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Hei Maire, 
 
Kiitos viestistä ja pahoitteluni pienestä viiveestä. 
 
Olemme Helsinki Design Weekillä iloisia siitä, että DAMYn hallitus haluaa 
tehdä yhteistyötä kanssamme. HDW pyrkii omien resurssiensa voimin 
edistämään uuden museon syntymistä. Samantien täytyy nostaa esiin fakta, 
että yksityinen yrityksemme ei voi tehdä töitä, joista sille aiheutuu ylimääräisiä 
kustannuksia, minkään hankkeen eteen.  
 
Vastaan alla kykyjeni mukaisesti. 
 
maire mattinen <maire.mattinen@icloud.com> kirjoitti 31.1.2021 kello 22.11: 
Kari hei 
 
Kiitos hyvästä palaverista DAMYn hallituksen kanssa - siitäpä syntyikin vähän 
pidempi keskustelu DAMYn sisällä. 
 
Kaikki olivat samaa mieltä siitä, että yhteistyö olisi hyödyllistä, onhan 
molemmilla organisaatioilla samat tavoitteet: tehdä tunnetuksi ja herättää 
keskustelua muotoilusta ja arkkitehtuurista. Uuden museon edistäminen on 
myös molempien intressissä. 
 
Kyllä. 
 
Käsittääksemme tavoitteena on löytää win-win -perusta yhteistyölle. DAMY on 
vapaaehtoistoimijoiden yhdistys, joka ei ilman ulkoa saatua apurahaa tai 
sponsoritukea voi maksaa palveluista. Arkkitehtuuri- ja Designmuseon 
ystäväyhdistyksenä DAMYn vahvuutena ovat monialainen asiantuntijuus ja 
alasta kiinnostuneiden verkostot. Se voi tarjota kumppaneilleen ideoita, 
sisältöjä ja asiantuntijatukea erilaisille tapahtumille. 
 
Ymmärrämme vapaaehtoistoiminnan luonteen. Viittaan ylläkirjoittamaani: jos 
yhteistyö edellyttää HDW/Luovi Oy:ltä toimenpiteitä, joista aiheutuu meille 
ylimääräisiä kustannuksia, on meidän löydettävä niille maksaja. 
Tavoitteenamme on löytää sellainen win-win -perusta yhteistyölle, jossa me 
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emme joudu maksamaan yhteistyöstä. Syntyvät kustannukset voisivat olla: 
- toimitustyö (taustatutkimus, neuvottelut ja muut yhteydet) 
- tuotanto (studio, äänitys, kuvaustoimitus, kirjoitus- ja käännöstyö) 
- editointi 
- viestintä eri kanaviin 
 
DAMY pitää tärkeänä, että se on sekä radio-podcast-ohjelmissa että 
mahdollisissa muissa tapahtumissa näkyvästi esillä (mukana damylainen 
keskustelemassa, DAMYn logo esillä markkinoinnissa jne.). 

HDW:n omissa tapahtumissa OK! Kolmansien osapuolten kuten Radio 
Helsinki suhteen erilaisia käytäntöjä. Yleensä logonäkyvyys kaupallisissa 
kanavissa maksullista. Esim. radio on varannut ohjelmallemme vain kaksi ns. 
logopaikkaa, joista se laskuttaa kumpaakin. 
 
Käsittääksemme HDW huolehtii sarjallistettavasta formaatista (HelsinkiRadio/ 
Podcast) ja ohjelmien tuottamisesta sekä juontamisesta. DAMYn hallitus 
päätti, että toteutettaisiin ensin pilottina 2-3 tilaisuutta ja sen jälkeen sovitaan 
mahdollisesta jatkosta (vuosi- tai puolivuotissopimus 
yhteistyöstä). Keskusteluaiheita valittaessa on tärkeää löytää aiheita, jotka 
kiinnostavat suurta yleisöä (erityisesti HelsinkiRadion yleisö) ja ovat 
hyödyllisiä sekä DAMYn että HDWn kannalta. 

