
Vastaa Muistojen Nikkilä -kyselyyn
Asukkaiden muistot ovat tärkeä osa alueiden historiaa ja identiteettiä. Uskomme, että 
arvostus asuinaluetta, rakennuksia ja paikkoja kohtaan kasvaa muistoja ja kokemuksia 
jakamalla. Minkälaisia muistoja sinulla on Nikkilän vanhoista rakennuksista ja paikoista?
Keräämme kyselyllä sekä muistoja että asukkaiden arvioita Nikkilän vanhoista 
rakennuksista ja maisema-alueista. Kysely on avoinna 21.3. – 26.6.2016 välisen ajan 
osoitteessa: https://maptionnaire.com/fi/1153/

Besvara enkäten om Minnenas
Invånarnas minnen är en viktig del av områdets historia och identitet. Vi tror att 
uppskattningen för bostadsområden, byggnader och platser växer  när man delar med sig 
av sina minnen och upplevelser. Hurdana minnen har du av platser och gamla byggnader 
i Nickby? Genom enkäten samlar vi in såväl minnen som invånarnas bedöming av gamla 
byggnader och miljöområden i Nickby. Enkäten är öppen under tiden 21.3. – 26.6.2016 
på adressen: https://maptionnaire.com/fi/1153/

Lisätietoja kyselystä antaa:
Tilläggsuppgifter om enkäten ges av:

Aino Kuusimäki
kaavoittaja, Sipoon kunta 
planläggare, Sibbo kommun
aino.kuusimaki@sibbo.fi
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SISÄLLYSNIKKILÄN TAIDEOHJELMA

Tilaaja
Ympäristötaiteen säätiö ja Sipoon kunta

Sipoon kunnan ohjausryhmä

Ohjelman suunnittelu ja teksti
Marjukka Korhonen, kuvanveistäjä 

Visuaalinen ilme
Leena Kisonen, graafinen suunnittelija

Kuvat ja kartat
Leena Kisonen, Marjukka Korhonen ja Sipoon kunta
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Anne Laitinen 
kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö

Katja Sågbom 
kulttuurituottaja

Pamela Brunila 
kulttuurituottaja

Suvi Kaski 
kaavoituskoordinaattori

Jarkko Lyytinen 
kaavoitusarkkitehti

Pilvi Nummi 
kaavoittaja

Matti Kanerva 
kaavoituspäällikkö

Kaisa Yli-Jama 
yleiskaavapäällikkö

Katja Jaranne 
maanrakennusinsinööri

Mari Kosonen 
puutarhuri

Tuija Tzoulas 
paikkatietoinsinööri

Eveliina Harsia  
yleiskaava-arkkitehti
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Osallistu sosiaalisessa mediassa
Muistojen Nikkilä on mukana myös somessa. Keskustele Twitterissä tai julkaise kuvasi 
Instagramissa hashtagilla #muistojennikkilä. Facebookissa voit julkaista sisältöä Cultural 
planning Nikkilä –sivulla (https://www.facebook.com/kulttuurikaytava/). Seuraamme 
myös muita julkisia some-kanavia ja kokoamme some-sisällöistä yhteenvedon, kun 
Muistojen Nikkilä -kysely on päättynyt. Some-seuranta on osa väitöskirjatyötä, jossa 
tutkitaan sosiaalisen median käyttöä kaupunkisuunnittelussa ja kaavoituksessa. 

Delta via sociala medier
Minnenas Nickby finns också på de sociala medierna. Diskutera på Twitter eller publicera 
din bild på Instagram med hashtaggen #muistojennikkilä. På Facebook kan du publicera 
innehåll på sidan Cultural planning Nikkilä (https://www.facebook.com/kulttuurikaytava/). 
Vi följer också andra offentliga sociala mediekanaler och gör en sammanställning av 
innehållet när enkäten Minnenas Nickby har avslutats. Bevakningen av social media ingår 
i en avhandling där användningen av social media i stadsplaneringen och planläggningen 
undersöks. 

Lisätietoja tutkimuksesta antaa:
Tilläggsuppgifter om forskningen ges av: 

Pilvi Nummi
arkkitehti, tohtoriopiskelija, Aalto-yliopisto
arkitekt, doktorsstuderande, Aalto-universitetet
pilvi.nummi@aalto.fi
Twitter: @pilvinummi
verkko-osallistuminen.fi
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