Raportti Kauppatorin
julisteäänestyksestä
Koottu kyselyaineiston pohjalta 6.4.2021

1043 otti osaa äänestykseen
•

Äänestettäväksi asetettiin 18 esivalittua julistetta, joista osallistuja saattoi valita kahdeksan
suosikkiaan.

•

Äänestys tapahtui verkossa Maptionnaire-kyselylomakkeen kautta. Äänestämiseen sai apua
Lahti-Pisteessä Palvelutorilla.

•

Kommentointiaika oli 19.3.–5.4.2021.

•

Äänestyksestä viestittiin verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, mediatiedotteella ja Palvelutorin
infonäytöillä.

•

Äänestämässä kävi 1043 henkilöä ja kyselyyn jollakin tavalla tutustumassa 1193 henkilöä.

•

Osallistujien iän keskiarvo oli 49 vuotta.

Jatkoon äänestetyt julisteet
1. Biodiversiteetti, Mario

5. Maan lahja, Toyotsugu

Fuentes, Ecuador, 2016 (462

Itoh, Japani, 2015 (311

ääntä)

ääntä)

2. Elämän vesi, Leo Lin,

6. Ne voivat hävitä, Ilja

Taiwan, 2007 (388 ääntä)

Klemencov, Liettua, 2010
(287 ääntä)

3. Indikaattorit, Pekka Loiri,

7. Ei anneta luonnon muuttua

Suomi, 2007 (372 ääntä)

saduksi, Mehdi Saeedi, Iran,
2006 (276 ääntä)

4. Ne suojelevat meitä,

8. Ole rehellinen metsälle,

Carmen Pitarqui Coronel,

Ouxiang Wu, Taiwan, 2013

Ecuador, 2013 (323 ääntä)

(248 ääntä)

Muut julisteet
9. Elämän vesi, Sadayuki

13. Pelastetaan arktinen,

16. Ilmaston lämpeneminen,

Nakazawa, Japani, 2005 (229

Heydari Mohsen, Iran, 2016

Shinmura Norito, Japani,

ääntä)

(175 ääntä)

2006 (129 ääntä)

10. Taistele ilmaston

14. Loppu ilmaston

17. Elämän vesi / kuoleman

lämpenemistä vastaan, Antti

lämpenemiselle, Wojciech

vesi, Toyotsuku Itoh, Japani,

Raudaskoski, Suomi, 2006

Janicki, Puola, 2015 (165

2005 (126 ääntä)

(220 ääntä)

ääntä)
18. Minkä päällä

11. Mitä hengitämme? Maria

15. Suojellaan planeettaa,

kävelemme? Maria

Martynova, Venäjä, 2012 (216

Loppu ilmaston

Martynova, Venäjä, 2012 (81

ääntä)

lämpenemiselle, Lanny

ääntä)

Sommese, USA, 2005 (159
12. Elämän vesi, Naoki Hirai,
Japani, 2005 (183 ääntä)

ääntä)

Haluaisitko nähdä enemmän julistetaidetta
kaupungilla liikkuessasi?
En osaa sanoa
7 % (75)
Ei
6 % (59)

Kyllä
87 % (895)
Kysymykseen vastasi 1029 henkilöä. Suluissa vastaajamäärä.

Mistä aiheesta haluaisit nähdä julisteita myöhemmin
torilla?
• Luonto
• Tasa-arvo
• Ilo ja iloiset aiheet
• Lahti
• Lahden paikallinen historia
• Eläimet
• Urheilu ja liikunta
• Lapset
• Ihmisoikeudet
• Ystävyys
• Yhteisöllisyys
• Rakkaus
• Musiikki
• Rasismin vastaisuus
Kaikki kommentit liitteenä

63 mainintaa
54 mainintaa
53 mainintaa
37 mainintaa
35 mainintaa
30 mainintaa
24 mainintaa
24 mainintaa
21 mainintaa
21 mainintaa
18 mainintaa
16 mainintaa
16 mainintaa
15 mainintaa

Nostoja muusta palautteesta
•

Moni ilahtui siitä, että torille tulee julistetaidetta. Myös äänestysmahdollisuudesta kiitettiin.

•

Julisteiden koettiin piristävän torin aluetta.

•

Kriittistä palautetta saatiin siitä, ettei julisteita ollut riittävästi paikallisilta taiteilijoilta tai
muotoiluinstituutin opiskelijoilta. Osa koki myös julisteiden aihepiirin synkäksi ja olisi toivonut
iloisempaa aihetta korona-aikana.

•

Erityisesti toivottiin värikkäitä julisteita ja väriä kaupunkiin.

•

Toisaalta nostettiin esille, että julisteita ja julkista taidetta voisi olla enemmän myös muualla kuin
keskustassa.

•

Toivottiin, että julisteiden vieraskieliset tekstit selitetään myös suomeksi.

