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Helsinki hauskemmaksi -tunnustuspalkinto Jussi Pajuselle
23. Art goes Kapakka -kaupunkifestivaali 17.–26.8.2017
Art goes Kapakka -kaupunkifestivaalin Helsinki hauskemmaksi -tunnustuspalkinto jaetaan
vuosittain henkilölle tai yhteisölle, joka on riemastuttanut ja vilkastuttanut Helsingin
kaupunki- ja kulttuurielämää. Palkinto luovutetaan torstaina 17.8.2017 klo 18.00 Art goes
Kapakan ja sen Tsiigaa-taidenäyttelyiden avajaisissa Artekissa (Keskuskatu 1). Palkinnon
luovuttavat Art goes Kapakan puolesta Paula Ranto ja Mikko Leisti.
23. Art goes Kapakan Helsinki Hauskemmaksi -tunnustuspalkinnon saa:
Jussi Pajunen
Perustelut:
Helsinki on muuttunut viime vuosikymmeninä hurjasti. Muutos on monien erikokoisten
virtausten synnyttämä vuo, jolla on lukuisia alkulähteitä ja laajemman muutoksen aiheuttamia
liittymäkohtia. Elävä, alati liikkeessä oleva luonnonvoima siis. Muun muassa taloudelliset
olosuhteet, väestörakenteen muutos, maailman rauhattomuus, ilmaston lämpeneminen,
poliittinen ilmapiiri, kommunikaation uudet muodot ja teknologinen kehitys ovat jykeviä
lähtökohtia kaikille maailman kaupungeille ja siten tietysti myös Helsingille.
Näiden virtausten velloessa Helsingissä on tapahtunut paljon. On syntynyt maailmankuulua
tapahtumallisuutta, ravintolakulttuuria, teknologista innovaatiota, koulutusosaamista,
palvelualojen kasvua, liikenteen muutosta, kaupunkirakenteen myllerrystä,
kaupunginosakehitystä, tiedettä, taidetta, uutta yrittäjyyttä ja loistavaa Helsinki-fiilistä.
Muutosta ovat olleet aiheuttamassa lukuisat yhteisöt, henkilöt ja yritykset, jotka ovat
kokeneet, että Helsingissä on hyvä tehdä uutta ja kehittää olemassa olevaa.
Ylipormestari Jussi Pajunen on yksi näistä helsinkiläisistä. Kaupunginjohtajana hän toimi
anturit ylhäällä, kuunteli ihmisiä, uskoi saamaansa tietoon, viestittyihin tarpeisiin sekä omiin
havaintoihinsa ja ymmärsi auttaa sekä johtaa kaupungin organisaatiota oivaltamaan
tehtävänsä uudella tavalla. "Jussi kannusti ja potki oikeassa kohdassa persiille, kun
virkamiehen varovaisuus hiipi jarruttelemaan", yksi hänen kanssaan työskennelleistä kuvasi.
Vuonna 2009 kaupungin valtuustostrategiaan kirjattiin, että Helsingin tulee olla hauska
kaupunki.
Jussi Pajusen johdolla kaupungin organisaatio osasi hypätä virran vietäväksi. Ymmärtäen, että
ohjailu, byrokratia ja tiukka hallinto yksinään eivät aina välttämättä johda parhaaseen
lopputulemaan. Luotto helsinkiläisiin, usko tulevaan ja varma ote ruorista sai kaupungin
paatin kulkemaan kohti sitä mitä Helsinki on tänä päivänä.
Helsinki on tullut hauskemmaksi.
Art goes Kapakka-festivaali onnittelee Jussi Pajusta ja kiittää hänen ansiokkaasta työstään
Helsingin ja helsinkiläisten hyväksi.
Helsinki Hauskemmaksi -palkinnon saaja julkaistaan Art goes Kapakan kanavissa to 17.8. klo
20.00 jälkeen kuvien kanssa.

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.
Tuoretta taidetta Art goes Kapakkaan tuomassa: Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, Interbrands
Wines & Spirits, Kyrö Distillery Company, Viking Line, Clear Channel, Duodecim, Artek ja
Pianokeskus. Art goes Kapakka on Helsingin juhlaviikkojen yhteistyöfestivaali.
23. ART GOES KAPAKKA 17.–26.8.2017 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 pohtii ajankohtaisia ja
kiinnostavia kysymyksiä, Tsiigaa-taidenäyttelysarja avaa ravintolatilat huipputaiteelle,
Maista-ruokasarja vie yleisön ainutkertaisten makujen pariin. Art goes Kapakka jakaa
vuosittain Helsinki Hauskemmaksi -palkinnon pääkaupungin kulttuurielämää
vilkastuttaneelle henkilölle tai yhteisölle.

