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METROPOLIS 2012 CO CREATE HELSINKI –
PROJEKTI

Entä jos… näköaisti surkastuu?

Entä jos… ohikiitävä hetki pysähtyy?

Entä jos… arki murtuu? 

Entä jos… aistit terävöityvät?

Entä jos… tunteet voimistuvat?

Entä jos… ruumis valtaa mielen? 

Entä jos… joudut tarinan sisälle?

Entä jos… olet enemmän läsnä kuin nyt? 

ja silmä ja mieli ovat yksi. 

Metropolis - viikko järjestettiin Metropolia Ammattikorkeakoulussa
nyt neljättä kertaa. Tänä vuonna mukana oli noin 100 eri alojen
opiskelijaa; muun muassa kulttuurituottajia, viestinnän opiskelijoita, 
muotoilijoita, teatteri-ilmaisun ohjaajia, sisustussuunnittelijoita ja
musiikin opiskelijoita. Metropolis -viikko toteutettiin tällä kertaa
yhteistyössä Helsingin Design Weekin kanssa. 

Viikon teemana oli tänä vuonna ”CoCreate Helsinki ”. Useat
opiskelijaryhmät ottivat kaupunkitilaa haltuunsa yhdessä
kaupunkilaisten kanssa moniaistisesti.  Viikko huipentui pe 24.8. 
vietettävään kenraaliharjoitukseen ja iltajuhlaan.

Metropolis - CoCreate Helsinki toteutui Helsingin keskustassa
viikolla 35: 29.8. – 31.8.2012 (illat klo 15 - 19).

Metropolis-viikon tavoitteena on tuoda yhteen eri kulttuurialojen
opiskelijoita ja tätä kautta luoda monialaisia ja moniulotteisia
kokemuksia kaupunkilaisille. 



PROJEKTI: POLAROID POINT – YOUR PHOTO 
TAKEE-AWAY

• Polaroid Pointin ideana oli rakentaa ratikan peräosaan paikka, jossa halukkaiden
on mahdollisuus ottaa itsestään polaroidkuva erilaisten kehysten kanssa
polaroidkone PolaBoardin avulla. Kuvan sai ottaa heti mukaansa. 

• Veto tapahtui koko perjantaipäivän aikana. Pisteen olemassaolosta kertoi ratikan
kuvaruuduissa pyörivä mainos. 

• Kehykset valmistimme Tikkurilan pajalla. Polaroidkonetta

varten tehtiin myös oma kehikko jonka tuunasimme teemaan

sopivaksi. 



PROJEKTIN ETENEMINEN: IDEOINTIA JA
RATIKKAHAVAINNOINTIA



PROJEKTIN ETENEMINEN: PAJALLA





PROJEKTIN ETENEMINEN: MASIINA SPORAAN



PROJEKTIN ETENEMINEN: ITSE VETO: 



PLUSSAT JA MIINUKSET:

+ Projekti oli mielenkiintoinen.

+ “Kiva Projekti! “ 

+ Polaroidkuvia oli hauska ottaa myös itse.

+ Varsinkin turistit ottivat Polaroid Pointin innolla vastaan.

+ Saimme paljon apua opettajilta, kehikkoa emme olisi osannut

tehdä itse, – ainakaan näin nopeasti.

– Kulttuuriratikan kuski ajoi niin epätasaisesti, että kuvien ottaminen oli vaikeaa. 

– Suurella osalla ihmisistä tuntuu olevan suuri kynnys astua kulttuuriratikkaan.

– Tekniikka petti noin tunnin ajaksi, mutta se saatiin onneksi toimimaan!



RYHMÄTYÖN ONNISTUMINEN, OPPIMINEN
SEKÄ PARANNUSEHDOTUKSET

• Ryhmätyö onnistui hyvin, kaikki tekivät osansa, ryhmässä toimiminen oli myös
mukavaa.

• “Tälläisia saisi olla useamminkin!” 

• Opimme menemään oman mukavuusalueemme ulkopuolelle ja näkemään, miten
tämänkaltaisia projekteja tehdään. 

Parannusehdotukset: 

• Aistiteema oli turhankin hämmentävä.

• Vastuuopettajia oli aika paljon ja saamamme tieto oli välillä jopa ristiriitaista. 
Ehkä ensi kerralla muutama kokki vähemmän soppaan?