Kaikki kommentit liitteessä

Kiitos osallistumisesta!
www.lahti.fi/osallistujavaikuta

Liite
Toiveita tulevien torin julistenäyttelyiden aiheiksi
Eläimet, abstrakti, rauha, solidaarisuus
Historiasta ja vedoksia eri aikakausien lahtelaistaiteilijoiden töistä
historiallinen arki
Monimuotoisuus -> mm. erilaiset ihmiset, myös Lahdesta tehtyjä julisteita
kaikesta
tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Suomen luonto
Ihmisoikeudet, kestävän kehityksen tavoitteet
Ystävyys, lähimmäisenrakkaus, myötätunto
Iloisista ihmisistä. Yhteisöllisyydestä. Tasa-arvosta.
Lahtelaiset ilmiöt, ihmisoikeudet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Vanhusten ja lasten välinen ystävyys
Nuoriso
Luonto
Monikulttuurisuus
Ihmisoikeudet, pakolaisuus, terveys
Tasa-arvo
Rasismin vastaisuus
Ystävyys.Vanhemmuus, perhe. Toivo. Rakkaus.
ilo
Lähimmäisen rakkaus
Värikkäitä ja iloisia kuvia tunnetuista henkilöistä tai Lahden maamerkeistä
Luonnonsuojelu ja eläimet.
Ihmisten monimuotoisuus, lähimmäisyys
Printtiversioita paikallisten taiteilijoiden töistä. Maalauksista ja mistä tahansa designista
Vanhoja mainosjulisteita!
Urheilukaupunkiin soveltuvat urheiluaiheet
Lahden paikalliset maamerkit
Luonto
Koulukiusaaminen stop 🛑🛑 / Lahti💖💖/ nuorissa tulevaisuus
Metsä ja puut, koska puita ja metsää on kaadettu liikaa Lahdessa/ ympäristössä
Liikunta
Tasa-arvo, vähemmistöt jne
Urheilu, kulttuuri tai ylipäätänsä juliste josta kukoistaa lahtelaisuus
Ihmisoikeudet
Metsä vesistö eri-ikäiset ihmiset yhdessä
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Tasa-arvosta
Rakkaus
Sama aihe tämän vuoden, ensi vuonna tasa-arvo ja rasismi
Lapset, kasvatus, koulutus, ilo, yhteisöllisyys, tasa-arvo
ympäristö
Kaikki käy
Eläintenoikeudet
kulttuuri, tasa-arvo, paikallishistoria
Kotimainen muotoilu, matkailu
eläinsuojelu
Yritykset, mm. Askon vanhat julisteet
Tasa-arvo & oikeudenmukaisuus
Lapsista , musiiksta. Lahden rakennuksista
videopeli kulttuuri
Lapsista
Vuodenajat, kaupunkilaisuus
lahtelaisista artisteista tai esim. heidän levyn kansista.
Ihmisyydestä ja sen moninaisuudesta
Elintarvikkeista ja torilla myytyhin tuotteisiin liittyvistä asioista
mielenterveys, hyvinvointi, yhteisöllisyys, liikunta
Liikunta ja urheilu
Yhdenvertaisuus, solidaarisuus, feminismi
Kapitalismin kritiikki
Pyöräilystä
Lahti kasvavana yliopistokaupunkina
Rasismin vastaisia julisteita, tasa-arvoa kannattavia julisteita, ystävyyttä ja rauhaa julistavia julisteita
Perhe, koti, lemmikit, Lahden alueen luonto
Olavi Lanun ja muiden lahtelaisten julisteita. Taikan oppilaiden töitä.
Uhanalaiset eläinlajit
Tasa-arvo
Laht
Ilo
Luonto
Sateenkaariteemat (esim. Lahden Priden kanssa yhtä aikaa?), tasa-arvo,
Tasa-arvo, kehorauha
Lahti ennen, urheilukaupunki
Lahti, luonto
Muita ympäristöaiheita.
muuttuva kaupunki, lapsuus, elintarvikemainokset
Yhteisöllisyydestä, rakkaudesta, ystävyydestä
Iloiset asiat (lapsuus, leikki, eläimet), rakkaus ja ihmisten välinen dynamiikka
Henkinenhyvinvointi
Rakkaudesta
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Vanha aika
moderni lahtelaisuus, kulttuurielämä, päihdekulttuuri ilman syyllistämistä
Toivosta ja ilosta
Luonto ja eläimet
Osallisuus, yhteisöllisyys
Eläinten oikeudet
Kasvi- ja luontojulisteita
Nokkelia roskaamisen vastaisia julisteita
Ihmiset ja arki: lapset, aikuiset, vanhukset.
Lahden historiallisia kuvia, mitä paikassa oli ennen nykyisiä rakennuksia
liikunta
Lahden luonto
Ympäristö
Aiheesta en tiedä, mutta olisi mahtavaa saada lahtelaisten taidetta.
Finnish design
Jäätiköstä joka sulaa valokuvin julistein
1) Musiikki 2) Lapset
Vanhaa Lahtea.
Elokuvat, teatteri (vanhoja, myös musta-valko)
Omasta elinympäristöstäni, eli Lahden lähiöistä. Oma rakas kotini on LIIPOLA...
Suomen luonnosta
tasa-arvosta
Vuodenajat,musiikki,teatteri
jotain iloisempaa
Kotimaisuus (noissa melkein jokaisessa on eksoottisia elukoita, joita meillä ei ole)
Positiivisia kaupunkielämää kuvaavia
Nuorten hyvinvointi
Sex girl tai suomalaisia politiikkoja aivan sama
Eläimet, kasvit
Päijät-Hämeen luonto
Tasa-arvo, ihmisoikeudet
Vesistö, eläinkanta
Aiheella ei niin väliä, kunhan ne ovat visuaalisesti mielenkiintoisia.
Ympäristöstä
Kaupunkisuunnittelu
Tasa-arvo
Jotain mikä liittyy kaupungin hsitoriaan
Luonto kuvia
Urheilu ja liikunta
lapsille sopivaa taidetta
Voimistelu ja tanssi sekä historia.
Hyvää mieltä tuovia iloisia kuvia
Arki ja koti
3

