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Keväällä 2004 Keinutien ala-asteen viidesluokkalaiset
miettivät lähiympäristöstään mielipaikkojaan ja
epämielipaikkojaan. Lapset kävivät ryhmissä yhdessä
valituissa kohteissa tutkimassa mikä missäkin paikassa
oli kurjaa ja mikä kivaa. Jokainen sai valokuvata omat
paikkansa. Kuvien ja maastokävelyn herättelemien
ajatusten pohjalta jokainen kirjoitti lyhyen aineen omista
kuvistaan.

Halukkaat saivat jatkaa aiheen käsittelyä tekemällä
kuvistaan korttisarjan ja kaksi julistetta kuvataiteilija Maija
Saksmanin johdolla.

Kortit ja julisteet olivat esillä Eurooppapäivän
tapahtumassa 7.5.2004 ja Töölönlahden Happihuoneella
pidetyssä Sekatavarakauppa -näyttelyssä 31.5.-
13.6.2004. Kuvat ja julisteet toimitettiin myös
kaupunkisuunnittelusta vastaaville päättäjille ja
virkamiehille. Kuviin liittyvät tarinat käännätettiin myös
englanniksi ja kuvista ja tarinoista painatettiin korttisarja
jotajaettiin kansainvälisessä Kestävän kehityksen
kasvatuksen konferensissa Helsingissä kesäkuussa
2005.

Keinutien koulun projekti toteutettiin yhteistyössä:
Keinutien koulu, Suomen Mielenterveysseura ry, Ekoarki
-hanke
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Antoni
• Minun mielipaikka  on minun pihani. Se on

minulle tunnetuin. Siellä ei ole kiusaajia
paljon. Tämä piha näyttää aika hassulta.
Piha antaa minulle paljon tunteita,
esimerkiksi laulun tunteen ja tanssin
tunteen. Minulla on paljon kavereita tällä
pihalla. Täällä tuoksuu kesällä asfaltille.
Pihalla kuuluu linnun laulua ja autojen
ääniä.

Jenni L.
• Minun mielipaikkani on Leikkipuisto Kiikku.

En käy siellä, mutta pienempänä menin
sinne kavereitten kanssa. On monta syytä
miksi pidän paikasta. Siellä olivat kaverit
sekä kivat ohjaajat ja aina jotain hauskaa.
Kävin siellä yleensä koulun jälkeen, mutta
en enää. Sinänsä sääli mutta en enää ehdi
käydä Kiikussa, eikä kukaan muukaan. Sitä
paitsi siellä käy tätä nykyä vain joitain pieniä
ekaluokkalaisia. Mutta jos sinä haluat käydä
siellä, etsi ensin Keinutien ala-asteen koulu,
sitten suuri ylämäki, jonka varrella on
päiväkoti Jousi. Kävele mäkeä ylös katso
oikealle ja ”Ta-daa!” olet löytänyt
Leikkipuisto Kiikun! Siellä kannattaa käydä
varsinkin lettupäivinä.

Kati
• Oli kerran mummo, joka vei Tiinan kouluun.

Kun Tiinan mummo lähti koululta hän
liukastui ja mursi jalkansa. Sen jälkeen
koululle hankittiin hiekoituslaatikko. Siksi
paikka on minusta kiva.  Moona L.
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Moona L.
• Mielipaikkani on jonkunlainen

luonnonhelma. Siellä pitää olla eläimiä ja
rauhallista. Valitsin tämän kuvan koska
siinä on eläimiä ja hiukan metsääkin. Tämä
paikka sijaitsee Kontulan lähellä olevassa
leikkipuistossa. Oli vaikea löytää paikkaa
joka olisi minun mielipaikkani. Tässä
paikassa voi kuulla onnellisten pikkulapsien
naurun ja niiden surut. Siellä voi tuoksua
kuuselle ja talvelle. Kesällä siellä voi
haistaa nurmikon ja kukkaset. Tämä paikka
herättää minussa onnen kipinän ja ilon.

Lauri N.
•  Urheilukenttä on nasta paikka. Urheilu

kentällä voit talvisin luistella tai jääkiekkoa
pelata. Kesäisin voit futista pelata. Kentällä
on kivaa.

