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INTERNATIONAL ALVAR & AINO AALTO DESIGN RESEARCH COLLOQUIUM  

(KANSAINVÄLINEN ALVAR & AINO AALTO –DESIGNTUTKIMUSSEMINAARI) 

13.-14.6.2019  
 

Projektikuvaus (alustava 3.10.2018 NH) 

 

Kansainvälinen Alvar & Aino -designtutkimusseminaari järjestetään 13.-14.6.2019 Jyväskylässä, Säynätsalon 

kunnantalolla. Designtutkimukseen keskittyvä kaksipäiväinen tapahtuma esittelee uusinta alan tutkimusta sekä 

tarjoaa laaja-alaisia ja monitieteisiä asiantuntijapuheenvuoroja muotoilun roolista yhteiskunnassa. Tapahtuma 

avautuu streamattuna verkon kautta kaikille avoimeksi ja julkaistavan sisällön toivotaan tavoittavan 

mahdollisimman laajalti kansainvälistä yleisöä ja kiinnostavan mediaa. 

Alvar Aalto -designseminaari on järjestetty Jyväskylässä vuodesta 1995 lähtien joka kolmas vuosi. Seminaari on 

vakiinnuttanut paikkansa alansa merkittävänä kansainvälisenä tapahtumana ja keskustelufoorumina. Yhdessä 

vuorovuosin järjestettävien arkkitehtuuriin keskittyvien Alvar Aalto -symposiumien sekä arkkitehtuurin että 

Alvar Aallon ja hänen tuotantonsa tutkimukseen painottuneiden seminaarien kera näihin tapahtumiin on 

vuosien mittaan osallistunut tuhansia arkkitehteja, muotoilijoita, tutkijoita, opettajia ja opiskelijoita sekä 

median edustajia. 

Poikkeuksena aiempiin, kaikille avoimiin ja maksullisiin tapahtumiin, vuoden 2019 seminaari toteutetaan alan 

tutkimukseen painottuvana ammattilaisten ja asiantuntijoiden keskustelufoorumina. Seminaariin kutsutaan 

paikan päälle 20-25 muotoilututkimuksen ja tapahtuman teemoihin liittyvien alojen huippuasiantuntijaa, jotka 

kukin tuottavat tapahtumaan sisällöllisen esityksen ja artikkelin.  

Esitykset ja keskustelutilaisuudet streamataan ja ne ovat verkossa avoimesti katsottavana sekä tapahtuma-

aikaan livenä että myöhemmin tallenteina. Esityksiä tarjotaan mm. olemassa olevan laajan yhteistyöverkoston 

kautta alan oppilaitoksille niin, että ne voidaan halutessa liittää osaksi suoritettavia opintokokonaisuuksia. 

Seminaariohjelmaan liitetään lisäksi vuorovaikutteista sisältöä sosiaalisen median sovellusten kautta. Median 

kautta pyritään saamaan mahdollisimman laajaa sisällöllistä, kv-näkyvyyttä. 

Artikkeleiden sekä seminaarin esitysten ja keskustelujen pohjalta tuotetaan tapahtuman jälkeen julkiseen 

levitykseen tutkimusjulkaisu, joka tulee olemaan saatavilla sekä painettuna että verkkojulkaisuna. Julkaisu voi 

toimia myös oppimateriaalina sellaisenaan, tai yhdessä tallenteina katsottavien seminaariesitysten kanssa.  

Tapahtumaviikolla järjestetään lisäksi paikallisesti kaikille avointa oheisohjelmaa, kuten seminaarin teemoihin 

liittyviä avoimia luento- ja keskustelutilaisuuksia. 
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Aika ja paikka  

Aika: 13.-14.2019. Tapahtuman tallenteet katsottavissa verkossa myös tapahtuman jälkeen. 

Paikka: Säynätsalon kunnantalo, Jyväskylä. Oheistapahtumien paikat tarkennetaan myöhemmin. 

 

Teema ja ohjelma 

Tapahtumassa esitellään ajankohtaista, kansainvälistä muotoilututkimusta ja avataan monitieteisesti 

muotoilun roolia yhteiskunnassa unohtamatta samalla Alvar ja Aino Aallon sekä heidän aikalaistensa perintöä 

ja sen tuottamia ajatuksia tämän päivän suunnitteluun ja tutkimukseen. Tarkempi teema ja ohjelma päivitetään 

syksyn 2018 kuluessa. 

