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Apurahan saaja: Veera Marjatta Moll, väitöskirjatyö ”Kadulta kodin suojaan. Lapsen
muuttuva omaehtoinen liikkuminen Helsingissä 1960-2000”.
Apurahakausi: 2017-2018
Apurahakausi 2017-2018 kului ensimmäisen artikkelin viimeistelemiseen, aineiston
keräämiseen ja toisen artikkelin laatimiseen. Molemmat artikkelit on nyt vertaisarvioitu ja
näihin teen tällä hetkellä toivottuja korjauksia. Olen myös aloittanut kolmannen artikkelin
työstämisen. Em. lisäksi osallistuin apurahakaudella 2017-2018 muutamaan konferenssiin,
vierailin kaksi kuukautta Amsterdamin yliopistossa, suoritin tohtoriopintoja, autoin
opetuksessa ja osallistuin yhteiskunnalliseen keskusteluun tutkimusaiheestani.
Konferenssit
Toukokuu 2018, Children and Youth in a Global Age -konferenssi, Hongkong
Työryhmä otsikolla ”Kids vs. Cars” yhdessä prof. Jim Wunschin (Empire State College New
York) & ja prof. Joe Goddardin (University of Copenhagen) kanssa, oma esitelmä otsikolla
“The Car Comes to Helsinki: Children and Traffic Safety 1940-2010”.
Marraskuu 2017, Social Sciences History -konferenssi, Montréal
Työryhmä ”Spaces of Exclusion? Sustaining the Inclusive City” esitelmä otsikolla “From
city streets to the forests of the suburbs. Urban planning debate about children’s needs in
Helsinki 1946–1977”.
Tutkijavierailu
Vietin maalis-huhtikuun 2018 Amsterdamin yliopistossa kaupunkimaantieteen yksikössä.
Pidin yliopistolla ensimmäiseen artikkeliini pohjautuvan luennon ja laitoimme alulle
artikkeliyhteistyön prof. Lia Karstenin kanssa. Yhteinen artikkeli on suunnitteilla ja
valmistunee vuosien 2018-2019 aikana.
Tohtoriopinnot, opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Lukuvuonna 2017-2018 osallistuin Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun Pitkälle
Kurssille (20op.) syventääkseni yhdyskuntasuunnittelun osaamistani. Syksyllä 2019
osallistun Planning theory-kurssille (5op.) Aalto-yliopistossa.
Avustin myös lukuvuonna 2017-2018 maisteriopiskelijoille suunnatun vuorovaikutteisen
suunnittelun kurssin järjestämisessä, samoissa tehtävissä toimin myös kaudella 2018-2019.
Lisäksi pidin mainitsemani luennon Amsterdamin yliopiston kaupunkimaantieteen osastolla.
Kirjoitin Helsingin Sanomille väitöskirjaani liittyvän reportaasin koulumatkoista Helsingissä,
New Yorkissa ja Lissabonissa. (HS 11.2.2018 https://www.hs.fi/kaupunki/art2000005561714.html). Olen myös antanut väitöskirjaani liittyviä haastatteluja YLE:n tvuutisille, radioon ja nettiin (YLE 28.10. 2017 https://yle.fi/uutiset/3-9901327). Lisäksi olen
antanut aiheesta haastattelun Liikenneturvan lehteen (Liikenneturva 4/2017:
https://www.liikenneturva.fi/fi/liikennevilkku/puheenaihe/kaupungistuminen-haaste-lastenliikkumiselle) ja Kuntatekniikka-lehteen. Kirjoitin myös Helsingin kaupungin tietokeskuksen
Kvartti-lehteen lasten itsenäisen liikkumisen muutoksista Helsingissä (3/2017

https://www.kvartti.fi/sites/default/files/files/issue/kvartti3_2017_screen_korj30_11.pdf ).
Kirjoitin Aalto Pro:n sivuille myös työhöni läheisesti liittyvästä lähiöteemasta. (24.4.2018
https://www.aaltoee.fi/aalto-leaders-insight/2018/mista-puhumme-kun-puhumme-lahiosta ).
Lisäksi olin mukana järjestämässä vuoden 2018 Kaupunkitutkimuksen päiviä ja toimin
vuoden 2019 Kaupunkitutkimuksen päivien järjestäjänä ja tieteellisen toimikunnan
puheenjohtajana.
Kiitän lämpimästi Alli Paasikiven säätiötä väitöskirjani rahoituksesta kaudella 2017-2018.

