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Jäätelökioski tulivuoren rinteellä - 

arkkitehtuurin aistimisesta

Artikkelin nimi Jäätelökioski tulivuoren rinteellä yhdistää tarkoituksellisesti kaksi vastakkaista ilmiötä; jää 

ja tuli, ihminen ja luonto. Se herättää meissä mm. mielikuvia mausta ja tuoksusta, miellyttävästä ja häirit-

sevästä. Sanat johdattavat ajatuksemme vahvoihin mielikuviin, jotka perustuvat aiempiin aistikokemuk-

siimme. Nämä kokemukset perustuvat näköhavaintojen lisäksi eri aistien – kosketus-, kuulo-, haju- ja ma-

kuaistin - avulla saatuihin aistihavaintoihin, vaikka tietoisesti näköaisti dominoi. Jäätelökioski herättää 

mielikuvia kylmästa, virkistävästä, makeasta, pehmeästä jne. ja tulivuori taasen yhdistyy mielikuvissam-

me  kuumuuteen, höyryihin, laavaan, vaaraan, ennalta arvaamattomuuteen. Näiden sanojen yhdistelmä 

herättää meissä jokaisessa yksilöllisen ja henkilökohtaisen mielleyhtymän. Näin omasta mielestäni toimii 

myös arkkitehtuurin oppimisprosessi. 

Tämä otsikko on lainaus ensimmäisestä kirjastani Byggingarlist í augnhæð (Arkkitehtuuria silmän korkeu-

della / Arkkitehtuuri ihmisen näkökulmasta). Julkaisija on Islannin kansallinen oppimateriaalikeskus. Kir-

ja on 6-20 vuotiaiden lasten ja nuorten opetukseen suunnattu arkkitehtuuriopetusmateriaali. Esittelen tässä 

artikkelissa lyhyesti kirjani sisällön ja kerron myös kokemuksistani lasten ja nuorten arkkitehtuurikasva-

tuksen parissa, sillä toimin Reykjavikin taidemuseon arkkitehtuurin osaston johtajana. Kokemukseni pe-

rusteella voi sanoa, että hyvä tapa lähestyä arkkitehtuuria on “tekemällä oppiminen“. “Learning by doing” 

menetelmä perustuu tutkimalla ja kokeilemalla oppimiseen, ja sen avulla voidaan johdattaa lapset ja nuo-

ret oppimaan leikin avulla valittuja asioita arkkitehtuurista. Mielestäni tämä menetelmä antaa lapsille mah-

dollisuuden pohtia ja löytää ratkaisuja omakoh-

taisten aistikokemusten ja oikeilla materiaaleilla 

työskentelyn avulla. 

Monet arkkitehtuuriteoreetikot ja filosofit ku-

ten Juhani Pallasmaa, Christian Norberg-Schulz, 

Maurice Merleau-Ponty, Gaston Bachelard and 

Italo Calvino ovat tukeneet uskoani siitä, että ark-

kitehturin kokeminen, ymmärtäminen ja arkki-

tehtoninen ilmaisu perustuvat moniaistisuuteen, 

eikä pelkästään visuaalisuuteen. Jäätelökioski 

laavarinteessä työpajasta mieleeni on jäänyt par-

haiten eräs 5–vuotias tyttö, joka maalasi kauniin 

sommitelman valkoisista kulmikkaista taloista 

mustahiekkaisen tulivuoren rinteellä. Mielestä-

ni lasten ja nuorten arkkitehtuurikasvatus ja aja-

tustenvaihto nuorten kanssa ei juurikaan eroa 

aikuisten opetuksesta. Arkkitehtuurin ymmär-

täminen perustuu omaan kokemukseen!

Kun aloin joitakin vuosia sitten työskennellä las-

ten ja nuorten arkkitehtuurikasvatuksen paris-

sa pohdin vakavasti, mistä siinä oikein on kyse? 

Miksi arkkitehtuuria tulee opettaa lapsille? Ei 

kai ainakaan tehdäksemme lapsista arkkitehte-

ja! Lähemmin tarkasteltaessa asia ei ole kovin-

kaan monimutkainen. Lapset ovat luonnostaan 

kiinnostuneita rakentamisesta ja tekevät majoja 

heti kuin osaavat. Varmaan kaikkialla lapset te-

kevät samantyylisiä rakennelmia kuin omat poi-

kani lapsuudessaan. He rakensivat tuoleista ja 

kankaista majoja olohuoneessa ja taloja, linnoja, 

teitä ja kaupunkeja hiekkalaatikolla ja rannalla. 