Luonto, puut, kukat ym
Tasa-arvo
Luonto, lapset
Tunteet,vuorovaikutus, läheisyys,ystävällisyys
Ystävyys ja ilo
Linnut
Luonto ja eläimet
Historiasta
Lahtelaisten taiteilijoiden teoksista
Korona tai suomalaisuus/lahtelaisuus
Kierrätys ja hiilijalanjälki
Musiikki ja urheilu
Vesistön suojelu,Itämeri,Vesijärvi
Vedenalaiset kasvit ja eläimet
Välittäminen muista
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Toivo, usko huomiseen, positiivisuus.
Iloisista asioista
Lasten ja nuorten hyvinvointi, tasa-arvo
kaupunkimaisemista, kauniista rakennuksista
Kaikki taide käy (ei erillistä teemaa)
Lahti
Abstrakti, värikäs sekä eksoottinen taide kaduilla kohentaisivat katukuvaa.
Koirat
Luonto
Positiivista elämän asennetta ja AITOA Suomalaisuutta
Suomen luonto
Rasismin vastaiset julisteet ja naisten oikeudet
Ilmastomuutokseen liittyvistä ratkaisuista
Luonnosta yleensä
Luonto ja vesi
Lahti
Lahti
Salpausselän hiihtokilpailujen julisteita
Eläimet jotka ovat uhassa kuolla sukupuuttoon , värikkäitä julisteita
Paikaalisia kohteita
Lapset, iloiset asiat
ihmisoikeudet, sivistys
Taas-arvo, kasvit
Historiaa
Suomalaisia klassikkoja
Vesi, luonto ja kulttuuri.
Eläimistä. Eläinten riemusta, ilosta ja onnesta.
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Jotain vähän positiivisempaa ja iloisempaa teemaa. Synkkyyttä ja ahdistusta on Lahdessa ihan
tarpeeksi jo muutenkin.
Eläinten sukupuutto
Jotain iloista
Ystävällisyydestä
Kiusaamisesta
Taide, kulttuuri
moottoripyörämuseo
Ihmisoikeudet.
Vesijärvi aiheisia
Lasten piirroksia
Taide- ja musiikkiaiheiset julisteet, tasa-arvoon liittyvät julisteet
Luonnosta
Tasa-arvosta
Erilaiset ihmiset, ystävällisyys
Rakkaus
Lahden nähtävyyksistä, vanha Lahti
Luonnoneläimet. Rauhoitetut kasvit
Menneet vuosikymmenet kaupungissa. Avaruusteemat.
Vanhat kaupalliset julisteet esim se missä malboromies ratsataa. ja lakupekka lakritsi totta kai
Lapset
Koronavirusta vastaan
Lapset ja vanhukset'
Tasa arvo. Kehitysvammaiset ja heidän voimansa
Ilo, juhlat
Tasa-arvo, antirasismi
Luonto, vesi
Värejä.
Tasa-arvo, suvaitsevaisuus, vuoropuhelu, eläinten oikeudet
Lahden seudun maamerkit ja kohteet
Valokuvia Suomen luonnosta/eläimistä
Rakkaudesta, välittämisestä ja yhteisöllisyydestä
Rakkaus, perhe, yhteisöllisyys
Lapsista
Lahdesta, musiikista
Lapset, musiikki, Päijät-Häme
Luonnosta
valo ja aurinko
Eri tanssilajeista
Lahti ennen ja nyt
Tasa-arvo
Luontokuvia
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Iloisemmista. En todellakaan tarvitse jatkuvaan synkkyyteen ja maailmantuhon odotteluun
moraalisaarnoja bussia odotellessa.
Urheilu ja luonto
mytologia, tasa-arvo, toivo, yhteisöllisyys, ilo, tabut
Kulttuuri- ja populaarikulttuuri
Kauniita kuvia/ valokuvia Lahdesta
Abstraktia taidetta
Terveysvalistus
Vanha Lahti, Eläimet, Meret&järvet, Ystävyys
hyvän mielen teoksia, pieniä eskapismin palasia, joita katsoessa ei tarvitse miettiä yhteiskunnallista
vaikuttamista tai
Ihmiset
Yhdenvertaisuus, antirasismi, rakkaus
Maapallon väestön kasvu
Mielenterveys
Osallisuus, ystävyys, kevyt liikenne
Sukupuutton uhan alaiset elämet
Yhteisöllisyys
Iloinen meininki
Nuoria ja tuntemattomia taiteilijoita
Mikä tahansa iloisempi ja positiivisempi aihe koronan keskellä! Ihmiset eivät todellakaan kaipaa
ilmastoahdistusta juuri nyt! Todella väärin ja väärään ajankohtaan valittu aihe! Miettikää vielä!
Lapset, heissä on tulevaisuus
Luonto, kaupunkikuvaa, kukat ja puut, kuvia taidemaalauksista
Eläinten suojelu.
Luontoon/luonnon suojeluun liittyviä.
Lahti ennen
Vesijärvestä
Naisten ja lasten sex hyväksikäytön ennaltaehkäisystä
Tapani Aartomaan tekemiä julisteita.
Musiikki, Kirjallisuus
tasa-arvo, tyttöjen ympärileikkausten lopettamistaistelu, ihmisoikeudet, jokin kulttuuriaihe,
saamelaiset ja muut vähemmistöt
Onnellinen Lahti
Rakkaus
Lähiluonto
Suomen luonto (maisema kuvia eri vuoden ajoilta)
Liikunnan ilo /Luontoliikunta
Lahden kaupungin / historian
Kiusaaminen ja sen vakavuus
Saduista, kirjoista
Urbaani ympäristö
Lahtelainen julistetaide, jokin erityinen tyylisuunta, musiikki, Lahden historia
Yhteisöllisyys, Lahtelaisuus, Lahti teollisuuskaupunki
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kulttuuri ja Lahti
Arkiset lahtelaiset, jotakin mikä saa ohikulkijan hymyilemään, lahtelaiset ilmiöt/lähihistoria (1980>), Vesijärvi
Koronapandemiaan liittyviä
Ihmisen hyvyydestä, positiivisuudesta ja rakkaudesta
positiivista, luonnon ihmeitä PH:ssä
Eläimet
Vähemmistöt (vammaiset, LGBTQ, maahanmuuttajat)
Mistä ruoka tulee esim eli maatalous, maaseutu, maatilat yms. Ja ihan perus taidetta, kauniita aitoja
kuvia maisemista, kukista yms.
Metsästä ja Vesijärvestä
Kukat, suomalaiset eläimet, kotieläimet
Luonto
Musiikki
Lahden historia
Jotain erilaista tai yksinkertaista, ei ilmastonmuutosta
Tasa-arvo
Luonto, järvet.
Maailmanrauhaa
Luonnosta, puista, eläimistä
Metsä
Lasten ja nuorten hyvinvointi/pahoinvointi
kukkasista, kasveista
Esim vanhoja torikuvia
Luontokohteet
Luonto
Ravinto
City / kaupunki aiheisia
Luonto, metsä
En osaa sanoa
Kulttuurijulisteet, aatteelliset julisteet esim terveyteen, rauhan aatteeseen tai oppimiseen liittyviä
julisteita.
Iloisista aiheista
Suomalaisuus, perinteet, toiveita herättäviä
Vuodenajat
ei minkäänlaisia julisteita yhteiskunnan laskuun
Ilo, välittäminen, rauha, eläimet, lapset
Urheilu, musiikki
Luonnon monimuotoisuus
Asioista, mitä ovat tällä hetkellä tärkeitä esim. Ihmisten oikeudet, kiusaaminen. Joskus ihan vaan
jotain taidettakin, missä ei ole mitään tiettyä aihettä.
Lapset
Lahden historia, ihmiset
Suomalaisten kodittomuus ja köyhyys, työttömyys
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Metsä
Sukupuolten välinen tasa-arvo
Vappuna vappuaiheisia työläisjulisteita
Kukkasista ja kasveista
Musiikki, kotimaisuus, yhdenvertaisuus, lahtelaisuus, kesä
Eläinaihe, suhde ja Lahti.
vesijärvi
Yhdenvertaisuus, moninaisuus, antirasismi, Vesijärvi, luonto
Kaupunkikuva
Yhteisöllisyys, ystävyys, lähimmäistä huolehtiminen.
Kalevala, suomalainen kulttuuri, rasismin vastaisuus, Suomen historia
Musiikista, Lahti on musiikkikaupunki
Iloa, valoa, eloa❗
Kaupunkikuvia
Lahden historia
Kukkia ja kasveja, eläimiä, ihmisiä... luontoa.
tasa-arvo, oikeus hyvään vanhuuteen, kaupungin vastuu ihmisestä
Onnellisin kansa - tuokiokuvia
Tasa-arvo
musiikki, lahden historia, hiihtourheilu, vesijärvi ja satama
Luonnon kukat, puut, kalliot
Vanhaa Lahtea
Eläimet
Malskin alueelle ennemmim keskittäisin julistetaiteen
Eläintensuojelu, ihmisten tasa-arvoisuun, Suomen luonto
Kukista ja kukkapelloista, niityistä
Samasta aiheesta!
Nuorten elämä
Yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet
Mikä saa meidät hymyilemään.
Rakkaus. Ruoka. Runot. Pyöräily.
Huonekalut
Lahden historia
ilosta, ihmisistä, tanssista. Kunhan on jotain värikästä!
Jotain iloista,... Lahden historiasta tehtyjä julisteita..vaikka dioista
rasismi,ihmisoikeudet
luonto, vesijärvi, salpausselkä, eläimet
kiertotalous & jakamistalous
ihmisoikeudet ja rasisminvastaisuus
tasa-arvo
historia, jääkausi, moottoripyörät, avaruus, tiede
toisten ihmisten huomioiminen, tasa-arvoisuus, hyvät käytöstavat, be kind!
iloisista aiheista
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eläimiä, graffitityylisiä
Mistä vain
Väreistä ja eläimistä.
Isoja julisteista tulevista ja myös vanhoista tapahtumista
Jostain iloisemmasta
Ilo, yllätyksellisyys, arjen piristys, huumori. Urheilusankarit: Litmanen, Ahonen, Nurminen,
Rantanen...
Yhteisöllisyys
Suomen kulttuurista
Elämän ilo
Tasa-Arvo, naiseus, Muiden ihmisten auttaminen
Luonto aiheisia; kotimaisia maisemia ja eläimiä.
Taide
pyöräilystä
Luonto
KAUNIITA RAKENNUKSIA
Leikkivät lapset
Urheilu
rasismin vastustaminen
Luonto/ vesiaiheet, historia, ihmiset
Luonnosta
Lahden historia
Wellamo-opiston käsitöistä kuvia.
Parasta Lahdessa
Urheiluhistoria
Lahtelaisesta teollisuudesta ja Lahden tulevaisuudesta(positiivisessa valossa).
Lahden historiasta, erinäisiä tapahtumia voisi mainostaa taiteellisilla julisteilla, muuta paikallista