 

Järjestäjät 

Tapahtuman suunnittelusta, teemojen määrittämisestä ja kutsuttavien asiantuntijaosallistujien valinnasta 

vastaa Alvar Aalto -akatemia yhteistyössä monialaisen ohjausryhmän kanssa. Ohjausryhmään kuuluvat 

seuraavat henkilöt: 

Heli Leinonkoski Jyväskylän kaupunki 

Pentti Kareoja Aalto-yliopisto 

Tommi Lindh Alvar Aalto -säätiö 

Suvi Saloniemi Designmuseo 

Jukka Savolainen Designmuseo  

Ilkka Suppanen Studio Ilkka Suppanen Oy 

Nina Heikkonen Alvar Aalto -akatemia 

 

Toteutusvaiheessa tapahtumalle nimetään Alvar Aalto -akatemian puolesta tuottaja, sekä toteutustyöryhmä, 

johon kuuluvat tiedottaja, verkkotuottaja, sekä tapahtumatuotannosta tapahtumaa ennen ja sen aikana 

vastaava henkilökunta (matka-, majoitus- ja tapahtumajärjestelyt, valokuvaus/videointi, oheistapahtumat, jne.) 

 

Yhteistyökumppanit  

Tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat pääyhteistyökumppani, Jyväskylän kaupungin lisäksi ohjausryhmän 

edustajien taustaorganisaatiot, sekä mahdolliset muut myöhemmin sovittavat muotoilukentän, alan 

tutkimuksen ja opetuksen, sekä yritystoiminnan kumppanuustahot. Kumppanuuksien kautta pyritään 

sisällöllisen yhteistyön lisäksi tekemään markkinointiyhteistyötä ja samalla löytämään tarttumapintoja 

ajankohtaisista muotoilun ja arkkitehtuurin ilmiöistä ja käytänteistä.  

 



  3.10.2018 
  Sivu 3/3 
 
 

ALVAR AALTO -SÄÄTIÖ   
Tiilimäki 20 
00330 Helsinki  www.alvaraalto.fi 

Tuotantoaikataulu 

08-11/2018 Tapahtuman suunnittelu, osallistujien kutsut 

11/2018 Tapahtuman julkaisu, kumppanuushaut, markkinoinnin aloitus 

13.-14.6.2019 Tapahtuman toimeenpano 

08/2019 Dokumentointi, raportointi 

09/2019 (alustava) Seminaarijulkaisun julkaisu 

 

Budjetti 

Budjetti sisältää Alvar Aalto -akatemian tapahtuman järjestämiseen liittyvät suorat kulut. Yhteistyökumppanit 

vastaavat kukin omista kuluistaan (mm. suunnittelukokouksiin osallistuminen, matkat, majoitukset, 

markkinointi, jne.). 

TULOT   75 500€ 

Avustus 
- Jyväskylän kaupunki 2019 
- Muut avustukset 

Omarahoitus 
- Alvar Aalto -säätiö 2018-2019 
- Yhteistyökumppanuudet 
- Julkaisumyynti 

 
60 000€ 

5 000€ 
 

5 000€ 
3 000€ 
2 500€ 

75 500€ 
 

 

MENOT   75 500€ 

Palkat ja palkkiot 
- Tuotanto 
- Kutsuttavat asiantuntijat ja moderaattorit 

 
19 500€ 
18 750€ 

38 250€ 
 

 

Matkat, majoitukset, päivärahat 
- Tuotanto, kutsuttavat asiantuntijat ja moderaattorit 

 
19 500€ 

19 500€  

Tapahtumatoteutus 
- Tarjoilut, tilavuokrat, ekskursiot, kokouskulut, jne. 