Lapset rakentavat koko ajan, siksi arkkitehtuu-

rin tutkiminen heidän kanssaan onkin itse asi-

assa tosi helppoa! Paljon vaikeampaa voi toisi-

naan olla työskentely aikuisten kanssa. Creating 
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An Ice-Cream Shop on a Volcano Slope-
Architecture and Sensing

The title of my text draws up the immediate contrasting phenomena of ice-cream and vol-

canos, of man and nature, and ignites the sensual references of taste and smell, sweet and 

raw, nice and disturbing. It directs attention towards mental images we get through words, 

images that arise from our senses of touch, hearing, smell and taste, usually secondary to 

the sense of sight in our everyday lives – at least to our conscious mind. The words “ice-

cream shop” bring up memories or references to something cold, refreshing, sweet, soft, 

etc. and the word “volcano” is usually connected with the opposite: hot, stifling, danger-

ous, rough, unpredictable, etc. The combination of the words gives each and everyone his 

or her own personal meaning, something which goes well with my personal view on the 

learning of architecture.

The title is taken from a project task in my first book “Byggingarlist í augnhæð” (“Archi-

tecture at Eye-level”), which is original teaching material for children and young people 

(aged 6-20) in architecture and the man-made environment recently published by the Na-

tional Centre for Educational Materials in Iceland. I will give an insight into my book and 

also tell briefly of my experiences of working with architecture education art the Reykjavik 

Art Museum where I am working as the head of the Architecture Department. In my expe-

rience, a good way of approaching architecture is to emphasise “learning by doing”, that 

is, by researching and experiencing carefully chosen phenomena of the built environment 

through play. I find that this approach gives a good grounding for the kids to wonder on 

their own, preferably through working with real materials and sensing things first-hand. 

With reference to various theoretizing architects, philosophers and writers such as Juhani 

Pallasmaa, Christian Norberg-Schulz, Maurice Merleau-Ponty, Gaston Bachelard and Italo 

Calvino, I will talk about my thoughts regarding experiencing, understanding and express-

ing architecture through all one´s senses and not solely with the eyes. An ice-cream shop 

on the slope of a volcano brings my thoughts to a work done by one of the youngest pupils 

in one of my classes, a five year old girl who did a beautiful composition of a white sug-

arcube house and an ink landscape or hill on a painted picture. It is my belief that work-

ing with architecture and young people is not different from teaching or communicating 

architecture in general, It is about sensing! 
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When I started working with children and architecture some years ago I 

received some serious questions on the issue: What is that about? Why 

teach architecture to kids? Are you making architects of young people? 

But if you look closer it is not so complicated. Kids are actually build-

ing from the moment they can build. I imagine that everyone has tried 

something similar as my own boys loved to do when they were small: 

to build a shelter with sheets and chairs in the living room. Or simi-

lar activities in the sandbox at the playground creating roads and cit-

ies or sand castles at the beach. Kids build all the time. So it is very 

easy to work with children and architecture! It can be much more dif-

ficult with us grown-ups sometimes. The Creating the Future confer-

ence demonstrated great ways to do address architecture with children.

I have linked my way of teaching architecture with new ideas in the 

field of teaching. One hundred years ago knowledge was very precious, 

so it was considered of the uttermost importance to learn by heart. In 

the exams grades were given on the basis of how much you could re-

member by heart. The world today is different. Knowledge is every-

where and in fact we suffer from too much of it. Everyday we are over-

run by information of all sorts, so the difficult task today is to learn 

how to deal with this excess information, learn how to sort it out rath-

er than to keep everything in mind or learn it by heart. The neces-

sary skill of today is to be critical of what we take in and what we do 

with it. We are luckily moving away from the rigid soldier mentality 

towards a creative chaos, which has more to do with playing on solu-

tions  than seeking the “right” answers, which most likely do not exist. 

I don´t have a lot of gurus, but one person I have been reading over 

and over again and who follows me through my life is the Finnish ar-

chitect and theoretician Juhani Pallasmaa, who has written a lot of 

books on the idea of architecture and sensing. The first book I read by 

him was “Questions of Perception”, written in 1994 in collaboraton 

with Steven Holl and Alberto Pérez-Gómez, followed by “The Eyes of 

the Skin”, first published in 1996. His writing is really easy to under-

stand, emphasizing  the way of using not only the eyes, but the other 

senses as well. This comes naturally to kids but tends to be ignored by 

us grown-ups, maybe because our shcool system does not support the 

importance of it. His essay “An Architecture of the Seven Senses” has 

inspired me since I first read it, creating in my mind the image of the 

seven dwarfs of Snow White in the old fairytale. 