taidetta
Meemit
Runojulisteita (mm Tampereella toteutettu iso runojulistekampanja), erilaisista kulttuuriaiheista
Ihmisiä eri puolilta maailmaa.
kulttuuri
Urheilu
Lahtelaista aiheisia, Lahen historiaa käsitteleviä
Ystävällisyys ja kohteliaisuus ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Eli empaattisuuden lisääminen
vastavoimana nykyiselle polarisoituvalle keskustelukulttuurille. Tärkeä aihe näin poikkeusolojen
aikana
Samaan aiheeseen liittyviä tekstejä
Kaupallinen kaupunki, elävä kaupunki. Nyt julisteossa halutaan autioittaa keskusta.
Luonto, aito ystävyys
Pyöröily. Torille juliste mikä on iso Lahden pyörätiekartta lisättynä piirroskuvia pyörätien varrella
olevista merkittävistä kohteista, kartan ollessa pääasia.
Lahti ennen ja nyt
Iloisia asioita ja kuvia
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Ihmisoikeudet
Toisesta välittäminen
Urheilu
Vaikutusvaltaisista naisista, naisten voimasta, yhdenvertaisuudesta
Rock, hevi
Läheisyys ja yhteistyö
Olisi kiva nähdä jotain piristäviä julisteita tämän kurjan korona ajan keskellä.
Yksinäisyys. Ystävyys. Uhanalaiset eläimet.
nykytaide
Värikkäät kuvat
Luonto,vanha Lahti
Tasa-arvo, ihmisoikeudet, kulttuurien moninaisuus, biodiversiteetti, tulevaisuus
Tasa-arvo, vihapuhe/disinformaatio
Teatteri, elokuva, taide ylipäätään
Lahden historia
Tasa-arvo, rasismin vastainen työ
Urheilu, Lahden nähtävyydet
Ihmisoikeudet
Perhe, tasa-arvo, elämä, elämän monimuotoisuus.
Metsä, ihmiset, vesi
Korona ja muut pandemiat
Eläimet, kotimainen luonto
Luonto
yhteisöllisyys, ihmisoikeudet
Kirahveja
verta ja uhrilampaita
Matkailu
Luonto
Samoista tärkeistä aiheusta! Myös kiusaamisen vastaista taidetta ä
Ei väliä aiheesta, kuhan kuva vain pysähtäisi ajattelemaan, asia kuin asia
Vesijärvi
Vanhat nostalgiset julisteet olisi hienoja
Tasa-arvo, ihmisoikeudet
Vähemmistöt
Ystävyys, ilo, rakkaus
Jostain positiivisemmista asioista
Rauha
Jotain iloisempaa
Kaikki käy!
Lahti ennen ja nyt.
Vapaus
Jotain matkailuun (myös alueen asukkaiden käyntikohteina) liittyvää
Vanhat kuvat Lahdesta
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Urheilu
Mielenterveys ja nuorisopalveluista
Lahti-aiheisia julisteita, myös vuosikymmeniä vanhoja!
Musiikki
Tasa-arvo
ihmisoikeusasiat ja muut vaikeat aiheet
Inhimillisyys, positiivisuus
Lahti, vesijärvi
Kulttuuri
Ystävyys, huolenpito
En osa sanoa
Elämänilosta: ihan vain kukista, iloisista ihmisistä, auringosta...
Selkeitä luontokuvia
Ystävävyydestä, toisista välittämisestä
Luonto ja taide
Henkisyyteen ja henkiseen hyvinvointiin liittyviä asioita (ei jeesushömppää vaan yleisesti esim
meditaatio, yhteys omaan itseensä ja luontoon.)
Ihmisistä ja eläimistä
Luonto ja historia
Yhteisöllisyys, kohtaaminen ja osallisuus
Lahden luonto ja historia, paikallisten taiteilijoiden kuvataide/valokuvat
Tasa-arvo, rasismi
musiikki
Ilo, nauru ja höpsöys
Ilmastonmuutos ja ympäristö
Onnellisuus ja ilo
Kaikki käy.
"Hyvänmielen teemoja": ilo, rakkaus, luonto (laajemmin kuin tässä), vanhoja mainosjulisteita yms
Taide ja kulttuuri
Lahti
Lahti
Uhanalaisten eläinlajien tilanne
Tasa-arvosta
Eläintenoikeudet ja hylättyihin kissoihin liittyvää
Julisteita vanhoista kisoista (esim MM-hiihdot, Salppurin kisat, Olympilaiset Suomessa),
julisteita/kuvia Lahden eri asuinalueilta (Metsäkangas, Mukkula, Laune jne) ja vanhoja kuvia
Lahdesta vuosilta 1950-2000
Lahti, ennen ja nyt
Kaupungin urheilujoukkue aiheisia (Fc Lahti, Pelicans, Ahkera, Reipas)
Ystävyys, yhteisöllisyys, välittäminen, rakkaus, kaikkea positiivista
läsnäolo, ystävyys, empatia
Ihmisoikeudet, rasismin vastaisuus, sukupuolineutraalius
Ihmisoikeudet ja tasa-arvo
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Kaikesta
Feminismi, antirasismi, trans oikeuksista.
Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, vastavuoroisuus
Lahti ennen
Ihmisoikeudet,tasa-arvo
Lahden historia
Kantaaottavaa taidetta, väriä!
Green Cityyn ja Lahen nähtävyydet
Lahtelainen urheilu nyt ja kautta aikojen
Kaupunki, vesistö, ihmiset
Ihmiset
Lahtea nostavat; urheilukaupungin korostaminen yms.
luonto, lahtelaisuus, eläimet, valistus
Taas-arvo, mielenterveys, iloiset aiheet
Lahti
Mielenterveys
Lahti-aiheisia
Ilo
Lahden historiaa
vuodenajoista ja niiden muutoksista
Paikallisilta taiteilijoilta tekeleitä
Lahden historia.AA
Ilmastonmuutos, ympäristö, ihmisoikeudet, vähemmistöt ja imetys.
Lahti ja sen historia
Eläimet
Lahti aiheisia
Ihmiset, ihmisyys ja sen moninaisuus
Lahtelaisesta urheilusta, esim. jalkapallosta
Lahtelainen urheilu
Tasa-arvo, siisteys
Suvaitsevaisuudesta
Urheilusta ja vanhoja mainosjulisteita paikallisista tuotteista.
Metsää
Yhdenvertaisuus, ilosten lapsien / nuorten kuvia. Aitoja tilanteita onnellisena.
Vanhoja kuvia Lahdesta
luonto, taide, teatteri, musiikki
Lapset
Lahti
Jotain iloista, markkina/tivoli/sirkus teemaa
Ihmisoikeudet, eläinoikeudet
Lahden puretut rakennukset
Rakkaus, yhdenvertaisuus
Lahden historiaa, miltä kyseisessä paikassa näytti ennen.
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urheilu
Tasa-arvo, niin rodun, iän kuin sukupuoltenkin
Kaupunkinäkymät
vanha & moderni Lahti; lahtelainen koulutus, innovaatiot, työelämä ja yrittäjyys; graafiset aiheet,
design, muoti, hip hop, urheilu, kansainväliset kaupungit
Luontokuvia
Arkkitehtuuri ja kuvataide
toisen huomioiminen
Populäärikulttuuri
Valokuvia entisajan torielämästä. Suihkulähde pääskysinern.
Luonto
Rakkaus
Lahden historiasta
Lahdesta ja Suomesta, myös urheilu ja huonekalu aiheet sopisivat hyvin Lahteen.
Ilosta, onnellisesta lapsuudesta
Eläimien elämän kunnioitus sekä suvaitsevaisuus ihmisten keskellä
Lasten oikeudet
Luonto/eläimet
Luonto, vuodenajat.
Tasa-arvo
Valokuva näyttely olisi hieno
Taide julisteita
Lahti aiheista
Musiikista.
Suvaitsevaisuus, yhteisöllisyys, kansanperinne, käsityöt, erilaiset ja eri-ikäiset ihmiset, ilo ja
ystävyys, makrokuvat pienistä tärkeistä hyönteisistä, lasten tekemä kuvataide
Vanhaa Lahtea valokuvina
Rakkaus, myötätunto, ihmisten kohtaaminen/yksinäisyys
Iloa
Elämän asenne ja positiivisuus
Vanhoja mainosjulisteita, lasten riemu..
tähtitaivas
jostain muusta
Ilosta, onnesta, positiivisuudesta, naurusta, kukista
Urheilu, lapset, eläimet
Mistä tahansa. Ei väliä.
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Lahti aiheisia
History of Market Square
Huumeiden vastaisuus, erilaisuus
Ilo ja onnellisuus
Ihmiset Lahdessa; Lahden luontokohteet
Kaupungin historiaa
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Luonto, vesi, eläimet, puhtaus, musiikki
Joku iloinen
Teknisistä oivalluksista. Hyvästä elämästä. Jostain kauniista.
Lahti-teemaa Lahteen (Sibeliustalo, Vesijärvi, Ruoriniemi, Niemi, LUT-yliopisto, LSL, polkupyöräily,
Pikkuvesku, hyppyrimäet, radiomastot, E75, urheilu, jouluvalot, veneet&satama tai lti-kartta)
Luonto
Yhteinen planeetta, ihmisten välinen solidaarisuus
Julisteiden ei pitäisi ottaa kantaa mihinkään asiaan. Neutraaleja!
Iloisempia ja lämpimänpiä aiheita! Uutiset tuuttaavat aivan tarpeeksi ikäviä asioita.
Vanhoja lahtelaisia valokuvia
Paikallisista asioista ja ympäridtödtä
Lahti ja sen historia
Tasa-arvo, lastensuojelu, koulukiusaaminen
Elämää yleensä
Musiikki ja pop-kulttuuri
Kaupunkimaisemia erilaisia
Ilmastoaihe on oikein hyvä
Ilo, huumori
Yhteisöllisyys
Paikallista positiivistä taidetta
Tulevaisuus ja menneisyys
Taide
Vanhasta Lahdesta
Positiivisia ja kannustavia kuvia.
Tasa-arvo, elämä
Lahtelaisuudesta.
Tasa-arvo
Entinen Lahti
Hyvän mielen luontokuvat, impressionistinen taide, kuvia joistakin pinnoista, kuten vanha tiiliseinä.
Lahden historia
talous
Lapsiperheet
Värit, musiikki, urheilu, muotoilu, illuusio
Urheilu
Inhimillisyys ja lähimmäisenrakkaus
Ilo, yhteinen tekeminen, lähiluontokohteet, pienet yrittäjät
Yhteisöllisyys
Lapset ja tulevaisuus - positiivisuus, iloisuus
Älä heittele roskia minne sattuu!
Kantaa ottavat
Suomen luonto, Lahden luonto
rakkaus
Lahden vesistöt ja luonto
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Kukkaset, ilo arki

