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Lemi võitles endale välja maailma hevimuusika pealinna tiitli
Lappeenranta läheduses asuv Lemi võitis ”Capital of Metal”-konkursi, kus kuu aja jooksul
selgitati välja raskemuusika geograafilist juhtpositsiooni. Capital of Metal-tiitel antakse
linnale või vallale, kus on kõige rohkem metalbände suhtes elanike arvuga. Karmis
konkurentsis sai väike Lemi vald selge võidu teiseks jäänud Joensuu ees.
Capital of metal-kampaania on jõudmas lõpule, kui Lemi vald Lõuna-Karjalas saab täna
hevimuusika pealinnaks. Kampaania on viidud läbi veebilehe www.capitalofmetal.fi kaudu,
kus metalbändid on oma kodukoha võidule aitamiseks saanud märkida end Soome kaardile.
Kaardile on kampaania käigus lisatud umbes 1300 bändi andmed ja metalmuusika fännid on
käinud laikimas oma lemmikbände 7000 korda.
Välisministeeriumi maabrändiüksuse, Tuska-festivali, Sony Music Finlandi ja kümne Soome
linnaga koostöös korraldatud kampaania toetub Soome staatusele olla riik, kus on kõige
rohkem metalbände suhtes elanike arvuga. Soome ”metalbändide tiheduseks” on 53,2 bändi
iga 100 000 elaniku kohta.
Lemi võitis konkursi 13 bändi ja uskumatu koefitsendiga 422,6 bändi 100 000 elaniku kohta.
Arv on loomulikult teoreetiline kuna Lemis on ainult 3076 elanikku.
Teise koha sai 177 bändiga Joensuu, mille koefitsiendiks on 233,4 bändi 100 000 elaniku
kohta. Arv ületab mitmekordselt Soome keskmise. Joensuu bändide arv on konkursil selgelt
kõige suurem.
Lemi vald on väga rahul oma saavutatud tiitliga.
”See on väga suur asi nii väikse valla jaoks”, tõdeb vallavanem Jussi Stoor. ”Muusikal on alati
olnud väga suur roll Lemi elanike elus ja tänu meie valla ühtsusele osalesid bändid
kampaanias aktiivselt. Tahan tänada kõiki bände ning kampaanias osalenuid”.
Lemit tuntakse võibolla kõige paremini just kartulikasvatuse ja oma traditsioonilise
toidu ”särä” poolest, aga raskemuusika fännid teavad valda seal pärit bändi Stam1na järgi.
Bändi eestvedaja Antti ”Hyrde” Hyyrynen naudib oma võitu stuudios lindistamise
käigus. ”Lem1 metal on oma kvaliteedilt parim. Aga seda me muidugi juba teadsime”.
Lisaks Lemi ja Joensuu vahelisele tihedale rebimisele on kampaania käigus nähtud ka muid
põnevaid pöördeid: Helsingi palus oma lõunanaaber Tallinnalt rahvusvahelist abi. Pealinn oli
mures, et jääb konkurentsis Ida-Soomele alla ning tegi Tallinnale ettepaneku moodustada
ühine hevimetalpealinn Hellinn, et kasvatada eestlaste abil oma bändide arvu.
Tallinna linna juhtkond nõustus Helsingi ettepanekuga ning saatis varem sel nädalal oma
vastuse video kujul. Hellinna kaksiklinna registreerus kokku 154 bändi, millest võiduks ei
piisanud.

Capital of Metal-autasustamistseremoonia toimub 29.06.-01.07 Tuska-festivali raames
Helsingis, kus Lemi vallavanem Stoor võtab tiitli ametlikult vastu. Festivalialal on ka eraldi
Capital of Metal-telk, kust on võimalik endale soetada Capital of Metal-särk, võtta
metalvaimus Lemi-kunsttätoveering ning kokku saada Lemi vallavanema – Mayor of Metalaunimetusega pärjatud Jussi Stooriga.
Soome raskemuusika austajad võivad juunikuu lõpuni käia veebilehel Capital of Metal
toetamas oma lemmikbände ning osaleda muusikapoe kinkekaartide loosimisel. Veebilehe
kaudu on võimalik tellida ka eri linnade t-särke koos metalstiilis logoga.
Kampaania veebileht: www.capitalofmetal.fi
Lisainfot ning pildi- ja videomaterjali: www.capitalofmetal.fi/press
Kampaania Facebookis: www.facebook.com/capitalofmetal
Kampaania Instagramis: www.instagram.com/capital_of_metal
Teematrellid: #capitalofmetal
Helsingi abipalve videol: https://www.youtube.com/watch?v=ty4oFhT6HWc
Tallinna vastus videol: https://www.youtube.com/watch?v=02HcLXqRl6s
Lemi vallavanema videotervitus: https://www.youtube.com/watch?v=IItCNJVbtPE
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