 
9 500€ 

9 500€  

Viestintä ja markkinointi 
- Viestintäjärjestelmät, videointi/streamaus 
- Ilmesuunnittelu, printit, mainokset 
- Seminaarijulkaisu (paino, käännös) 

 
3 500€ 
1 250€ 
3 500€ 

8 250€  

 

Lisätietoja: 

Alvar Aalto –säätiö 

Ohjelmapäällikkö Alvar Aalto -akatemia 

Nina Heikkonen 

+358 44 500 1257 

nina.heikkonen@alvaraalto.fi 

mailto:nina.heikkonen@alvaraalto.fi
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Vammaisneuvosto 
    2.11.2018 
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Laskutusosoite: PL 179, 00026 Basware 
Verkkolaskun OVT-tunnus: 003701746664400 
Vaihde: 014 266 0000, vammaisneuvoston puheenjohtaja 014 266 3895  
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Kaupunginjohtaja Timo Koiviston talousarvioesitys vuodelle 2019 
  
Vammaisneuvosto kiinnitti kokouksessaan 1.11.2018 huomiota seuraaviin vammaisten 
ja pitkäaikaissairaiden palveluihin vaikuttaviin asioihin: 
 

Positiivista ovat hyvinvoinnin edistämiseen kohdistetut toimenpiteet, kuten ennal-
taehkäisevät palvelut, varhainen puuttuminen, asiakaslähtöisyys, moniammatilli-
nen yhteistyö, uudenlainen palvelukulttuuri, toiminnan jalkautuminen ja palvelu-
aikojen laajentaminen. Hyvää on myös resurssien vahvistaminen oppilashuollos-
sa ja päihdepalveluissa. TA-esitys lupaa vastata lasten ja nuorten neuropsykiat-
risiin ongelmiin palveluissa ja tehostaa nuorten mielenterveyspalveluita. Oppimi-
sen tuki systematisoitunee, kun tehostetun ja erityisen tuen palveluista tehdään 
selvitys ja toimintasuunnitelma. 

 
Perusturva: terveydenhuolto 

 Erikoissairaanhoidon hoitoajat lyhenevät, ja terveyskeskussairaaloihin tulee jat-
kohoitoon entistä monisairaampia ja vaativampihoitoisia potilaita. Moni tulee sai-
raalaan suoraan keskussairaalan päivystyksestä. Jotta siirtyminen terveyskes-
kussairaaloihin on mahdollista, on potilaiden siirryttävä sujuvasti terveyskeskus-
sairaaloista kotiin, palveluasumiseen tai pitkäaikaishoitoon sairaalahoidon tar-
peen päätyttyä. -> Huolenaihe/havaintoja: Potilaat tulevat liian sairaina terveys-
keskussairaalaan. Keskussairaalan antama ohjeistus on voinut olla puutteellinen 
(esim. katetrointitieto on voinut puuttua).  

 Suun terveydenhuollossa palvelutarve ja -kysyntä lisääntyvät. Ongelma on, et-
teivät asukkaat pääse nykyäänkään palveluihin, vaikka tarve olisi. 

 Palveluiden riskinä on palveluketjun hajanaisuus ja hallintakeinona hoitosuunni-
telman noudattaminen -> On useita asukkaita, joille olisi pitänyt laatia hoito- ja 
kuntoutussuunnitelma, mutta sitä kuitenkaan ole tehty. 

 
Perusturva: sosiaalipalvelut  

 VPL-kuljetuspalvelun asiakkaat: 1900 (2018), 1800 (2019), vähenee 100 eli 
muutos on -5,3 %. Luonnollinen poistuma ei selitä näin suurta muutosta? 

 TA-esitys mahdollistaa pääosin lastensuojelun ja vammaispalvelun palvelutar-
peen kasvun vuodelta 2018 -> Miltä osin ei mahdollista, mitä jää pois? 

 Mitä vaikutuksia palvelujen saantiin on ostopalveluiden vähentämisellä? 
 Odotusajat pidentynevät palveluissa, joissa ei ole palvelutakuuta. Mitkä palvelut? 
 Neuropsykiatrisen tuen palvelusetelien määrä, 60 -> 110, muutos +83,3 %. Suuri 

muutos, mutta onko kuitenkaan riittävä palvelutarpeisiin nähden? 
 Aikuissosiaalityön henkilöstöresurssin lisäys katetaan mm. palvelukotien maksu-

tulojen lisäyksellä 70 000 euroa. -> Kasvavatko asiakasmaksut? 
 On hyvä että vammaispalvelulain mukaisen palvelutarpeen kasvuun vastataan. 

