
Helsingin osallistavan 

kulttuurityön malli 



Kohti tasa-arvoisempaa Helsinkiä 

Tasa-arvoinen Helsinki on koko kaupunkikoneiston tehtävä. 

Ei ole toista tavoitetta, josta vallitsisi samanlainen poliittinen 

yksimielisyys. Helsinki haluaa tasata hyvinvointieroja. 

 

KAAVOITUS, LIIKENNE, SOTE, OPETUS, TYÖVIS, 

VARHAISKASVATUS, LIIKUNTA, NUORISO 

 -> KULTTUURI 
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MIKÄ ON HELSINGIN MALLI? 

Osallistava kulttuurityön malli rohkaisee julkista tukea 

nauttivat kulttuurilaitokset ja taiteilijaryhmät kehittämään 

Helsingin kaupunginosia sekä sosiaaliryhmiä, jotka ovat 

jääneet kulttuuripalveluiden katveeseen. 

 

Helsingin malli on taidetoimijoiden ja asukkaiden yhteistä 

kulttuuritoimintaa, jonka myötä asukkaita ja yhteisöjä 

rohkaistaan näkijöistä tekijöiksi eli osallistumaan taiteen ja 

kulttuurin tekemiseen. Taidelaitosten yleisöt myös 

monipuolistuvat. 

 

KOKO HELSINKI – KAIKKI HELSINKILÄISET 
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MIKÄ ON HELSINGIN MALLIA? 

Asukasosallisuutta ja taiteen saavutettavuutta lisäävät 

taide- ja kulttuuriorganisaatioiden hankkeet, jotka… 

• ovat pitkäjänteisiä 

• tuovat esiin mukana olevan osallistujien tai 

(asukas)yhteisön oman äänen 

• sitouttavat ja toimivat yhteistyössä alueiden verkostojen 

kanssa 

• kiinnittyvät osaksi taideorganisaation ydintoimintaa  

ja taiteellista ohjelmistoa ja luovat uutta sisältöä 
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MIKSI ALUEILLE? 

• Taidetarjonta houkuttelee yleisöä epätasaisesti 

• Rakenteet vaikuttavat osallistumiseen  

• Alueet rakenteiden suhteen eri-arvoisia 

• Taide ja kulttuuri on myös väline tasa-arvoisen Helsingin 

kehittämiselle 

• Varmistetaan kulttuuristen oikeuksien toteutuminen 

 

 

28.3.2015 5 



       14 000 000 euroa 
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       815 000 euroa 
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Helsingin mallin hankkeiden tukeminen  

 

• Kulttuurikeskus jakaa avustuksia Helsingin mallin mukaisille  

hankkeille  

 

•  Hankehaku aukeaa 30.3. ja päättyy 12.6.2015 

 

• Taidelaitoksia ja yhteisöjä neuvotaan ja tuetaan löytämään alueilta 

yhteistyökumppaneita ja verkostoja 

 

• Avustuspäätökset tehdään Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan 

marraskuun kokouksessa 

 

• Hankkeet käynnistyvät alueilla 1.1.2016 
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Muut aluetyötä tukevat avustukset  

Kehittämisapurahoin pidempiaikaisia osallistavia hankkeita, esim.:  

• Kansallisteatteri & Reittejä Kontulaan hanke 

• Zodiak – Uuden tanssin keskus & Minun nimeni on hanke 

• Helsingin Kaupunginteatteri & Pääroolissa Pasila hanke 

 

Kaupunkikulttuuriavustuksin kaupunginosajuhlia, esim.  

• Vuosaaren kesäjuhlat 

• Vallilan vapputanssit 

• Maunulan Musaa ja makkaraa tapahtuma 

 

Projektiapurahoin festivaaleja ja yhteisöllisiä  

taidetuotantoja 
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