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Otsikko 
Otsikko

ominaispiirteisiin, toimi-
joihin ja asukkaisiin. 
Hanke laajenee vuosit-
tain yhteisötasolle tavoit-
taen valtaosan alueen 
asukkaista eri tavoin 
vuoden 2018 loppuun 
mennessä.

M-cultin hankkeen 
tavoitteena on luoda 
taiteilijaresidenssien, 
tilausteosten ja työpa-
jojen kautta mediataid-
etta ja yhteisömedian 
käyttöön perustuvaa 
kulttuuritoimintaa. 
Toimintatapa luo asu-
kkaille valmiudet omaan 
tuotantoon sekä me-
dian ja taiteen parissa 

toimintaan. Hanke to-
teutetaan pitkäkestois-
ten 2–3 kuukauden 
ja lyhyempien 2–3 vi-
ikon taidetapahtumien 
eli ”residenssien” sekä 
näiden väliin sijoittuv-
ien työpaja- ja valmen-
nustoimintojen avulla. 
Residenssi- sana viittaa 
siihen, että hankkeessa 
on mahdollista saada 
ulkomaalaisia taiteili-
joita Suomeen. Taiteili-
jat asuvat Linnunlaulun 
taiteilijaresidensseissä 
eli asunnoissa.

http://www.hel.fi/
hki/Kulke/fi/Etusivu

Uudenmaan maa-
kuntahallitus myönsi 
19.10.2015 Helsingin 
kaupunginosayhdis-
tykset ry Helka:n kehit-
tämishankkeelle “Ke-
hittämisverkostoista 
innovaatioalustoiksi” 
avustusta 52 000 euroa. 
Yhteensä hankkeen ra-
hoitus on 74 000 euroa 
yhdeksälle kuukaudel-
le. Hankkeen tavoittee-
na on etsiä Helsingistä 
“innovaatioalustoja”, 
joissa ratkaistaan asuk-
kaiden kannalta tärkeitä 
ongelmia. Haku inno-
vaatioalustoiksi käyn-
nistynee vuoden vaih-

teessa. Maunula-Seura 
ry päätti 5.11.2015 ko-
kouksessaan osallistua 
innovaatioalustahakuun. 

Helkan Kehittämis-
verkostoista innovaa-
tioalustoiksi -hankkeen 
tavoitteena on jo toimi-
vaksi havaitun käyt-
täjälähtöisen, paikallisen 
kehittämisverkostomal-
lin levittäminen ja skaa-
laaminen Helsingistä ja 
pääkaupunkiseudulta 
koko Uudellemaalle.

Helkan hankkeessa 
luodaan paikallisten ke-
hittämistiimien verkosto. 
Paikallistiimien tavoit-
teena on kehittää inno-

vaatioita paikallisen 
hyvinvoinnin ja elin-
voiman parantamiseksi 
kunkin alueen omista 
ominaispiirteistä käsin, 
vastaamaan kullakin al-
ueella tärkeiksi nähtyi-
hin ongelmiin. Innovaa-
tioalusta kokoaa yhteen 
alueen toimijat, yrit-
ykset, kunnan ja rahoit-
tajien edustajat.

Helkan tavoitteena 
on löytää hakemusten 
joukosta kolme paras-
ta innovaatioalustaeh-
dokasta, joissa tapahtu-
vaa kehittämistyötä Hel-
kan hanke ryhtyy spar-
raamaan ja tukemaan.

Maunula osallistuu 
innovaatioalustahakuun

Kulttuuri- ja kirjas-
tolautakunta päätti 
10.11.2015 Helsingin 
mallin vuonna 2016 al-
kavista hankkeista, joita 
ovat Maunulan osalta 
Suomen Kansallisteat-
terin hanke “Maunulan 
maisemat” ja media-
kulttuuriyhdistys m-
cult ry:n hanke “Osal-
listavan ja yhteisötai-
teen residenssit”.

Suomen Kansallist-
eatteri on suunnitellut 
projektin kolmivuo-
tiseksi. Hanke lähtee 
liikkeelle yksilötason 
toiminnasta sekä tu-
tustuu ensin alueen 

Kansallisteatterin ja m-cultin 
kulttuurihankkeet Maunulaan


