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Poimintoja avajais-
viikon ohjelmasta: maa-
nantaina Juurakko soitti 
kansanmusiikkia ja blue-
sia, tiistaina Kärtsy soitti 
Maunula-levyn musiik-
kia, keskiviikkona esiin-
tyi Iiro Rantala, torstaina 
kuultiin kirjailijavieraana 
Finlandia-palkittua Jukka 
Viikilää ja perjantaina oli 
nuorten Hip hop -bileet, 
jossa esiintyivät Musta 
Barbaari ja Prinssi Yusuf.  
Avajaisviikko huipentui 
lauantaina avajaisjuhlaan, 
jossa puhuivat kulttuuri- 

ja sivistystoimen apulais-
kaupunginjohtaja Ritva 
Viljanen, rakennuksen 
suunnitelleen arkkiteh-
titoimisto K2S:n Mikko 
Summanen sekä Mau-
nulan demokratiahank-
keen Emilia Palonen ja 
talon neuvottelukunnan 
asukasedustaja Tapani 
Kontiala. Viikko päättyi 
lauantai-illan tansseihin, 
joissa soittivat työväen-
opiston Haavekuva-or-
kesteri ja Grandmother 
Corn.

http://maunulatalo.fi

Helsinki toteuttaa 
1.6.2017 historiansa suu-
rimman organisaatiouu-
distuksen. Yli 30 virastoa 
korvataan neljällä toimi-
alalla ja näitä koordinoi-
valla kaupunginkanslial-
la. Tavoitteena on erottaa 
poliittinen päätöksenteko 
ja virkamiesvalmistelu 
sekä lisätä poliittisen joh-
tamisen vaikuttavuutta 
ja kunnallisvaalien kiin-
nostavuutta äänestäjien 
kannalta.

Ensi kunnallisvaaleis-
sa 9.4.2017 äänestetään 

kaupungille uusi valtuus-
to, joka valitsee keskuu-
destaan pormestarin ja 
neljä apulaispormestaria. 
Pormestari toimii kau-
punginhallituksen pu-
heenjohtajana ja apulais-
pormestarit kaupungin-
hallituksen jäseninä se-
kä toimialalautakuntien 
puheenjohtajina. 

Kaupunginkanslian 
johtajaksi, kansliapäälli-
köksi, valittiin syyskuus-
sa Sami Sarvilinna. Kau-
punginvaltuusto valitsi 
14.12.2016 sosiaali- ja ter-

veystoimialan toimiala-
johtajaksi Juha Jolkko-
sen, koulutuksen ja kas-
vatuksen toimialajohta-
jaksi Liisa Pohjolaisen, 
kaupunkiympäristön 
toimialajohtajaksi Mik-
ko Ahon ja kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialajoh-
tajaksi Tommi Laition.

Helsingin johtamis-
järjestelmän uudistuk-
sen rinnalla valmistel-
laan uutta osallisuus- ja 
vuorovaikutusmallia. 
Valmisteluryhmää joh-
taa Tommi Laitio.

Helsingin kaupungin 
organisaatiouudistus lähestyy

Maunula-talon avajais-
viikkoa vietettiin 30.1.– 
4.2.2017, jolloin tarjolla 
oli paljon ohjelmaa myös 
päivällä. Avajaisviikon 
ohjelma muotoutui viime 
lokakuussa tehdyn avoi-
men ohjelmahaun pohjal-
ta, ja ehdotuksia tuli tup-
lasti enemmän kuin mitä 
ohjelmaan voitiin sijoit-
taa. Haun jälkeen Mau-
nula-talon neuvottelu-
kunta muodosti työryh-
män, jonka tavoitteena 
oli luoda monipuolinen 
ja teemoitettu ohjelma.

Maunula-talolla juhlittiin 
avajaisia

Maunula-talolla 
kohdataan

Kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialajohtaja Tommi Laitio