Palautetta kyselystä ja julistetaiteesta
Kiittävää palautetta julisteista ja kyselystä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
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•
•
•
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•
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•
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Hienoa, että saa osallistua ja upeita julisteita tulossa katukuvaan, kiitos!
Ihana idea tuoda ajatuksia herättäviä julisteita julkisille paikoille. Samalla hyvää mainosta Malvalle!
Mahtava juttu! Kaikkea tätä lisää :)
Hieno idea ja hienoja julisteita.
Kiva kysely ja hienoja julisteista!
Kiitos kyselystä!
Hyvä idea! Tällaisia lisää!
Hienoja vaihtoehtoja!
Mainiota että voi vaikuttaa näinkin
Mahtavaa saada julisteita näkyville ja torin ympäristöä viihtyisämmäksi! :)
Upeita julisteita! Nyt tarvitaan kulttuuria voimauttamaan ihmisiä ja anastamaan toivoa.
ihan hyvä idea
Hyvä ja osallistava idea. Antaa mahdollisuuden vaikuttaa, miltä kaupunkimme katukuva näyttää.
Hienoa ja hauskaa tällainen kaupunkilaisten osallistaminen myös taidehankkeisiin!
Upea idea osallistaa kaupunkilaiset!
Kiva et kysytään kaupunkilaisten mielipidettä.
Huippuidea :)
Hyvä, kun on jotain uutta ja mieltä piristävää.
Tämä on hieno idea.
Loistava idea
Mukava piristys.
Kiva kun julisteita tulee Jatkossa lisää.
Hieno idea !
Hyvä idea tämä kysely. Tuopa näitä esiin jo ennen varsinaista toteutusta.
Ja julistetaidetta mieluusti lisää. Näiden sijoituspaikka on hyvä. Torin rakennukset ovat ihan hirveät
ja masentavat. Saisi julisteet näkyä muuallekin kuin Vapaudenkadun puolelle.
Hienoja vaihtoehtoja
Yksinkertaisen hyvä kysely
Loistavaa että Lahtea yritetään elävöittää. T.Helsingistä Lahteen muuttanut
Hienoa, että taidetta tuodaan näkyville.
Mahtava idea tuoda julistetaidetta torille! Torin harmaat pömpelit on niin ankeat, että niihin voisi
laittaa julisteita näkymään myös muihin suuntiin kuin Vaparille.
Hieno idea, lisää tämmöisiä!
Ihana idea ja tärkeät aiheet!
Hieno idea ja kiva kun pääsee vaikuttamaan.
Upeita julisteita olivat nämä! Oli vaikea valita.
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Kysely oli avartava. En tiennyt tällaisista julisteista ollenkaan.
Hieno idea, lisää tämäntapaista kulttuuria ihmisille. Koko tori n ympäri taidetta ja keskelle toria
korkea paalu, jonka pintaa valuu vesi. Näin koko torista tulee taideteos, jota turistit tulevat
katsomaan kaukaakin ja ympäristöpääkaupungista jää pysyvä symbooli.
Hyvä idea.
Näissä valittavissa julisteissa oli monia hyviä ja mukavaa, että kysytään asukkaiden mielipidettä.
Hienoa tapa esitellä kokoelmia !
Tämä on hyvä idea
Visuaalisesti upea elämys�
Ihana että saamme torille elävyyttä :)
Hinoa, että saadan väriä myös marraskuulle!
Mukavaa, kun taidetta tulee kaupungille! Tulisi vielä kirkkopuistoonkin, niin siellä ei olisi pultsareita.
Hienoa, että harmaat kopperot muuttuvat vihdoin!
Kiitos taiteesta, tärkeää!
ihan loistava idea. tuokaa väriä torille lisää, ympäristö ja elämä on muutenkin niin harmaata etenkin
talvikuukausina
Hienoa, että saadaan esille�
Kiva kysely!
Mahtava idea tämä julisteet torille, kiitos! Edullinen ja helppo toteuttaa.
Julistetaide ulos on hyvä idea
Hienoa!
Ihanaa elävyyttä kaupunkiin
Upea idea tämä
Hieno idea!!
tätä lisää kiitos
Erinomainen idea. Lahti oli aikoinaan tunnettu julistekaupunki. Nyt vaan asia uuteen muottiin
uudessa ajassa.
Kiitos! �
Kiva kun ihmiset saa äänen kuuluviin :)
Ehdottomasti hyvä juttu että kaupunkimme saa edes pientä väriä, vaikka näinkin julistemuodossa.
Musta-valkoiset teokset olivat kaikki upeita!
Ihan mahtavaa!
Hyvä idea!
Tämä idea kuvittaa kaupungin toria julistetaiteella on todella HIENO! SUURKIITOS idean oivaltajille
ja toteuttajille! Pysäköinnin harmaat sisäänkäyntirakennukset ovat tavallaan kuin "tehty" tähän
tarkoitukseen!
Ehdottomasti tällaista lisää!
Hyvä idea, taidetta ja väriä elämään.
Kiva kokeilu ja mukava piristys keskustaan!
Nice initiative! Maybe putting all the posters next to each other would have been better to decide
between all the options.
Hieno homma!
Ilahduin ajatuksesta. Torin pömpelit ovatkin ikävän harmaita ja kaipaisivat kyllä ennemminkin
maalausta. Toivottavasti julisteet tulevat riittävästi esiin. Vapaudenkadun puoli on vähän synkkä
noin muutenkin. Välttäisin liian provosoivien julisteiden tuomista kaupunkikuvaan. Ilahduttaminen
ja hellävarainen herättely toimivat aina.
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Hauska idea!
Upeita, innovatiivisia julisteita! Hienoa saada taidetta katukuvaan. Saisiko näitä myös muiden
Lahden kaupunginosien iloksi?

