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Lappeenrannan Keskustateko 2020 –kilpailun ensimmäinen 
voittaja on Kaunis Veera –patsas ja sen lahjoittaja liikemies Ossi 
Vilhu 
 
Lappeenrannan Keskustatekokilpailu on Lappeenrannan Kaupunkikeskusta – LAKES ry:n uusi vuotuinen 
kilpailu, jonka tarkoitus on korostaa keskustan merkitystä kaupungille sekä löytää Lappeenrantaa ja sen 
positiivista mielikuvaa edistäviä asioita. Lappeenrannan kilpailu toimii samalla myös esikarsintana ja osana 
Elävät Kaupunkikeskustat ry:n uutta kansallista kilpailua.  
 
Keskustatekokilpailun voi voittaa jokin ilmiö, innovaatio, huikea tapahtuma, tapahtuma- tai 
kulttuurituottaja, onnistunut arkkitehtuuri, upea valaistus, kaupunkilaisia hyödyttävä tai ilahduttava 
teko, positiivista keskustakuvaa lisäävät infra- ja kaavoitusratkaisut, keskustan viihtyisyyden 
parantaminen, yritys, henkilö tai vaikka yhteisöllinen teko, joka koetaan merkittävänä Lappeenrannan ja 
keskustan hyväksi ja sen fiiliksessä. Lisäksi todettiin, että voittajalla pitää olla myös valtakunnallista 
kiinnostavuutta ja merkittävyyttä, koska paikallisen kilpailun voittaja pääsee edustamaan Lappeenrantaa 
kansallisessa kilpailussa. 
 
LAKES ry:n hallitus toimi raatina, joka valitsi yksimielisesti ensimmäiseksi Lappeenrannan 
Kaupunkikeskustateko –kilpailun voittajaksi Kaunis Veera –patsaan ja sen lahjoittaneen liikemies Ossi 
Vilhun. Ossi Vilhu sanoi paljastustilaisuudessa: ”Nuoren kukkaan puhkeavan Veeran katse tulevaisuuteen 
viestii avoimuutta, omiin kykyihin luottavaa sekä positiivisesti elämään suhtautuvaa ihmistä. Tämä on 
minun lahjani 371-vuotiaalle Lappeenrannalle”.  
 
Patsaan on suunnitellut ja toteuttanut kotkalainen kuvanveistäjä Markku Hirvelä. Lappeenrannan 
kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen johtaja Pasi Leimi, kaupunginarkkitehti Maarit Pimiä ja 
kaupungin puutarhuri Hannu Tolonen tekivät yhteistyötä Markku Hirvelän kanssa patsaan sovittamisesta 
satamaan, kyseiselle paikalla. Kuparisen allaskalotin valmisti Putaan Metalli, kaarevan portaikon ja 
kansikivetyksen Ylämaan Graniitti Oy ja muotoon sorvatun kivireunuksen Eero Vainikka Savitaipaleelta. 
Tämä kertoo myös oman maakunnan yhteistyöstä, yrittäjyydestä ja osaamisesta. 
 
Raati perusteli valintaansa seuraavasti: 
Juuri paljastettu Kaunis Veera -patsas sopii paikalleen satamaan ja Prinsessa Armadan läheisyyteen 
hienosti. Sen sijainti, mittakaava ja materiaalit ovat kohdallaan, samoin vesiaihe. Se tuo iloa, toimii uutena 
kohtaus- ja kuvauspaikkana sekä asukkaille että matkailijoille. Valtakunnallista merkittävyyttä tuo se, että 
Suomessa vastaavanlaiset yksityiset veistoslahjoitukset (100 000 e) ovat harvinaisia. Esittävää taidetta 
tehdään valtakunnallisesti vähän ja teos on hyvin tehty.  
 
Elävät Kaupunkikeskustat ry (EKK) on vuonna 1997 perustettu kaupunkikeskustojen kehittämisen 
valtakunnallinen kattojärjestö. Yhdistyksen tehtävänä on Suomen kaupunki- ja kuntakeskusten jatkuva 
kehittäminen eläviksi, elinvoimaisiksi, viihtyisiksi ja kilpailukykyisiksi. Lappeenrannan Kaupunkikeskusta – 
LAKES ry ja Lappeenrannan kaupunki ovat jäseninä yhdistyksessä.   
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