In a still frame from the Disney movie the dwarfs are envisaged walking 

in the forest, the first one leading the way with the torch, resembling the 

sight as the “primary” sense. After him come the others in a row, each 

representing for me the other senses. It is widely recognized nowadays 

that the senses are not restricted to only five, as has been thought  for 

a long time. So I have added the sense of 3D, that is, the simultaneous 

three-dimensional reading of the environment and an “X” by the last of 

the dwarfs, thus illustrating all the other different and varied ways of 

experiencing our world, architecture,and space. In the introduction to 

my book I wrote: “For about 500 years ago, at the time called the Ren-

aissance, the human senses were given hierarchical value depending 

on their given importance. Thus sight was intended to be the most re-

markable sense, just above the sense of hearing. Rated next was smell, 

then taste and finally touch, which was regarded as being close to the 

nature or the undecency of animals”. I challenge you all with this ques-

tion: Can you judge which one of the following was considered to be the 

most precious of man’s work: massage, music or painting?

It is quite remarkable that in 500 years so little has changed regarding 

the senses, but hopefully some of this will change. Vision can obvious-

ly give you the sense of power over a given situation, but a new world 
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the Future –konferenssi esitteli laajasti erinomai-

sia keinoja lähestyä lasten ja nuorten arkkiteh-

tuurikasvatusta sekä teoriassa että käytännössä.

Oma tapani opettaa arkkitehturia perustuu vallal-

la oleviin uusiin oppimiskäsityksiin. Sata vuotta 

sitten tieto oli kallisarvoista, ja oli tärkeää osata 

mahdollisimman paljon asioita ulkomuistista. Pe-

rinteisessä koulusysteemissä arvosanat annetaan 

sen perusteella, miten hyvin oppilas muistaa asioi-

ta ulkomuistista koetilanteessa. Nykymaailma on 

kuitenkin aivan toisenlainen. Tietoa tulvii kaikki-

alta, ja todellisuudessa se hukuttaa meidät alleen. 

Päivittäinen informaatiotulva eri viestimistä on lii-

an laaja käsiteltäväksi, joten nykypäivänä haas-

teena on oppia valikoimaan tietoa eikä suinkaan 

opettelemaan kaikkea ulkoa. Medialukutaitoihin 

kuuluu olellisesti kriittinen arviointi ja tulkitse-

minen sekä merkitysten ymmärtäminen. Yhteis-

kunta on ikäänkuin muuttumassa pois vanhasta 

sotilaallisesta järjestyksestä kohti luovaa kaaos-

ta, jossa asioille on monenlaisia ratkaisuja, eikä 

vain yhtä “oikeaa“ vastausta, jota luultavimmin 

ei ole olemassa.

Minulla ei ole varsinaisia guruja, mutta arvostan 

erityisesti suomalaista arkkitehtia ja arkkitehtuu-

riteoreetikkoa Juhani Pallasmaata, joka kirjoittaa 

arkkitehtuurista ja moniaistisuudesta. Hänen te-

oksiaan olen lukenut urani aikana uudestaan ja 

uudestaan, alkaen “Kysymyksiä havainnoista“ 

(“Questions of Perception” 1994, Pallasmaa, Holl, 

Alberto Pérez-Gómez) ja viimeksi “Ihon Silmät“ 

(“The Eyes of the Skin” , 2007). Hänen tekstin-

sä ovat helposti lähestyttävia, hän kirjoittaa mm. 