Huoli syntyy siitä, että kasvuun vastataan ottamalla 300 000 euroa toimeentulo-
tuen määrärahaa. Ilmeisesti toimeentulotuen kuntaosuutta on jäänyt hakematta, 
koska tarvitsijat eivät ole osanneet hakea ensin toimeentulotukea Kelasta -> He 
tarvitsevat ohjausta toimeentulotuen hakemiseen. 
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Sivistys: varhaiskasvatus ja perusopetus 

 Vammaisen ja pitkäaikaissairaan lapsen edun mukaista ja pedagogisesti perus-
teltua ovat pienet ryhmäkoot; ryhmäkokoja on pyrittävä pienentämään. Uuden 
opetussuunnitelman myötä syntyy uudenlaisia oppimisympäristöjä. –> Erilaiset 
oppijat ja saavutettavuus on huomioitava. 

 Lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä aikuisia on oltava riittävästi -> Onko hei-
tä riittävästi? Riittääkö erityisopetuksen lisäys perusopetuksessa (tunnit, muutos 
+1,9 %)? Lisäksi koulunkäynninohjaajia tarvitaan paitsi yleisavustajina luokissa, 
myös henkilökohtaisina ohjaajina niille, joiden oikeutena on saada henkilökoh-
taista avustamista. Ohjaajia tarvitaan apuna oppimis- ja siirtymätilanteissa. Oh-
jaajia on palkattava sen mukaan, mikä on tuen tarve. Suosittelemme, että opetta-
jat saisivat (täydennys)koulutusta esimerkiksi siihen, miten lapsia ja nuoria, joilla 
on nepsy-pulmia, voi ohjata/valmentaa koulun arjessa. 

 On huolehdittava siitä, että vammainen lapsi tai nuori tuntee kuuluvansa ryh-
mään yhdenvertaisesti muiden kanssa. On huolehdittava ihmissuhteiden jatku-
vuudesta niin, etteivät lapsiryhmät tai lapsen/ryhmän kanssa työskentelevät ai-
kuiset vaihdu usein. ”Vanhempien vastausten mukaan päivähoidon rajaaminen 
on vaikuttanut perheiden hyvinvointiin ja arjen sujumiseen, herättänyt huolta lap-
sen hyvinvoinnista ja kouluvalmiuksista” (Keskisuomalainen 25.5.18). Subjektii-
visen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen voisi helpottaa myös perheitä, 
joissa vanhemmat ovat vammaisia/sairaita. 

 ETYyn Huhtasuolla on resurssoitava riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti. Saa-
vatko erityiskoulun oppilaat ja opiskelijat riittävästi tarpeidensa mukaista opetusta 
ja ohjausta? Ovatko tilat riittävät ja tarkoituksenmukaiset yläkouluikäisten kehi-
tysvammaisten opetukseen ja peruskoulun päättäneiden lisäopetukseen?  

 
Yleistä/ saavutettavuuden edistäminen 

 Miten turvataan sähköisten palveluiden saavutettavuus ja saatavuus? (etäkun-
toutus, puheterapia, asiakaskonsultaatiot, vastaanotot, ajanvaraus yms.) 

 Saavutettavuuden toteuttaminen on varhaista tukea, Jyväskylän olisi panostetta-
va siihen lisää -> Saavutettavuus on muistettava investoinneissa, mm. koulut, 
päiväkodit, leikkipaikat, kulttuurilaitokset, kadunrakennus (matalat tai viistetyt 
reunakivet), Kangas, Kukkula, Hippos, lähiliikuntapaikat, ulkoilureitit jne. 

 Rantaraitille tarvitaan apuvälineiden käyttäjillekin soveltuvia liikuntalaitteita. 
 Altek Aluetekniikka: Talvihoidossa lumet pian pois kulkuväyliltä ja LE-paikoilta. 
 Ruokailut palvelupaikoissa: esteettömät linjastot sekä tarjottimet. 
 Koulujen, päiväkotien, hoivakotien, päiväkeskusten yms. sisätilat ja lähiympäris-

töt ovat usein meluisia. Melua on pyrittävä torjumaan sisä- ja ulkotiloissa. 
 Tietoturva/-suoja: Terveystietojen, sosiaalipalvelutietojen ja HOKSien ja muiden 

päätösten on oltava erittäin hyvin suojattuja. 
 