Kritiikkiä
Suomalaisten taiteilijoiden teosten vähyys
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

2 suomalaista taiteilijaa?
Lahti on suomessa, miten olisi jos annettaisiin paikallisille taiteilijoille mahdollisuuksia?"
kovin masentavia ovat nämä vaihtoehdot julistetaiteeksi
Aivan turhaa ympäristö saastetta nämä ideat ovat
Paikka varjoinen jonka ohi ei kulje juuri kukaan mutte ensi kerralla miettikää jotain näkyvempää
paikkaa missa ne harvatkin turistit jotka Aleksille tulee näkisi ne.
Miksi ei järviteemaisia, SUOMALAISTEN taiteilijoiden tekemiä taiteita
Ilmastonmuutos on todella negatiivinen aihe nyt koronan keskellä. Ihmiset eivät kaipaa tuollaista!
Enemmän julisteiden painatus kuormittaa ilmastoa kuin niiden vaikuttamisen antama vaikutus
ihmisien toimintaan. Tämä on pelkkää Euroopan ympäristökaupunki 2021 askartelua!
Yllätyin, että tässä oli niin vähän kotimaisia ehdokkaita. Suomalaisia tekijöitä pitää nyt nostaa
näkyville!
Julisteet oli vähä niin, liian taiteellisia ettei ne näyttänyt oikein miltään ja tavallinen pulliainen ei
ymmärrä niistä mitään. Näyttävät enemmänkin lasten piirroksilta.
Suosi suomalaista myös julisteiden tekijöinä.
Oikeat kasvit olisi parempi vaihtoehto.
On aivan peestä, että yhteiskunnan varoja haaskataan tällaisiin kyselyihin. Myöskin kaikellaiset
maisemanpilaamisprojektit pitää kieltää. Ympäristö ja luonto yleensäkin pitää olla koskematonta.
Kaupungin rahoille on tärkeempääkin käyttöä.
Olipa ahdistavia kuvia. Ehkä me ei tällaisia mieltä lamaannuttavia teoksia kaivata. Esim.
Sähkökaappitaide Lahdessa on ilahduttavaa. Näitä propagandakuvia en suorastaan jaksaisi edes
nähdä.
miksi ei ilmastonlämpenemis -julisteissa ole mukana oman kaupungin taiteilijoita? jatkossa pitää
muistaa huomioida heidät.
Ei siellä torilla tule nykyään enää liikuttua, ihan sama mitä siellä on esillä. Muutenkin siellä pistävät
vain nuo rumat toriparkin porrasrakennukset silmään.
Olisi kiva jos julkiset tilat pidettäisiin vapaana kantaaottavista teoksista, kun ne kuitenkin on kaikki
vain yhden poliittisen suunnan mukaisia.
Aika synkkiä, pitääkö synkistellä lisää tällaisena aikana. Noista tulee mieleen monelle, että olisiko
ihmisten terveys ensisijaisempi hoidettava juuri NYT, kuin ilmastonmuutos, jota ei pyöräilemällä
tms saadakylläkään loppumaan, todellisia syitä kun ei siihen , ole kykyjä ja ilmeisesti tarvetta, kun ei
pystytä puuttumaan oikeisiin asioihin kuten Brazilian sademetsien hakkuisiin ja laittomiin
tinakaivoksiin ja suurien soiden kuivattamiseen ja valtamerien rahtilaivojen bulk päästöihin. Sitten
sähköautoillaan ja perustetaan ydinvoimaloita , sensijaan. Kyllä on vihreätä touhua.
enemmän suomalaista raidetta, eli vähemmän julisteita joissa lukee kiinaa
Vaihtoehdoissa oli todella paljon harmaata ja mustavalkoista. Torille sopisi enemmän värejä.
Nyt höpöhöpö rahat vain lahtelaisille taiteilijoille. Se on kaikki kotiinpäin.
Ei kovin puhutellut nämä julisteet
Valitkaa nyt edes suomalaisten tekemiä ja mielellään vielä paikallisten tekijöiden. En halua äänestää
enkä myöskään katsella näitä ulkomaisia töherryksiä!!!
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Liian räikeä ja pelotteleva ilmastonmuutoshömpsä on yliammuttua ja se voi aiheuttaa
tietämättömille ahdistusta vaikka alitajuisesti. Aurinko ei tule koskaan tuhoamaan planeettaamme.
Roskaaminen ja ylituottaminen ja -kuluttaminen pilaa ympäristön.
ei kiitos
Melko abstrakteja teoksia, jotka eivät itseä puhuttele. Liikaa liian pienessä tilassa.
Aika synkkiä julisteita. Värikkyytä lisää, kiitos.
Harmillisen vähän suomalaisten taiteilijoiden julisteita!
Julisteet voisi olla värikäitä ja mielellään suomalaisten taiteilijoiden tekemiä. Nämä vaihtoehdot oli
aika synkkiä ja masentavia.
todella yksipuolinen kattaus julisteita
Voisihan nuo julisteet vähän värikkäämpiäkin olla, nyt on kovasti musta-harmaa-valkea linjaa...jos
kerran tarkoitus on että piristetään harmaata seinää....
Moni julisteista vain on todella shokeeraavia ja päällekäyviä, lähes ahdistavia! Osa väritykseltään
lähes kokonaan mustia, tai kokonaan valkoisia.
Joidenkin kuvioiden katsominen koski silmiin ja aiheutti lähes päänsäryn. Valitettavasti monissa on
myös englanninkieliset tekstit ja kun julisteen viesti jää hämärän peittoon, lisää se turhaan
arvostelua hyvää asiaa kohtaan.
Odotin pääseväni valitsemaan jonkinlaista taidetta, värejä kevään ja koronan keskelle. Olen
pettynyt tähän valittuun antiin ja harmistunut siitä, että kaikki julisteet koostuvat vain tästä
joukosta."
Vain suomalaisten tekemiä julisteita julkisille paikoille.
Varmasti löytyisi myös paikallisia nuoria taiteilijoita tai opiskelijoita, joille oman työn saaminen
noinkin näkyvään paikkaan olisi iso juttu! Heillä myös voisi olla juuri paikallisia koskettavia ajatuksia
ja kannanottoja vesijärvi yms. Kaikkia ei maailman ympäristötilanne esimerkiksi kosketa, mutta kun
asiat tulevat tarpeeksi lähelle itselle tärkeisiin asioihin voikin ajatuksia herätä. Ylipäätään olen itse
hyvin pettynyt että tämän vertaa ei voitu omia nuoria huomioida!
Harmillista, että julisteisss ei ollut mitään, mikä viittaisi Suomen luontoon.
Julisteet olivat kovasti yhden näkökulman edustajia ja vaikutti lähinnä luonnonsuojelujärjestön
kampanjalta. Joissakin kuvissa tarjoiltiin katsojalle kyllä hieno oivallus.