siitä, miten ihminen aistii kaikilla aisteillaan. Tä-

mähän on aivan luontaista lapsille, mutta mui-

den aistien vaikutus tuppaa unohtumaan meiltä 

aikuisilta, ehkäpä koulukasvatuksemme vaiku-

tuksesta. Pallasmaan essee nimeltä “Seitsemän 

aistin arkkitehtuuri“ (“An Architecture of the Se-

ven Senses”) on erityisesti inspiroinut minua. Es-

seen nimi herätti minussa mielikuvan seitsemästä 

kääpiöstä Lumikin tarinassa. Disneyn Lumikki-

elokuvan erässä kohtauksessa seitsemän kääpiö-

tä kävelevät metsäpolkua peräkkäin. Ensimmäi-

sellä kääpiöllä on kädessään lyhty symboloiden 

näkökykyä, joka yleisesti ajatellaan primäärik-

si aistiksi. Häntä seuraavat kääpiöt edustava mi-

nulle ihmisen muita aisteja. Nykykäsityksen mu-

kaan ihmisellä on paljon enemmän luokiteltuja 

aisteja kuin vain perinteisesti ajatellut viisi pää-

aistia. Mielikuvassani kuudes kääpiö edustaa 3D 

–aistia, eli ihmisen kykyä hahmottaa ympäris-

töä liikkuessaan, ja viimeinen kääpiö on X, joka 

edustaa kaikkia muita vielä tuntemattomia tapoja 

aistia tilaa, ympäristöä ja arkkitehtuuria. Kirjas-

sani Arkkitehtuuria silmän korkeudella kirjoitin 

emerges when you have to rely on the other senses. Architecture adresses all our senses. Ju-

hani Pallasmaa has put it so beautifully in his lines: “If architecture can be said to have a po-

etic meaning, we must recognize that what it says is not independent of what it is ” (Juhani 

Pallasmaa, Questions of Perception). It supports the idea that architecture is somehow a lan-

guage, an expression that can be read with our senses. In the introduction to my book I wrote: 

“Architecture isn´t only about the way buildings look, or what is merely seen with our eyes. 

Architecture evolves, rather, from the textures we feel with our fingers, the sounds that define 

a space, the smells that different materials offer – and the emotions that we connect to this. 

Architecture is not restricted to images for the eye, but, is a multi-dimensional media of ex-

pression that we perceive with all our senses and that affects the way we feel. Architecture is 

in some ways like words in a book. Instead of letters, words and sentences, architecture is cre-

ated by form and material, space and light, colour and proportions. At its best the houses be-

come like living poems that provide so much more than just shelter from the wind and rain”. 

My book was derived from the proposal by the Icelandic Architects Association to create 

a book suitable for the teaching of architecture in ordinary grammar schools in Iceland.  

The book is divided into three chapters: HOME, INSIDE and OUTSIDE. The projects in the 

book are all based on sensing for experience and understanding. It is important not just 

to sense senselessly, but to awaken your senses with a purpose in mind. It is quite impor-

tant to have a context, so the experience is not just hanging in the air just for fun but con-

nected to the world around us, for example, a connection with the landscape you live in, 

be it urban or natural, to the history or culture, ideology or place itself.

The first chapter in the book, HOME, focuses on the environment that is closest to us. Every-

one has a home where he or she lives and is able to make a mark with personal items, pic-

tures, pets, etc. It can be a home made by an architect or not, but it is your home and it is 

your starting point for entering the rest of the world. Some homes are tidy and neat whereas 

others are chaotic. Homes are very much connected with our own identity, just as some peo-

ple are neat and other chaotic – and that is all good. With the issue of home you can, for in-

stance, relate to the wider context of animal building and the man-made environment. It is 

interesting to establish that all wasps build similar nests, whereas man has the urge to build 

different houses for different purposes. The animals do their buildings by instinct but man 

thinks and puts meaning into his work. Still the purpose of a home is the same in the sense 

of a shelter from the wind and rain. You can go further to look at the neighbourhood and 

the local school, which often mirrors the prevalence of the time it was built, be it the form or 

the decorations, as a solemn, singular piece or pluralistic composite, organic and adventur-

ous or geometric and simple. 

The second chapter, INSIDE, is closely related to the shaping of the inside or the space 

around us. In a workshop called “Houses: whales or spiders” we research the two opposite 

ways of building – massive or light structures, expressed in clay or wooden sticks, and the 

inherent will of the material used. The third chapter, OUTSIDE, deals with the appearance 

of our man-made environment, houses and city planning and the dialogue between build-

ing and the landscape. The focus is on the wonder of beauty and what is considered to be 

pleasing for the eye at different times in history. Another important aspect  is how we make 

our cities, what it is that we base our society on and what needs we have to feel good as 

individuals in a larger context. In one workshop “Lines and landscape, make a city” the 

pupils create a society from scratch in the classroom, and from one day to another they are 

told various things, for instance that an awful catastrophe has happened so that all the 

infrastructure has to be changed. From that they learn that there is no one that owns the 

city, but everyone together has a responsibility for how it takes shape.  