Ninja L.
• Metsä on rauhallinen ja hiljainen paikka.

Siellä ei kuulu autojen ääniä eikä ihmisten
ääniä. Jos haluaa olla aivan yksin voi
mennä metsään rauhoittumaan. Itse en
kuitenkaan ole kauhea luontoihminen,
mutta silti metsä on kiva paikka. Siellä voi
kuunnella lintujen lauluja ja katsoa oravia.
Vaikka tämä paikka ei ole ihan minun
lempipaikkani se silti muistuttaa sitä. Metsät
ovat tärkeitä paikkoja eläimille niin kuin
ihmisillekin. Ilman puita emme saisi
happea.
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Risto I.
• Valitsin tämän paikan koska

siellä on kiva luistella. Koulun
kentällä. Aukiolla. Se tuoksuu
jäältä. Tuntuu että on jäällä
ihan meren jäällä.

Hanna N.
• Talvitie

- Voi, miten kauniisti lumi on
satanut, moni ohi- tai
läpikulkijan ajattelee. Tällaiset
paikat rauhoittavat mieltä. Tien
läpi on hauska kulkea, koska
tie näyttää satumaiselta. Voisin
kulkea vaikka tunnin
edestakaisin tietä. Minusta sitä
pitäisi kutsua mieluummin
poluksi kuin tieksi.

Marcus
• Jääkentällä tulee hyvä mieli,

kun on paha mieli. Se on
meidän koulun lähellä ja käyn
siellä usein. Se on niin kiva
paikka, että pyydän kavereitani
sinne melkein joka päivä. Se on
hienon näköinen. Varsinkin
silloin kun siellä luistelee joku.
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Jessica L.
• Tämä on epämiellyttävä,

koska ketkään kerrostalon
asukkaista eivät halua
graffiteja taloonsa eikä niitä
saa oikeastaan poiskaan.

Ninja L.
• Minä vihaan sitä kun jotkut

nuoret sottaavat seiniä!
Monissa seinissä tai
pylväissä on jotain töhryä.
Se ei ole kivan näköistä. Ja
sitä paitsi ne eivät lähde
kuin jollain erikoisella
aineella. Minua inhottaa
aina kun nään jotain
sellaisia kirjoituksia
seinällä. Niin kuin tässäkin
kuvassa näkyy.

Lauri
• Kyltti

Onko järkeä töhriä
paikkoja. Tässä oli kaunis
kyltti nyt vain ruma musta
löntti.



Anttoni
• Epämielipaikkani on meidän toisella

puolella oleva piha. Siellä on paljon
kiusaavaa väkeä. Sen muoto on
neliskanttinen. Piha antaa surun ja
tyhmyyden tunteita.

Moona
• Vaikka en ole koskaan käynyt tämän

paikan sisällä, se herättää minussa
jo ulkopuolella epämiellyttävän
tunteen. Tämä paikka opettaa
ihmisen huonoon elämään. Se
sijaitsee Kontulan
ostoskeskuksessa. Tämä paikka
näyttää ehkä hauskalta, mutta
sisäisesti se on kaamea. Se tuoksuu
kauhealle, itse asiassa haisee. Jo
sen lähellä tunnen oloni kauheaksi ja
epämiellyttäväksi.En koskaan voisi
kuvitella meneväni sinne.

Miika K.
Vanha leikkitarha
Valitsin tämän paikan koska se ei
näytä todellakaan kivalta, kun
ikkunat on naulattu kiinni. Paikka on
ihan ruostunut ja ränsistynyt. Paikka
sijaitsee koulun lähellä. Tunteita se
herättää siitä kun olin tuossa
huonossa tarhassa. Näyttää tosi
rumalta ja toivon että se puretaan.
(Toim. huom. Päiväkoti purettiin
maaliskuussa kuvien ottamisen
jälkeen)
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Maria T.
•  Tämä paikka on tyhmä,

koska siihen piirretty ikäviä
tekstejä. Löysin paikan
meidän koulun läheltä.
Valitsin paikan, koska en
tykkää sotkuista. Minusta
pitäisi tehdä seiniä joihin voisi
piirtää että tuommoiset
vähenisivät.