Toiveita tuleville näyttelyille ja taiteelle elinympäristössä
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ihanaa piristystä, kaipaisin värikkäitä kauniita kuvia
Toivoisin paikallisten taiteilijoiden töitä esille.
VÄRIÄ KAUPUNKIIN !!!!
Ei liikaa, rakennukset rakennuksina
Esittävää taidetta.
Hieno idea elävöittää toria julisteilla! Onnistuisiko muuallekin torin lisäksi..
Taidetta saisi oll muuallakin kuin vain keskustassa ja huomattavasti enemmän.
Näitä voisi ollaympäri kaupunkia
Kaikkiin torin kiinteisiin rakennuksiin olisi mukava laittaa kiinteästi esim vanhaa Lahtea
Enemmän näköistaidetta
Enemmän positiivisia ja valoisia julisteita
Julisteet voisivat olla enemmän suomalaisia ja niistä voisi tehdä vaikka kilpailun johon taiteilijat jam
muutkin voivat osallistua.
Valokuvia (ei ihan julistetaidetta, mutta kiinnostaa varmasti lahtelaisia) Lahesta ja Vesijärvestä
kautta aikojen
Hyvä idea kuvat jäävät usein mieleen!
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Taidemuseolla on varmaan paljon valmiita julisteita esim. taidemaalauksista. Niitä voisi tuoda esille
kaupunkilaisten nähtäväksi.
Julistetaidetta voisi viedä myös eri kaupunginosiin, sopiville ulkopaikoille.
Teemat maittain, julistebiennalen voittajat kautta aikojen, lahtelaisten tai lahtelaislähtöisten
taiteilijoiden julisteita. Tämä on muuten loistava idea.
Tärkeitä asioita ja viestejä meille lahtelaisille, ei mitään jäykkää. Jotain maailmalta, mutta jotain
mikä kuvastaa meidän lahtelaisten nykypäivää ja arkista eloa, jotain mikä tuo hyvän mielen.
Kauniita, visuaalisia asioita.
Julistetaiteen, siis näkyvän, ei mielestäni tule olla aina kantaaottavaa. Huumoriakin niissä saisi olla.
Mieluummin katsojalle hymy huulille kun niitä, katsoo.
Pitäisi olla positiivisia, esim nuoria kannustavia aiheita. Suomalaisuutta korostavia. Kansamme
perinteitä kunnioittavia.
Julisteiksi tavallisten ihmisten ottamia kuvia tai maalauksia
Hieno idea, myös nuorten taidetta mukaan. Lahden yhteiskoulussa kuvisluokilla on paljon
lahjakkaita nuoria.
Useampi nuori kotimainen taiteilija mukaan.
Toivon julisteiden olevan ilontuojia, ajatustenherättäjiä, keskustelunavaajia...
Julisteet voisi vaihtua vaikka 3 kuuakuden välein. Älkää pitäkö liian kauan samoja julisteita.
"Tie mitä käymme, on raskas. Kuva joka pysäyttää ni johan sitä taas jaksas."
Olisi hauska jos Lahdessa kyettäisiin järjestämään jonkinlaisia kilpailuja, tai jollain muulla tavoin
kaupunki tukisi myös paikallisia taiteilijoita.
Pidin värikkäistä, esittävistä julisteista. Keskustaan kaivataan väriä ja elämää. Enemmän
kukkajuttuja sekä kauppiaiden että kaupungin laittamia ja ylläpitämiä.
Hyvä idea tuoda kaupungin kulttuuripuolen osaamista ja omaisuutta "tavallisen kansan" nähtäville.
Voisiko vastaava toimia myös Muotoiluinstituutin opiskelijatöiden toistuvana esillepanopaikkana?
Voisiko kaikenlaiset kyselyt ja äänestykset keskittää kaupungin nettisivuille osoitteeseen tyyliin
www.lahti.fi/äänestys?
Toisista välittämiseen liittyviä aiheita
Kukkia ja paljon värejä
Ulkojulistenäyttely ulkoilulenkkejä varteen tai vaikka älypyörätien varrelle
Enemmän saisi olla värikkäitä, iloisia julisteita muuten niin harmaaseen katukuvaan.
Lisää positiivisesti opastavia julisteita! Kiitos.
Voisi olla näkösällä että olisi katseltavaa kaikenlaisille ihmisille.
Loistavaa, että julisteita saadaan piristämään katukuvaa! Toivoisin ehdolle enemmän kotimaisten
(etenkin paikallisten) tekijöiden teoksia.
Semmonen menestyneistä urheilijoista/seuroista ja joukkueista koostuva seinä/muisto ois kiva.
Lisää väriä kaupungille! Tekee paljon kutsuvammaksi keskusta-alueen
Seinätaideteos olisi ehkä kivempi ja suomalaisen tekemä
Värikkäitä julisteita ja taidetta kaivataan kaupunkiin.
Ulos tulevan julisteen tulisi avautua nopeasti ohikulkijalle. Ihan pientä piperrystä en kannata;
selkeät muodot ja värit toimivat parhaiten.
Lahti jo muutenkin aika karun näköinen paikka, itse haluaisin nähdä jotain positiivisempaa
aihetta/taidetta. Toki ajattelemisen arvoisia aiheita, mutta haluanko ahdistua kaupungilla
kävellessä?
Olisi mukavaa saada julisteisiin paikallisten valokuvaajien ja kuvataiteilijoiden teoksia esim. vapaan
haun muodossa.
Olisi kiva jos julisteita olisi muuallakin kuin keskustassa.
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Voisko joskus hyödyntää muotsikan osaamista????????
Kuitenkin mieluimmin iloista ja värikästä
Aiheet saa olla synkkiä ja vaikeita. Julisteilta toivoisin kuitenkin pirteämpää ulkoasua. Myös
mahdollisuus lahtelaisille osallistua enemmän (avoin suunnittelukilpailu yms).
Taidetta saisi olla esillä monella muullakin tavalla, Lahdessa on paljon tyhjää ja harmaata
seinäpintaa jota voisi hyödyntää. Lisää muraleja ja ympäristöön liittyvää julistetaidetta!
Kuvii vanhast Lahest ois upee saada! Suomalaisten tekemää taidetta ennemmin kaipaisin.
Enemmäm kotimaisia taiteilijoita esille.
Mielelläni näkisin paikallisten taiteilijoiden sekä koululaisten ja opiskelijoiden töitä
(kuvataidepainotteiset oppilaitokset ja luokat).
Olisin toivonut enemmän kotimaisten taiteilijoiden teoksia mukaan.
Taisi mennä äskeinen vastaus ohi julistetaiteen. Haluaisin siis myös kuvataideteoksia, luontokuvia,
valokuvia julistetaiteen lisäksi. Vuoden luontokuvat?
Jos piristystä haetaan niin mustavalkoiset ei oikein napannut, mutta kivoja olivat!
Lisää taidetta kaduille ja osaksi ihmisten arkea!
Hyvä teema. Toteutus hieman ahdistava/väritys synkkä, mutta herättelevä. Kesään kesäisempi
Lahtelainen luonto+asuminen+liikkuminen +aurinko+maisema+vihreys+ mahdollisuudet. Talveen
jouluvalot+valkeus+kaupunki +yliopisto +entinen teollisuuskaupunki tms.
Julisteet voisivat olla suomalaisten tekemiä, mielummin paikallisten ihmisten. Myös lasten teoksia
olisi ihastuttava saada katukuvaan piristeeksi.
Kaupungin tulisi keskittyä hyvinvoinnin lisäämiseen, kaupunkilaisten viihtyvyyteen ja Lahti
mielikuvan parantamiseen. Esimerkiksi kauniita luontokuvia, vanhoja kuvia täpötäydeltä Lahden
torilta, torikaivauksen löytöjä ja tarinoita, urheilijoita ja urheilu-tapahtumia, joulutorikuvia. Kuvat
voisivat sisältää myös erilaisia iloisia positiivisia ihmisiä eri yhteyksistä torilla (torimyyjä, joulupukki,
muikkukokki, MM 2017 kilpailija, torikahvilla istuvat)."
Voisi olla enemmän paikallisia tekijöitä/suunnittelijoita/kaupunkilaisia. Ei vain
graafikkoja/muotoilijoita/tmv, vaan myös kenen vain lahtelaisen. Äänestyksen kutta jatkoon jne. Se
olisi kiinnostavaa. Ja anonyymisti.

