Mitä mieltä olet paikasta,
jossa nyt olet?
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Viihdyn täällä.

Haluan pois täältä!
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Kun Alvar Aalto oli lapsi,
hän muutti maalta kaupunkiin.
Kylätie muuttui kaupungin
kaduiksi ja lehmien ammunta
kaupungin meluksi.
Ympäristön muutos oli suuri.
Kun olit lapsi,
mitä ääniä kotipihallasi kuului?
Kun olit lapsi,
miltä kotipihallasi tuoksui?

Kun Alvar Aalto oli koulupoika
ja opiskelija, hän kirjoitti
ja piirsi pilakuvia lehtiin.
Onko sinun kirjoituksesi,
valokuvasi tai piirroksesi
julkaistu lehdessä?
Haluaisitko kirjoittaa jutun
esimerkiksi sanomalehteen?
Kerro lisää.

Entä nykyään?

Aalto halusi suunnitella taloja,
joissa ihmiset voivat hyvin ja
sairaat paranevat. Hän sanoi:
”Rakennuksen, värien ja
huonekalujen on annettava
sairaalle potilaalle mahdollisuus
lepoon ja lämpöön.”

Aalto oli jo koulussa
kiinnostunut Italiasta.
Rakkaus Italian kulttuuriin
näkyi Aallon rakennuksissa.
Aalto käytti paljon italialaista
marmoria sekä ulkoseinissä
että sisätiloissa.

Millaisessa huoneessa sinä
haluaisit sairastaa?

Mikä asia kiinnosti sinua
kouluiässä?

Missä huoneessa sinä haluaisit
viettää enemmän aikaa?

Kiinnostaako sama asia sinua
edelleen?
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Aallon mielestä rakennusten tuli
olla viihtyisiä ja käytännöllisiä.
Myös ympäröivä luonto oli
Aallosta tärkeä osa rakennusta.

Aaltoa on kuvattu sanoilla
suomalainen suurmies,
synnynnäinen kilpailija ja
huumorintajuinen herrasmies.

Onko sinun kodissasi helppoa
hoitaa arjen askareet?

Millä sanoilla sinun ystäväsi
kuvailevat sinua?

Onko kotisi ympäristö sinusta
viihtyisä?

Millä sanoilla sinä kuvailisit
vierustoverisi parhaita

Mitä muutoksia haluaisit tehdä?

ominaisuuksia?

Aalto on suunnitellut taloja,
huonekaluja ja koriste-esineitä.
Monet ovat nähneet
Finlandia-talon Helsingissä.
Monien kotona on Aaltomaljakko tai Aalto-jakkara.

Aalto kävi silloin tällöin
yksin Finlandia-talon
edustuskahvilassa.
Aalto istui hiljaisuudessa,
nautti rauhasta ja antoi
silmiensä levätä.

Oletko sinä käynyt talossa,
jonka Aalto on suunnitellut?

Missä paikassa sinä koet olosi
rauhalliseksi?

Onko sinun kotonasi jokin esine,
jonka Aalto on suunnitellut?

Kuvaile paikkaa,
missä sinun silmäsi lepäävät.
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Miltä ympäristösi tuntuu, kuulostaa tai näyttää? Missä viihdyt, mitä jää mieleesi?
Tulosta, leikkaa suikaleiksi, valitse parhaat ja pyydä osallistujia arpomaan oma
ympäristökysymys. Kannusta kertomaan lisää. Kysymyksen voi myös vaihtaa.

Kuvaile tai piirrä, millainen on sinun kotiovesi.

Kuvaile tai piirrä reitti, jota kuljit tänne.

Kuvaile tai piirrä lamppu, jota käytät eniten.

Kuvaile tai piirrä, millainen on kotisaunasi.

Kuvaile tai piirrä, millainen matto kotonasi on.

Kuvaile tai piirrä, millaiset verhot kotonasi on.

Kuvaile tai piirrä oman kotisi pohjapiirros.
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Kysymyksiä, joihin voi vastata myös piirtämällä
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Yllättävät ympäristökysymykset

Kuvaile tai piirrä kahvila, jossa viihdyt hyvin.

Kuvaile tai piirrä, millainen on kaunein maljakkosi.

Kuvaile tai piirrä sänky, jossa nukuit lapsena.

Kuvaile tai piirrä nojatuoli, jossa istut mielelläsi.

Kuvaile tai piirrä esine, josta haluaisit luopua.

Kuvaile tai piirrä yksi asia,
jonka näit matkalla tänne.
Kuvaile tai piirrä,
mitä makuuhuoneesi ikkunasta näkyy.
Kuvaile tai piirrä tärkeä kuva,
joka riippuu kotisi seinällä.
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Kysymyksiä, joihin voi vastata myös piirtämällä

Mikä väri kiinnittää huomiosi tässä huoneessa?

Mikä esine kiinnittää huomiosi tässä huoneessa?

Onko kotonasi enemmän puuta vai metallia?

Vaihdatko usein huonekalujen järjestystä?

Ovatko kodin kasvit sinulle tärkeitä?

Kummasta juot kotona kahvia tai teetä,
pienestä kupista vai isosta mukista?
Tartutko mieluummin puiseen vai metalliseen
ovenkahvaan?

Oletko rakentanut majan tai leikkimökin?
CC Kirsi Alastalo 2016.

Kysymyksiä, joihin voi vastata myös osoittamalla tai valitsemalla kahdesta vaihtoehdosta

Millainen on lempityynysi?

Mitä väriä kotonasi on eniten?

Mikä on kovaäänisin kodinkoneesi?

Mikä tekisi tästä huoneesta mukavamman?

Minkä huonekalun haluat ostaa seuraavaksi?

Mitkä ovat sinun mielestäsi
olohuoneen kolme tärkeintä esinettä?

Mitkä kodin äänet saavat sinut hyvälle tuulelle?

Miltä tuoli, jolla nyt istut, tuntuu?
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Miltä lempipyyhkeesi tuntuu?

Missä huoneessa sinä vietät eniten aikaa?

Kerro jotain vanhimmasta huonekalustasi.

Millainen lattia tuntuu sinusta hyvältä
paljaiden jalkojen alla?
Mitä sinä haluaisit nähdä,
kun katsot ulos kotisi ikkunasta?

Mikä on kaunein rakennus, jonka olet nähnyt?

Mikä on jännittävin rakennus, jossa olet käynyt?

Mikä on korkein rakennus, jossa olet käynyt?
CC Kirsi Alastalo 2016.

CC Kirsi Alastalo 2016.

Tilaa omille kysymyksille

