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Unelmien maailma 2023! -rakennustalkoissa ideoitiin tulevaisuuden maailma  
Propellipäiden osallistavilla ideapajamenetelmillä kehitysvammaisten ihmisten ja 
heidän läheisten kanssa. Ideoinnissa käytettiin legoilla rakentamista ja unelmista 
kertomista - samoja menetelmiä kuin Propellipäät käyttävät muidenkin ihmisten 
kanssa. Unelmien maailma 2023! -pajaa fasilitoivat Propellipäiden 
muutosmuotoilupäällikkö Millä Mäkinen, hankevastaava Markus Vähälä ja 
kansainvälisten asioiden sihteeri Ysi Valve.  
 
Mukana talkoissa oli 16 henkeä seuraavista organisaatioista: Helsingin kaupungin 
Sofialehdon toimintakeskus, Lyhty ry:n Kivimedia sekä Kukunorin Propellipäät. 
Valtaosa osallistujista oli kehitysvammaisia ihmisiä tai heidän läheisiään. 
 

 
 



Unelmien maailma 2023! -ideointipajan tulokset 

ITSEMÄÄRÄMISOIKEUS 
● Saa päättää omista asioista 
● Saa päättää yhteisistä asioista ja äänestää 
● Unelmia saa toteuttaa 
● Saan tukea vaikeisiin asioihin 
● Itsemääräämisoikeus on sitä että itse päättää missä asuu kenen kanssa. 

Vanhemmilta saa tukea. 

IHMISSUHTEET 
● Saa olla oma itsensä ja tehdä sitä mitä rakastaa 
● Höpöttelyä rappukäytävillä ja yhteisissä tiloissa, kohtaamispaikkoja 
● Ei tarvitse olla yksin, saa olla muiden kanssa 
● Saa valita parisuhteensa ja rakkautta 
● Voisi asua muiden kanssa 
● Kehitysvammainen ja vammaton ihminen menevät naimisiin ja perustavat 

perheen  
● Ihmiset antavat lapsille uusia nimiä 
● Ihmiset juttelee toisilleen, sanoo ”huomenta” 

TYÖ 
● Kaikki on tervetulleita töihin 
● On kivaa olla tekemässä kampanjaa ja kuvata 
● Radiotoimintaaa ja media-alalle töihin 
● Radio Valo -kiertue Tampereella, Sodankylässä ja lapissa 
● Kierretään Suomea Propellipäiden kanssa pidetään ideapajoja 
● Propellipäät maksaa palkkaa 
● Propellipäät maksaa bensat ja autojunat Rovaniemelle 
● Kukunori tuo vertaistyötä ja tukea jokaiselle ihmiselle 
● Kerrotaan koululaisille kehitysvammaisuudesta 
● Hyväntekeväisyyttä ja työtä yli maiden rajojen  
● Ideoiden miettimistä  
● Monenlaista tekemistä 

 



YHTEISKUNTA JA YMPÄRISTö 
● Hyväksyvä tunnelma 
● Maahanmuuttajia ja erilaisia kieliä, joita muut osaavat 
● Tutkijat ja toimittajat ottavat selvää tulevaisuuden asioista 
● Tuulivoimaa 
● Puhutaaan kehittyvistä ihmisistä, ei kehitysvammaisista 
● Psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista esteettömyyttä  
● Pääsee paikkoihin ja retkille esteettömään maailmaan 
● Aseet tuhotaan 
● Keskeiset kehitysvammaisten (ja muiden) elämästä kertovat elokuvat nettiin, 

jotta niitä voi näyttää koulutustoiminnassa ja katsoa muuten vain 
● Eläimiä, monimuotoista luontoa, kaikki sekaisin ja yhdessä 

ASUMINEN 
● Itse valittu koti muiden ihmisten joukossa 
● Rakennetaan älykoteja, jossa turvallista, empatiaa, järjestystä ja huolenpitoa. 
● Helsinkiin tulee paljon korkeita taloja 
● Kauneutta ympärillä ja paljon katseltava 
● Kissa 
● Puhumattomille ihmisille älyvaatteita ja muuta teknologiaa, jolla tulee kuulluksi 

LIIKKUMINEN 
● Pyöräillään 
● Sähköautoja 
● Sähköllä kulkevia kulkuneuvoja 
● Kulkuvälineitä, jotka auttaa kulkemaan 
● Esteettömyys 

 
 
Propellipäät kehittää sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kokeilukulttuuria. Tiimimme 
on täynnä monenlaista osaamista, erityisen hyviä olemme muutosmuotoilussa sekä 
arvioinnin ja seurannan kehittämisessä. Kehitämme digitaalisia ratkaisuja järjestöjen 
toiminnan saavutusten ja vaikutusten arviointiin. 
 
Lisätietoa: 
Projektipäällikkö Markus Vähälä 
markus.vahala@kukunori.fi | 0503461011 
www.propellipaat.net  
www.facebook.com/propellipaat  
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