Aarteeni Helsingissä

Sympaattiset lippakioskit ovat monien kaupunkilaisten suosikkipaikkoja. Kuvassa: Ihmisiä Fleminginkadulla Karhupuiston laidal la toukokuussa
1970. Taustalla lippakioski. Kuva: Eeva Rista / Helsingin kaupunginmuseo

Osallistu Aarteeni Helsingissä -verkkokyselyyn ja vaikuta! Mikä lähiympäristössäsi tai Helsingissä on
mielestäsi arvokasta kulttuuriympäristöä? Kerro meille perusteluineen oma suosikkipaikkasi ja vaikuta
Helsingin kaupungin kulttuuriympäristöohjelman suunnitteluun. Kysely on avoinna 2.6.-31.8.2021.
Haluamme kuulla, mikä on juuri sinun suosikkipaikkasi! Voit kertoa myös tarinan valitsemaasi paikkaan liittyen.
Tarina voi olla kuvaus siitä, mitä paikassa on tehty, miten siellä on vietetty aikaa tai mitä tunteita paikka on
herättänyt. Voit myös lähettää kuvan paikasta.
Tämän kyselyn vastauksia, kuvia ja tarinoita käytetään tausta-aineistona uuden Helsingin kulttuuriympäristöohjelman
suunnittelussa. Jos lähetät meille kuvia, joissa näkyy muita ihmisiä, pyydäthän heiltä luvan.

Kulttuuriympäristöt ovat rakennetun ympäristön, arkeologisen kulttuuriperinnön ja maiseman muodostama
kokonaisuus. Helsingin kaupunginmuseo käynnisti vuonna 2020 kulttuuriympäristöohjelman, joka linjaa miten
arvokkaat kulttuuriympäristöt huomioidaan ja säilytetään sekä toisaalta hyödynnetään voimavarana kaupungin
kasvaessa ja tiivistyessä.
Lue lisää kulttuuriympäristöohjelmasta:
Helsingin kaupunginmuseon kulttuuriympäristöohjelma

Rekisteriseloste • Tietosuoja

AARTEENI HELSINGISSÄ
1) Paikan osoite tai muu tunnistettava nimi

2) * Miksi valitsit juuri tämän paikan tai kohteen? Miksi kohteen tulisi olla osa kulttuuriympäristöä?

3) Kerro tarinasi paikkaan liittyen. (Ei pakollinen)

4) Lataa kuva paikasta (ei pakollinen. Tiedoston koko enintään 5 MT)

VASTAAJAN
5) * Etunimi

6) Sukunimi (vapaaehtoinen)

7) Ikä (vapaaehtoinen)

8) * Oletko kiinnostunut osallistumaan kulttuuriympäristötyöhön esimerkiksi työpajoissa tai muissa
vastaavissa tapahtumissa?
Kyllä
Ei

Tämä ruutu näkyy ainoastaan esikatselutilassa.
Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta tämä kysymys olisi näkyvissä:
Jos kysymys Oletko kiinnostunut osallistumaan kulttuuriympäristötyöhön esimerkiksi työpajoissa tai
muissa vastaavissa tapahtumissa? sisältää minkä tahansa seuraavista
 Kyllä
9) Sähköpostiosoite (ei pakollinen)

TAUSTAMUUTTUJAT
10) * Olen
Nainen
Mies
Muu
En halua määritellä
11) * Syntymävuosi (nelinumeroisessa muodossa)

12) * Postinumero (viisinumeroisessa muodossa)

13) * Äidinkieli
Suomi
Ruotsi
Englanti
Muu, mikä?
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