4. Puiston teema

Leikkipuiston suunnittelu on luontevaa aloittaa teeman pohdiskelulla. Oppilaiden
ideioima teema voidaa ottaa yhdeksi varsinaisen suunnittelun lähtökohdaksi.
Keskustelemalla puiston teeman eli aiheen pohtiminen lähtee hyvin käyntiin. Kun on
ideoitu yhdessä erilaisia teemoja, tehdään pareittain ideakartta siitä, kuinka teema näkyy
puistossa. Lopuksi äänestetään, mikä teema olisi paras ja toteutusi puistossa niin, että
muutkin sen huomaavat.
Kesto
3 oppituntia

Mitä lapset oppivat?
• Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot

• Ryhmäviestintä

Sopivin oppilasmäärä
1 luokka / opettaja ja/tai ohjaaja

• Ilmaisurohkeus ja taidot

Mikä ikäisille?
Sopii tällaisena 3-luokkalaisista ylöspäin. Hieman
muunneltuna myös 1-2-luokkalaisille.
Oppiaineet
Äidinkieli, viestintä, kuvaamataito

• Ideakartta kollaasitekniikalla
Suunnitteluun saatava aineisto
• Teemaideoita

• Sivutuotteena toiveita muun muassa puiston
leikkivälineistä

Materiaalit
• Isoja taustakartonkeja, piirrustuspaperia, kyniä, sakset, liimaa, leikeltäviä lehtiä ja kuvastoja,
materiaalinäytteitä
Ohjaajan / opettajan etukäteisvalmistelut
• Teemakeskustelun pohjaksi lyhyt alustus

• Mahdollisia teemaehdotuksia tai aiheita.
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Työpajan kulku
15 min
• Teemakeskustelun alustus
• Mitä teema tarkoittaa? Miten teema näkyy erilaisissa puistoissa?

30 min

• Teeman ideointi keskusteluna
• Mikä voisi olla sopiva teema puistolle? Ideoikaa eri vaihtoehtoja ja miten ne näkyisivät puistossa.
• Joskus voi olla ennalta päätetty, että teeman tulee liittyä esimerkiksi nimistöön tai alueen luontoon. Tämä on
hyvä kertoa lapsille, jolloin he pääsevät jalostamaan teemaa yksityiskohtaisemmaksi. Jotkut ryhmät saattavat
myös tarvita alustavan teema-luettelon vauhtiin päästäkseen. Toisilla ryhmillä ajatus lähtee lentoon kuin
itsestään.

• Ideointia kannattaa tehdä aluksi koko luokan kesken ja jatkaa sitten vaikka pareittain tai pienissä
ryhmissä, jotta kaikkien mielipide pääsee esille.
45 min

• Parit valitsevat yhden teeman, josta koostavat ideakartan suurelle kartonkialustalle. Ideakarttaan
merkitään teeman nimi keskelle ja sen ympärille ideoita, kuinka teema voisi näkyä puistossa. On hyvä
pohtia esimerkiksi seuraavia asioita:
• Mitä materiaaleja puistossa käytetään? Millainen kasvillisuus sopii teemaan? Mitkä värit ovat teeman
mukaisia? (Valitse vaikka kaksi tärkeintä väriä.) Millainen valaistus sopii teemaan pimeällä? Onko valitun
teeman mukainen puisto tasainen vai onko siellä mäkiä tai kuoppia? Millaisia leikkivälineitä puistossa on?
Miten teema näkyy niissä?

• Ideakartta voidaan toteuttaa esimerkiksi kollaasitekniikalla leikkelemällä lehdistä ja kuvastoista
teemaan sopivia ideoita. Lisäksi on hyvä piirtää, jolloin lasten toiveet saadaan tarkasti esitettyä.
Ideakarttaan voi myös liimata puistossa käytettäviä materiaaleja tai vaikkapa toivottujen kasvien lehtiä.
Lapset voivat myös valokuvata puistoon sopivan leikkivälineen, kasvin tai penkin, jonka kuva tulostetaan
ja liimataan ideakarttaan.
45 min

• Ideakartat esitellään muulle luokalle.
• Kaikki saavat äänestää suljettuna lippuäänestyksenä kahta parasta teemaa. On hyvä muistaa, että
teeman avulla tulisi saada aikaan mielenkiintoinen puisto, jossa teeman huomaa, vaikka ei olisi koskaan
siitä kuullutkaan.
• Kootaan äänestyksen tulokset ylös ja lähetetään voittajaehdokkaat ideakarttoineen suunnittelijalle.

Vinkkejä
• Työpajan aluksi kannattaa käyttää aikaa siihen, että kaikki ymmärtävät, mitä teema tarkoittaa, ja miksi
sellainen puistolle halutaan.

• On tärkeää varmistaa, että kaikkien mielipide pääsee esiin. Tämän takia suljettu lippuäänestys on paras
vaihtoehto.
• Idealuonnokset voidaan antaa myös koko koulun äänestettäväksi, jolloin kullakin on vain yksi ääni.
• Kannattaa selvittää etukäteen, että onko teemalle jo ennakolta asetettu jotain rajoitteita ja kertoa ne
rehellisesti oppilaille. Joissakin kunnissa voi olla esimerkiksi periaatteena, että jokaisella leikkipuistolla on
oma teemansa. Tällöin voi olla, että äänestyksen voittaneet ehdotukset on jo käytetty ja suunnittelija valitsee
jonkun vähemmän ääniä saaneen teeman.
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