
Lapset kaupunkia 
suunnittelemassa 

Oppimiskahvila 1.10.2020 



Kerro Zoom-chattiin (ainakin): 

• kuka sinä olet

• mistä organisaatiossa työskentelet

• minkälaisia ajatuksia tältä päivältä 
odotat
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Tervetuloa! 

Jalmari Aarnio
Hyvinkään kaupunginmuseon valokuvakokoelma

Yhteysongelmia?
• Jaakko  +358 40 801 90 69 

(Whatsapp/tekstiviesti) 



Kaikkien 
kaupunki! 
• Suomen 

Kulttuuriperintökasvatuksen seuran 
koordinoima kehittämishanke

• Yhteistyössä Jyväskylän, 
Lappeenrannan ja Kouvolan 
kaupunkien kanssa sekä 
Arkkitehtuurin tiedotuskeskus 
Archinfo ja Suomen ympäristöopisto 
SYKLI

• Tavoite: Kokeilujen avulla luodaan 
uusia lasten ja nuorten osallisuuden 
menetelmiä ympäristön 
suunnitteluun ja kestävän kulttuurin 
tuottamiseen 
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https://www.kulttuuriperint
okasvatus.fi/kaupunkisuunni
ttelun-digiosallistumisen-
menetelmia-lapsille-ja-
nuorille/
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Lukusuositus

https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/kaupunkisuunnittelun-digiosallistumisen-menetelmia-lapsille-ja-nuorille/


Nuoret ja osallisuus

Kuulla vai kuunnella? 
Osallistaa vai 

osallistua? Miten tehdä 
nuorten osallisuudesta 

vaikuttavaa?
Nuorten osallisuuden 

vahvistamiseksi on 
laadittu laatukriteerit, 

jotka auttavat 
arvioimaan ja 
kehittämään 

osallisuutta kunnissa.

Mestarit ja kisällit

Mestarit & kisällit on 
uudenlaista kotiseututoimintaa 

lapsille, nuorille ja 
eläkeikäisille. 

Tapaamisissa ja retkillä 
oivalletaan uutta oman alueen 

perinteestä, historiasta ja 
nykyhetkestä. Identiteetti 
vahvistuu ja ilo ja ylpeys 

omista kotikulmista yhdistää. 
Yhteisillä kotikulmilla jokainen 

on asiantuntija.
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Julkaisu antaa ideoita 
arkkitehtuurin ja 

kaupunkisuunnittelun 
jäsentelyyn monialaisissa 
oppimiskokonaisuuksissa. 

Julkaisussa esitellään 
testattuja toimintamalleja, 

joissa oppilaat ovat 
osallistuneet ympäristön 

suunnitteluun.

Tehdään kaupunkia!

Osallistujien vinkkejä!

https://nuoretjaosallisuus.fi/
https://kotiseutuliitto.fi/toiminta/hankkeet/mestarit-ja-kisallit/
https://opinkirjo.fi/materiaalit/tehdaan-kaupunkia/


Aikataulu
• 13.00–14.00 Alustuspuheenvuorot

”Himassa ei tarvii tänään homehtua" 
Vammaisten nuorten osallisuuden 
vahvistaminen, Sanna Tuisku-Lehto, 
suunnittelija, Kehitysvammaliitto

Nuorten visioita tulevaisuuden kaupungista –
case Vartiosaari, Maria Isotupa, arkkitehti, 
Helsingin kaupunki

Lapset ja nuoret ympäristönsä rakentajina 
Vantaalla, Pia Tasanko-
Lavikainen, vuorovaikutusasiantuntija, 
Vantaan kaupunki

• 14.00–14.45 Taukotupa–pienryhmäkeskustelut
• 14.45 Yhteenvedot taukotuvista (nauhoitus)
• 15.00 Tilaisuuden päättäminen
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Taukotupa
• 30 min vapaata 

pienryhmäkeskustelua

• Jokaisesta tuvasta yksi 
henkilö kirjaa ylös muutamia 
ajatuksia 
pienryhmäkeskusteluista ja 
tiivistää ne lopuksi muille 
osallistujille 

• 1–3 huomiota, oivallusta tai 
ideaa riittää
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Oy Nokia Ab: Taukotupa. 
Museokeskus Vapriikki, 1349:3020



Taukotuvan keskustelunaiheita

9

1. Esittäytymiskierros

2. Millaisia haasteita ja ongelmia 
kohtaatte
aiheen parissa?

3. Entä millaisia kehittämiskohteita 
tai tiedontarpeita?

4. Kerro myös uusista oivalluksista
ja toimivista käytänteistä? 

PIENRYHMÄT

Lasten ja nuorten 
osallisuuden menetelmät

Asukasosallisuuden 
haasteita ja oivalluksia

Osallisuuden haasteet 
korona-epidemian aikana



Kiitos tästä päivästä!
Palautelinkki seuraa perästä! 
Materiaalit ladattavissa täällä
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Huom! Toinen koulutusiltapäivä luvassa marraskuussa, 
aiheena kulttuurisuunnittelu!

Kuva: Kuvi-Paja, Jyväskylän kaupunki

kulttuuriperintokasvatus.fi/lapsetkaupunkiasuunnittelemassa


Lisätietoja

kulttuuriperintokasvatus.fi
/kaikkienkaupunki
Twitter: @kaikkienk
Instagram: 
@kaikkienkaupunki
Uutiskirje

kulttuuriperintokasvatus.fi
Twitter: @KuPeKasvatus
Instagram: 
@kulttuuriperintökasvatus
YouTube
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Jaakko Tuominen
Projektipäällikkö 
Kaikkien kaupunki! / Suomen 
Kulttuuriperintökasvatuksen 
seura 
+358 40 801 90 69
Linkedin
@JaaTuo

https://kulttuuriperintokasvatus.us20.list-manage.com/subscribe?u=d5bde275ce262953c13c5e0b0&id=6d6298f00f
https://www.youtube.com/channel/UCmGHuNdrhp9Ey_2AMIHPHLg
https://www.linkedin.com/in/jaatuominen/
https://twitter.com/JaaTuo