It is extremely exciting to work with children, learning about architecture. The most im-

portant thing in architecture education for children and youths is the participation and the 

joy of a multi-dimensional approach to learning through personal sensing. Creative learn-

ing is for me the opposite to passive learning, based on mere receiving or consuming the 

knowledge or experience of others. Meaningful learning is to experience things first-hand, 

relying on your former personal experiences to build new horizons. This way of learning 

encourages children and youths to trust their own ways of thinking and to be confident 

with themselves living in the world.
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seuraavasti: “Renessanssiajalla n. 500 vuotta sitten ihmisen aiste-

ja arvotettiin niiden tärkeyden mukaan. Arvojärjestyksessä merkit-

tävimpänä oli näköaisti, ja sen jälkeen tuli kuuloaisti. Kolmanneksi 

eniten aikakaudella arvostettiin hajuaistia, sen perässä tuli makuais-

ti ja alimpana arvoasteikolla oli tuntoaisti, mitä pidettiin lähes eläi-

mellisenä.“ Haastankin nyt teidät kaikki pohtimaan, mitä seuraavis-

ta tämän perusteella renesanssiaikana arvostettiin eniten; hierontaa, 

musiikkia vai maalausta?

On kiinnostava huomata, että 500 vuoden aikana paljonkaan ei ole 

muuttunut koskien aistien merkitystä. Toivottavasti elämme nyt muu-

tosten aikaa. Näkökyky kieltämättä antaa yhdellä katseella tilanteen 

herruuden, mutta aivan uudet maailmat avautuvat, jos keskittyy käyt-

tämään muita aistejaan. Arkkitehtuuri koskettaa kaikkia aistejam-

me. Juhani pallasmaa ilmaisee tämän koskettavasti artikkelissaan: “ 

Jos arkkitehtuurilla katsotaan 

olevan ruonollisia merkityk-

siä, meidän täytyy oivaltaa, 

että se mitä arkkitehtuuri ker-

too, ei ole erillinen arkkiteh-

tuurin olemuksesta.“ Tämä 

tukee ajatusta siitä, että ark-

kitehtuuri on tavallaan kieli, 

ilmaisu, jota voimme lukea 

aisteillamme. Kirjani johdan-

nossa olen kirjoittanut; “Ark-

kitehtuuria ei ole ainoastaan 

rakennusten ulkoasu tai se, 

mitä näemme silmillämme. 

Ennemminkin arkkitehtuuri 

muodostuu niistä tekstuureis-

ta, jotka tunnemme sormen-

päillämme, äänistä tilassa, eri 

materiaalien tuoksuista, sekä omista tunteistamme, jotka syntyvät 

näistä kokemuksista. Arkkitehtuuria ei ole vain silmin nähtävää vi-

suaalista taidetta, vaan moniulotteisen ilmaisun väline, jota koem-

me kaikilla aisteillamme, ja joka vaikuttaa tuntemuksiimme. Ark-

kitehtuuri on tavallaan kuten kirjaimet kirjassa. Kirjainten, sanojen 

ja lauseiden sijaan arkkitehtuuri muodostuu muodoista ja materi-

aaleista, valosta ja varjosta, väreistä ja mittasuhteista. Parhaimmil-

laan rakennukset ovat ikään kuin eläviä runokokoelmia, jotka tar-

joavat meille paljon enemmän kuin vain suojaa sateelta ja tuulelta.“

Arkkitehtuuria silmän korkeudella –oppikirja syntyi Islannin arkki-

tehtiliiton aloitteesta, sillä koulujen käyttöön tarkoitetulle arkkitehtuu-

rin oppikirjalle oli tarvetta. Olen jakanut kirjani kolmeen pääosaan, 

KOTI, SISÄTILA, ULKOTILA. Kirjan tehtävät perustuvat oppimiseen 

moniaistisesti kokemalla. On tärkeää, ettei aistiminen ja kokeminen 

ole vain itse kokemisen vuoksi, vaan että mielessä pidetään tehtävän 

tavoite ja konteksti. Jotta kokemuksille ja aistimuksille syntyisi mer-

kitys ja oppisimme näistä harjoituksista, on hyvä pitää mielessä kon-

teksti ja yhtymäkohdat ympäröivään maailmaan. Tavoitteena on op-

pia meitä ympäröivästä maailmasta, oli se sitten kylä tai kaupunki, 

sen historiasta ja kulttuurista, aatemaailmasta ja paikoista itsestään.

Ensimmäinen osa nimeltä KOTI keskittyy ihmisen lähiympäristöön. 

