoneet alueelle uutta henkeä, iloa ja luonnetta.
Radio Cityn perustamisidean Lehto lausui YK:n Nuorison vuosi 1985 -seminaarin
viimeisessä puheenvuorossa. Uusia ideoita on myös jatkuvasti työstettävänä. Esimerkiksi
köysirata Tähtitorninmäeltä Suomenlinnaan avaisi kaupunkiin aivan uusia näköaloja.
Teemu Lehto on ollut internetissä jo sen syntymästä saakka, ja työkseen hän avustaa lukuisia
toimijoita tietotekniikan ihmeellisessä maailmassa. Moni festivaali, kuten Flow ja Juhlaviikot
nauttivat Teemu Lehdon konsultoinnista ja kokemuksesta.
Teemu Lehdon ideoiden ja aktiivisuuden myötä Helsinki on tullut hauskemmaksi.”
”Jos Helsinkiin, pohjoismaiseen pääkaupunkiin vierailulle saapuva, keskustan hotelliin
majoittuva matkalainen haluaa yhtäkkiä metsään, hän on siitä koko ajan vain muutamien
minuuttien päässä. Heti Olympiastadionin jälkeen Auroran sillan ylitettyään hän voi

patikoida, pyöräillä, juosta ja hiihtää mielin määrin. Jos suuntana on pohjoinen, korpea piisaa
vaikka Lappiin saakka.
Kaupunkien keskuspuistot ovat kaupunkisuunnittelun pitkän vision ja monien tahtotilojen
temmellyskenttiä. Voi vain kuvitella, kuinka moni kiinteistömoguli on käynyt kysymässä
tontteja Manhattanin Central Parkista, mutta visio on pitänyt ja ihmiset saavat edelleen nauttia
vehreydestä metropolin keskellä. Kun Helsinkikin nyt kasvaa ja vääjäämättä kohoaa alati
kiinnostavammaksi kaupungiksi asua ja vierailla, on hyvä pitää mielessä Ison Omenan
esimerkki. Keskuspuisto on luonnon monimuotoinen aarreaitta ja liikkumiseen inspiroiva
keidas, jonka soisi pysyvän tulevien polvien ja kaikkien tänne saapuvien ainutlaatuisena
kokemuksena.
Hauskuus syntyy vaihtelusta. On mukavaa elää vilkasta elämää, kun saa välillä huilata ja
hyvän keikkaillan jälkeen voi antaa linnunlaulun hivellä mukavasti korvia. Ja pieni kuntoilu
tekee aika-ajoin varmasti itse kullekin hyvää.
Keskuspuisto pitää helsinkiläisistä huolta ja tekee näin Helsingistä hauskemman.”
Helsinki Hauskemmaksi -palkinnon saaja julkaistaan Art goes Kapakan viestintäkanavissa
torstaina 16.8.2018 klo 20 jälkeen.
Lisätietoja:
Vastaava tuottaja Paula Ranto, paula@artgoeskapakka.fi, puh. 040 701 6320
Art goes Kapakan tiedotteet, yhteystiedot sekä kuvamateriaali löytyvät osoitteesta:
www.artgoeskapakka.fi/medialle.
#artgoeskapakka #tuoretaideonparasta #AGK
Tuoretta taidetta Art goes Kapakkaan tuomassa: Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, Interbrands
Wines & Spirits, Kyrö Distillery Company, Whim, Clear Channel, Duodecim, Artek ja
Pianokeskus. Art goes Kapakka on Helsingin juhlaviikkojen yhteistyöfestivaali.
24. ART GOES KAPAKKA 16.–25.8.2018 www.artgoeskapakka.fi
Art goes Kapakka on saattanut yhteen korkeatasoista taidetta ja ihanaa yleisöä
festivaaliravintoloissa vuodesta 1995 lähtien. Festivaaliohjelman tavoitteena on tarjota
ajankohtainen ja uutta esittelevä ohjelmakokonaisuus. Festivaalin käynnistää vuodesta 1996
asti järjestetty Kuorojen kierros. AGK Pohtii -keskustelusarja käsittelee ajankohtaisia ja
kiinnostavia kysymyksiä, Tsiigaa-taidenäyttelysarja avaa ravintolatilat huipputaiteelle,
Maista-ruokasarja vie yleisön ainutkertaisten makujen ja ruokatietouden pariin. Art goes
Kapakka jakaa vuosittain Helsinki Hauskemmaksi -palkinnon pääkaupungin kulttuurielämää
vilkastuttaneelle henkilölle tai yhteisölle.