Huolet julisteisiin liittyen
•
•
•
•

Kuinka nopeasti julisteet muuttuu mustaksi autojen pakokaasuista ja muista ilmansaateista?
Ajattelin, että onko hukkaan heitetty hyöty.
Julisteiden sijoittamisen kanssa oltava tarkkana ettei häiritse autoilijoiden keskittymistä. Onko tämä
taide tarpeellista?
Julisteet eivät tarvitse olla piilossa ihmisiltä, vaan reilusti esille esim. Trion kauppakeskuksessa ts.
siellä missä ihmiset kohtaavat upeat sanomaTaiteet
Aloitus julisteet olisi voinut olla iloisempia näin paskoina aikoina.

Malvasta ja julistemuseosta
•

•

Vaparin varrelle tulevat julisteet on parempi kuin ei mitään. Näyttelyiden avautumista odotellessa.
Edelleenkään en ymmärrä Malvaa??? Jos kyseessä olisi kasvi joka esiintyy vain Lahessa, se olisi ok.
Malvalla ei ole mitään tekemistä julistetaiteen kanssa, ei kaupungin historian kanssa. Lahdella on
pitkä historia julistetaiteessa biennaaleineen.
Hienoa, että julisteita saadaan esille ja taidemuseo vihdoinkin valmistuu.

Muu palaute
•
•

Myös muraalien soisi olevan kauniita eikä aina kuin lasten piirroksia. Mallia Hämeenlinnasta
Mallasjuoman alue kun on pilattu ja historiaa ei kunnoitettu niin kunnioittakaa edes tässä
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•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Muuttavaa Malva nimi, tulee kalma ja kuolo mieleen tuosta nimestä, vaikka onkin siro kukka. Malva
logo ei vastaa nimeä, liian synkkä möykky.
Aihe puhuttelee. Ei niin piristä..
Julistetaide biennaaleineen on asia josta Lahti tunnetaan. On hyvä että se näkyy muutenkin kuin
vain museon sisätiloissa. Kysely voisi olla muutakin kautta, ei kaikille tule Etlaria, koska se ei ole
enää mikään paikallislehti. Aivan kuin mikään Malva ei ole enää Lahtelaisten museo - hirveä nimi
muuten.
Julisteet ovat osa lahtelaista identiteettiä. Meillä on Muotoiluinstituutti, maailma suurimpiin
kuuluva julistekokoelma ja pian julistemuseokin. Julistetaide on lähtökohtaisesti julkisten tilojen
taidetta. Lahdessa voisi olla jatkuva ja vaihtuva julistetaiteen näyttely kiinteänä osana keskustaa.
Kävelypainotteisella alueella on hyvä pysähtyä tutkimaan julisteita. Ei pelkästään kiiruhtaa ohi. Tori
on tänällään jokseenkin ankean näköinen, joten julisteet sopisivat sinnekin hyvin.
Taide mukaan arkeen.
Väriä elämään kaivataan, joten valitsin teoksista värikkäimmät!
En löytänyt kyselyä kaupungin verkkosivuilta joten jouduin kopioimaan kyselyn linkin Uusi Lahti lehdestä. Seuraava kysely näkyvämmin esille Lahden kaupungin verkkosivulle.
Mahdolliset tekstit (myös) suomeksi.
Kyselystä voisi tiedottaa näkyvämmin. Itse löysin tänne aivan sattumalta.
Lahden kaupungin töhryiset sähkönjakokaapit ovat aikansa eläneet. Yhtenäistäkää kuosi, jotta ne
olisivat ilo silmälle. Varmaan oli aikanaan hyvä idea maalauttaa ne nuorisolla, mutta suurin osa on
rumia. Maalia päälle ja sitten sabluunalla yhtenäinen kuviointi, pieni ruudukko tms.
Hienoa, kun tälläisistä asioista kysytään asukkailta. Julistevaihtoehdot olivat huonot. Lisää
paikallista osaamista tai edes suomalaisten osaamista. Lahden torille taidetta Lahden historiasta tai
nyky ajasta esim. Mistä Lahti on kuuluisa, tapahtumista... julisteita jotka herättäisivät muistoja ja
ajatuksia. Tuollaiset modernit julisteet esim. tuolista eivät herätä muuta kuin ihmetyksen tunteita
tavallisissa ihmisissä joilla ei ole tuntemusta taiteesta.
Todella huonosti toimivat sivut mobiililla.
"Hieno idea sinänsä, että Euroopan Ympäristöpääkaupunki -teema otetaan huomioon tässä
julisteasiassakin. Olen myös ympäristöarvojen puolustaja.
Facebookin selaimella kuvat näkyivät ihan miten sattuu ja chromella pomppasi jatkuvasti alkuun.
Ihmeellisen huonosti toimi koko kysely. Testattiinko kyselyä ollenkaan kännyköillä ennen
julkaisua?"
Kiva, kun kaupunkilaisilta kysytään. Olisi hyvä, jos taide (julisteet, banderollit, patsaat yms) näkyisi
kaikkialla Lahdessa, elävöittäisi kaupunkia ja vaikuttaisi imagoon positiivisesti. Käytiin mm. Yhdessä
kaupungissa, kun kuultiin, että siellä on lehmäpatsaita..
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