Vammaisneuvosto pitää tarpeellisena, että kaupunginhallitus ottaa huomioon nämä ha-
vainnot tehdessään valtuustolle ehdotuksensa vuoden 2019 talousarviosta. 
 
Jyväskylän vammaisneuvosto 
 
Satu-Maria Virtanen 
puheenjohtaja 
014 266 3895 
satu-maria.virtanen@jkl.fi 

 



JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

Jyväskylän kaupungin talousarvioehdotus 2019

D/1386/02.02.00/2018

Kaupunginvaltuusto kävi 29.10.2018 lähetekeskustelun vuoden 2019 
talousarvioesityksestä.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen esittely: 
https://www.jyvaskyla.fi/talousarviot/talousarvio-2019-kj/kayttotalousosa-2019kj

Hyvinvointikoordinaattori Välimäen ehdotus

Vanhusneuvosto päättää ottaa asian pöydältä kiireellisenä käsiteltäväksi.

Vanhusneuvosto merkitsee asian tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muistutamme painokkaasti aiemmassa perusturvalautakunnalle osoitetussa 
lausunnossamme korostettuja kohtia. Erityisesti palvelurakenteen suunniteltu 
muutosnopeus on kohtuuton ja vaarantaa vanhusten inhimillisen kohtelun.
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Perusturvalautakunta 

Kaupungin hallitus 

Vanhusneuvoston kannanotto vuoden 2019 talousarvioesitykseen 

Perusturvan toimialan talousarvioesitys vuodeksi 2019, vanhuspalvelut 

 

Vanhusneuvosto haluaa tuoda esille sen, että jokaisella on oikeus arvokkaaseen vanhuuteen. 
Näyttääkö Jyväskylä arvovalintansa 2019 talousarvioesityksessä ikäystävällisenä kaupunkina. 

Vanhusväestön - erityisesti kaikkein vanhimpien määrä on rajussa kasvussa. Hyvää tarkoittavat 
projektit ja onnistunutkaan palvelurakenteen, toimintatapojen ja asenteitten muutos eivät ennätä 
kasvavan palvelutarpeen vauhtiin. Budjetin tekstiosassa on paljon hyviä tavoitteita, mutta 
valitettavasti se on monissa kohdin ristiriidassa resurssisuunnitelmien ja tosiasioiden kanssa. 

Raskashoitoisten asiakkaiden määrä tulee kasvamaan, ja resurssitarpeet siirtyvät heidän mukanaan 
laitoshoidosta asumispalveluihin tai vaihtoehtoisiin yksiköihin; pahimmillaan uhkaa heittelle 
jääminen omassa kodissa. Vanhusneuvosto ei pidä mahdollisena, että ympärivuorokautisessa 
palveluasumisessa olevien osuus voisi vähentyä esitetyllä vauhdilla. Samalla asumispalvelujen 
jonoja suunnitellaan lyhennettäviksi. Tämä yhtälö ei tule toimimaan. Vanhustenhuolto on 
kokonaisuus. Kehittämisen painopisteet ovat vanhusneuvostonkin mielestä kotihoito, omaishoito ja 
perhehoito, mutta niitten kehittäminen edellyttää kaikkien osien toimivuutta. 
Resurssisuunnitelmissa ei omaishoidon ja perhehoidon lisäystarpeita ole huomioitu. Kotihoidon 
panostukset eivät vastaa kotihoidolle asetettuja suuria odotuksia. 

Sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuspalveluihin tarvitaan lisäystä, jotta vanhuspalvelulain 
ennaltaehkäiseviä ja osallisuutta tukevia tavoitteita voitaisiin edistää. Omaishoitoa tukeviin 
lyhytaikaishoidon jaksoihin on liitettävä kuljetuspalvelut. Omaishoitopalkkioitten vähenemistä 
muitten käytettyjen palvelujen perusteella on loivennettava. 

Näitten haasteitten keskellä ei pidä unohtaa ennaltaehkäisevää ja varhaiskuntouttavaa toimintaa eikä 
järjestöjen toimintamahdollisuuksien turvaamista ja toimintatilojen tarjoamista. 

 

Marja Leena Makkonen 

Vanhusneuvoston puheenjohtaja 
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