Tähänkin kohtaan pätee sama kuin edellä eli HDW:llä täytyy olla varmuus, 
että se saa kustannukset katettua. Me emme yhteistyöhengen mukaisesti 
edellytä saavamme palvelusta voittoa, mutta me emme ole näinä aikoina 
sellaisessa asemassa, että pystyisimme sponsoroimaan DAMY / uutta 
museota. 
 
Alustavasti olemme ajatelleet, että mahdollisia aiheita Helsinki Radio podcast 
-ohjelmiin voitaisiin työstää seuraavista teemoista: 
 
1 Uuden museon sisälltö, Miten Uusi arkkitehtuuri- ja deisgnmuseo tekee 
parempaa maailmaa, miten se sijoittuu maailman museoiden joukossa? Miten 
se osallistuu tulevaisuuden ilmastoystävällisen muotoilun ja arkkitehtuurin 
kehittämiseen? Tästä aiheesta DAMYlla on alustava, sisäinen keskustelu nyt 
23.2., (Jukka Savolainen ja Carina Jaatinen, juontajana Yrjö Sotamaa) ja sen 
pohjalta pystytään työstämään teemaa HDW -podcast-ohjelmaa varten. 
 
2. Alvar Alto ja fanit. Miksi Aalto aina vaan kiinnostaa, miksi Aallolle 
kannattaa liputtaa? Ohjelmassa sivutaan myös Aallon eräiden kohteiden 
nimeämistä UNESCOn maailmanperintölistalle esimerkkinä humanistisena 
arkkitehtuurina - keskustelussa mukana Aalto myös muotoilijana. 
 
3. Yhdessä rakentamaan, yhteisöasuminen ja uudenlaiset Asuntomessut, 
jossa kiertotalous keskeisessä asemassa. Keskustelua ryhmärakentamisenja 
yhteisöasumisen uusista muodoista ja konkreettisesti Keravan 



Asuntomessuista (2024) ja Venetsian arkkitehtuuribiennaalista 2021 
(Pohjoismaiden paviljonki). 
 
Kaikki hyviä aiheita. Tämän kevään radio-ohjelmien toimittajat on valittu ja he 
tekevät paraikaa sisältösuunnitelmia. 
 
Jatkossa hankkeemme ”Historiallisia Innovaatiokohtaamisia DAMY 
Talks2021”-tapahtumat voisivat myös tuoda lisää sisältöjä HDW -
podcasteihin, mutta tämä selviää vasta, kun hanke etenee pidemmälle. 
 
Mikäli pidät esitystämme toteuttamiskelpoisena, voisi DAMY työstää näiden 
kolmen aiheen teemoja pidemmälle sekä hankkia sopivat keskustelijat. 
Osaamisemme ei kuitenkaan ulotu radio-ohjelmien tuottamiseen, joten 
oletamme, että HDW huolehtisi podcast -ohjelmien käytännön 
toteuttamisesta. 
 
Huutokauppa-ideaa pidettiin DAMYn hallituksessa hyvänä, mutta todettiin, 
että se vaatii vielä miettimistä käytännön järjestelyiden suhteen. DAMY palaa 
tähän asiaan myöhemmin kevättalven aikana. 

Voisimmeko pitää vielä uuden, pikaisen zoom-keskustelun pienemmällä 
joukolla, jos näet tässä toteutuskelpoisia ajatuksia? Miellelään juttelisimme 
ehdotuksestamme nyt heti helmikuun alussa. Meillä on taas seuraava 
hallituksen kokous 9.2. ja siellä voisimme sitten tehdä konkreettisempia 
päätöksiä. 

Koitetaan puhua pienemmällä porukalla ennen seuraavaa kokoustanne! 
Yhteistyöterveisin, 
 
Kari 
 
 
YT maire 
maire.mattinen@icloud.com 
040 7772 182 
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