• Marcus H.
 Roskapönttö

Olipa kerran likainen
roskapönttö, joka haisi
pahalle. Sitten tuli poika, joka
kuvasi sitä ja sille tuli hyvä
mieli, mutta pojan mielestä se
haisi pahalle. Se näytti kyllä
hauskalta. Pojan nimi oli
Marcus. Roskapönttö oli
roskapöntöksi niin kiva, että
siitä tuli hyvä mieli.

• Kati
Roskapönttö
Tämä kuva on Keinutien ala-
asteen koulun roskapöntöstä.
Kuva otettiin, koska se on
epämiellyttävä. Tämä
roskapönttö haisee ja lisäksi
se on ruman värinen. Valitsin
tämän paikan, koska se on
ruma siis tosi ruma.
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Paul W.
 Tämä on epämiellyttävä paikka meille
kaikille. ROSKIS!!! Roskis on haiseva ja
ruma paikka (tämä on otettu roskiksen
sisältä otettu kuva). Kuvan pitäisi olla
karmiva haiseva roskis mutta
päinvastoin. Se on upea kuvan näköinen
roskis. Valitsin tämän kuvan koska se on
haiseva hiljainen sekä karmea. Roskis
sijaitsee Keinutien leksulla. Kauneutta
rumuudesta

Jenni L.
Minun epämielipaikkani on
rakennustyömaa. Valitsin sen koska se
näyttää erittäin rumalta, kuulostaa
hirveältä, eikä valmistu koskaan.
(aloitettu 2002-2003, kuulemma
lopetetaan syksyllä 2004) tai siltä ainakin
tuntuu. Enne siinä oli Kymppimesta,
”biljardinpeluupaikka”, eli purkukunnossa
oleva graffitien (ja ties minkä) peitossa
oleva savun (ja ties minkä) hajuinen
humalassa olevien örveltäjien (ja ties
keiden) suosima kapakka. Ainoastaan se
oli pahempi! Nyt siihen rakennetaan
asuntoja. Ainut ihan OK on se, kun
yhteen aikaan sieltä pystyi hakemaan
savea! Onko se oikein? Mitä, häh?! Juuri
tuon kaltaiset paikat pitäisi kieltää laissa,
ja tekevät Kontulassa asumisesta
häpeän!

Hanna N.
Kyltti
Vanha ruma ja sotkettu kyltti seisoo
rumasti koulun edessä. Se on potkaistu
vinoon. Joku on ohikulkiessaan
töhertänyt kylttiin. Se on mielestäni aivan
väärässä paikassa. Otin kuvan, siksi että
se on ruman värinen, likainen ja luulenpa
että moni on kouluun mennessä
kiinnittänyt siihen huomiota. Kyltissä
sanotaan: ”Läpikulku ja asiaton oleskelu
koulun alueella kielletty.” Kyllä asian
voisi ilmoittaa mielestäni eri tavalla,
vaikka seinään kiinnitetyllä kyltillä. Sen
pitäisi olla niin korkealla, ettei siihen
yletyttäisi, mutta ei niin korkealla, ettei
sitä näkisi.
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Alan
• Tässä on rakennustyömaa.

Siinä voidaan rakentaa ja ne
voi rakentaa siihen vaikka
koulun. Ehkä siinä
rakennuksessa voi tehdä jotain
hyvää juttua.

Alan
• Minun mielestäni että tämä

ostoskeskus on aika huono
paikka. Koska siellä jos joku
haluu mennä 5-6 maissa niin
siellä on aika paljon humalaisia.
Sen takia. Paikka on
ostoskeskuksessa. No koska
siellä ei ole aika paljon paikkoja
ja siellä on aika paljon
humalaisia ja paljon baareja ja
kaljapaikkoja ja joskus nuoret
tulevat juomaan kaljaa ja
huutavat.

Risto I.
• Se (rakennustyömaa) on

mielenkiintoinen paikka mutta
vaarallinen. Työmiehet ovat
tottuneet vaaralliseen
hommaan ja osaavat välttää
vaaratilanteita. Minusta tuntuu
että olisin romuläjällä.
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