Jokaisella meistä on koti, paikka jossa asumme, ja johon voimme 

vaikuttaa omilla henkilökohtaisilla valinnoillamme ja esineillämme, 

kuten esim. valokuvilla jne. Rakennuksen on saattanut suunnitella 

arkkitehti, mutta vaikkei olisikaan, se on joka tapauksessa koti, paik-

ka, jolla on ihmiselle erityinen merkitys. Se on lähtökohta, keskipis-

te, josta ihminen katsoo muuta maailmaa. Koti voi olla siisti tai kaa-

oksessa, ja se usein myös kuvaa peroonallisuuttamme jollain tapaa; 

ihmisetkin ovat luonteeltaan erilaisia, toiset huolellisempia ja toiset 

suurpiirteisempiä, arvottamatta näitä sen kummemmin. Koti, talo ja 

rakennus ovat ihmisen asumuksia. Kodin konseptiin liittyen on mie-

lenkiintoista vertailla ihmisten ja eläinten rakentamista. Eläimet ra-

kentavat myös itselleen pesiä, koloja, hämähäkinverkkoja jne. Yleensä 

kaikki saman lajin eläimet rakentavat itselleen samanlaisen asumuk-

sen, kun taas ihminen tyypillisesti rakentaa erilaisia asumuksia eri 

käyttötarkoituksia varten. Eläimet yleensä rakentavat pesänsä vais-

tonvaraisesti, kun taas ihmisten rakentamiseen liittyy merkityssisältö-

jä. Kuitenkin koti on myös suoja sateelta ja tuulelta. Kodin lisäksi las-

ten lähiympäristöä ovat mm. 

koulut. Niitä tutkimalla voi 

saada tietoa siitä ajasta, jol-

loin ne on rakennettu. Ra-

kennuksen materiaalit, muo-

dot, massoittelu ja detaljit 

kertovat aikakautensa aja-

tusmaailmasta. 

Kirjan toinen kappale SISÄ-

TILA keskittyy meitä ympä-

röivään tilaan ja sen muo-

toon. Eräässä tehtävässä 

asiaa tutkitaan teemalla “Ta-

lot; valaita vai hämähäkke-

jä“? Ideana on tutkia teeman 

mukaisesti kahta vastakoh-

taista rakentamistapaa, mas-

siivirakennetta ja kevyttä ra-

kennetta, käyttämällä rakennusmateriaaleina savea ja puutikkuja ja 

tutkien, miten materiaali vaikuttaa muotoon. Kirjan kolmas osa UL-

KOTILA käsittelee rakennettua ympäristöä, taloja ja kaupunkisuun-

nittelua, sekä rakennetun ja luonnonympäristön suhdetta toisiinsa. 

Keskeisenä teemana on kauneuden käsite ja sen muuttuminen ajan 

myötä. Toinen teema kaupunkien rakentuminen ja sen syntyyn vai-

kuttavat tekijät; mihin arvoihin yhteiskuntamme perustuu, ja mitkä 

tekijät vaikuttavat ihmisen onnellisuuteen. Eräässä työpajassa ni-

meltä “Viivoja ja maastoja, rakenna kaupunki“ rakennetaan ja suun-

nitellaan kaupunkia yhdessä ryhmän kanssa. Kesken rakentamisen 

osallistujille kerrotaankin, että suuri katastrofi on tapahtunut, min-

kä seurauksena kaupungin infrastruktuuria tulee muuttaa... Työpa-

jan tavoitteena on oppia ymmärtämään kaikkien yhteinen vastuu ra-

kennetun ympäristön muodostumisesta. 

Minusta on erittäin innostavaa työskennellä lasten ja nuorten arkki-

tehtuurikasvatuksen parissa. Mielestäni tärkeintä on osallistuminen 

ja moniulotteisesta lähestymisestä ja henkilökohtaisesta kokemises-

ta syntyvä tekemisen ilo. Luova oppiminen on minusta passiivisen 

opiskelun vastakohta. Passiivinen opiskelu perustuu vastaanottami-

selle ja valmiiden vastausten kuluttamiselle. Merkityksellinen oppi-

minen perustuu omiin kokemuksiin, ja niiden avulla kukin voi raken-

taa uusia horisontteja henkilökohtaisten kokemusten perustuksille. 

Luova oppiminen kannustaa lapsia ja nuoria uskomaan omiin aja-

tuskykyihinsä ja kasvattaa itseluottamusta.




