
Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon 
Ystävät DAMY ry järjestää osana Helsinki 
Design Week -ohjelmaa avoimen keskustelu-
tilaisuuden MY – Design and Architecture  
– yhteiset arvot ja yhteinen vastuu. 

Tilaisuudessa pohditaan, minkälaisen raken-
netun kulttuuriympäristön ja esinemaailman  
haluamme tulevaisuudessa: 
•  Millaisia arvoja ja laatua ympäristömme  

välittää meille? 
•  Millainen vastuu meillä on luontoa, toi- 

siamme ja ihmiskunnan muistia kohtaan? 
•  Miten kansalaisyhteiskunta voi moni-

puolisemmin osallistua ympäristön   
kehittämiseen?  

Puhumme myös suunnitteilla olevasta   
arkkitehtuuri- ja designmuseokokonaisuu- 
desta asiakkaiden ja kansalaistoimijoiden 
näkökulmasta.

• Maksuton tilaisuus on tarkoitettu kaikille  
arkkitehtuurista ja muotoilusta kiinnos- 
tuneille kansalaisille yhtälailla kuin alan  
ammattilaisille, yrittäjille ja asiantuntijoille.  

MY–DA-tilaisuutta edeltää samassa paikassa 
Helsingin kaupungin järjestämä Kaupunkitila-   
ohjeen lanseeraustilaisuus klo 15.00 –16.30.

Lux Helsinki 2018, Janne Aholan teoksesta Ajan rooli.

DAMY talks 
   – keskustelutilaisuus MY – DA

DESIGNMUSEON JA 
ARKKITEHTUURIMUSEON YSTÄVÄT RY

Tiistaina 11.9.2018 klo 16.30 –18.00 Helsingin kaupungintalolla
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KANSALAISTEN KAUPUNKI 
YHTEINEN KAUPUNKITILA, ARKKITEHTUURIPOLITIIKKAA,        
PALVELUMUOTOILUA VAI KANSLAISAKTIIVISUUTTA?               
Kaupunkikulttuurin muutokset – miten kaupungin ja kaupunkilaisten välinen 
luottamus rakennetaan? Missä ovat yhteiset olohuoneet, museoissa ja 
kirjastoissa? 

• Alustuspuheenvuoro ja keskustelun vetäminen: Henna Helander, arkkitehti, 
SAFAn pj, johtava asiantuntija, Helsingin kaupunki 

• Keskustelijoina: Stuba Nikula, kulttuuripalvelupäällikkö, Helsingin kaupunki, 
Olli Hakanen, arkkitehti, Respace, Sini Koskinen, arkkitehti, HESA-SAFA pj sekä 
stadiluotsi Pauli Saloranta, Helsingin kaupunki 

 
TULEVAISUUDEN MONINAISUUS 
TULEVAISUUDEN YMPÄRISTÖN TEKIJÄT?  
Monialaiset ammattilaiset, vastuulliset yrittäjät, yhteistyöllä luottamusta 

• Alustuspuheenvuoro ja keskustelun vetäminen:  
 Antti Ahlava, professori, arkkitehti, Helsinki Zürich Office  
• Keskustelijoina: Heini-Emilia Saari, arkkitehti, Aalto-yliopiston kampus- 

kuraattori ja Wanderlust-studio, Lilli Maunula, arkkitehti, Juslin-Maunula    
sekä Arni Aromaa, teollinen muotoilija, Pentagon Design 

 
MY – DA MUSEOKOKONAISUUS 
UUSI ARKKITEHTUURI-  JA DESIGNMUSEOKOKONAISUUS – #uusimuseo 
Aikaikkuna ja kohtaamispaikka kaikille 

• Alustuspuheenvuoro ja keskustelun vetäminen:    
 Esa Laaksonen, arkkitehti, Alvar Aalto -akatemia (vv) 
• Keskustelijoina: Pirjo Sanaksenaho, tekn.tri, professori, Aalto-yliopisto, 

Arkkitehtuurimuseon hallituksen pj, Jukka Savolainen, johtaja, Designmuseo, 
Mirkku Kullberg, strategia- ja luova johtaja, uuden arkkitehtuuri- ja 
designmuseohankkeen hankeryhmän jäsen. 

 
 TERVETULOA! 

 helsinkidesignweek.com/fi/events/what-kind-of-city-the-launch-of-the-helsinki-design-manual/ 
 

                 
 


