
Maunulan 127. aluefoorumi
4.12.2017 asukastalo Saunabaari



2015 2016 2017

t h m h t k h e s l m j

Maunulan hankkeiden käynnistys (28.11.2016)

Haku 30.3.-12.6.

Lautakunnan päätös 10.11.2015

Hanke käynnistyy

Uusi kirjaston,

työväenopiston ja

nuorisotalon 

rakennus

109. Aluefoorumi 23.3.2015

112. Aluefoorumi 14.9.2015

Hankkeiden valinta

Taiteilijatreffit Maunulassa

l m j

115. Aluefoorumi 30.11.2015

116. Aluefoorumi 25.1.2016
122. Aluefoorumi 28.11.2016



2016 2017 2018

Uusi kirjaston,

työväenopiston ja

nuorisotalon 

rakennus

Viimeinen vuosi alkaa (4.12.2017)

t h m h t k h e s l m j

Hankkeet 

käynnistyvät

116. Aluefoorumi 25.1.2016

122. Aluefoorumi 28.11.2016 127. Aluefoorumi 4.12.2017

131. Aluefoorumi

xx.11.2018

Toteutunut.
Mitä on 
opittu 
hankkeista?

Mitä vielä 
voidaan/pitäisi tehdä?

t h m h t k h e s l m j t h m h t k h e s l m j



Helsingin uusi alueellisen kulttuurityön malli (2015)

Toiminta tulkittuna vaihdantana

Kulttuurikeskus

Maunula

Kulttuuriorganisaatio
Haku 30.3.-12.6.2015

Rahoitus 2016-2018

Alueiden

valinta

Alueen

tuki projektille

Projektin

toteutus

2016-2018



Tunne nimeltä rakkaus Willensaunassa 21.11.2017



Muumion Sanomat liite Maunulan Sanomissa 3/2017 (21.9.2017)



Helsingin mallin hankkeiden arviointi

Teos

Taidegenre Esittämisen traditio Taideammattilaisen rooli

Asukkaiden rooli
Toteutus

Vaikutus

Mukana olleet

Yleisö

Alueen verkostot/käytännöt

Alueen käsitys itsestä

Alueen maine

Teoksen levityskanava



M-cult: ”Näyttelyn päätöstapahtumassa 13.10. 2017 kiitimme yhteistyökumppaneita. 
lahjoitimme Mölkky goes Karjala -pelin Maunulan kirjastolle, josta se on vapaasti 
lainattavissa kirjastokortilla. Päivät Maunulassa -maalaukset lahjoitettiin Saunabaarille ja 
Maunula-seuralle ja isot Maunula Looks -printit Nuorisotalolle sekä mallina toimineelle 
Danille.”



Miten sinua tai minua voisi ymmärtää?

Roolit

Minäkuva

millainen olen?

mihin pystyn?

mikä on tärkeää?

Mahdolli-

suudet

ja uhat

Maailman-

kuva =

miten maailma

toimii?

Yksilön toiminta yhteisössä/alueella

Kehittämisen keinoja rajaavat uskomukset

Taipumus

reagoida

uuteen

tehtävä/suhde muihin

osaaminen

vs. järkeily

Tunteet

Intressi



Merkityksien ja sosiaalinen pääoman tarkastelu

Maunulasta päin

Verkostot/
merkitykset

Yksilöt/
merkitykset

Yhteiskunnan 
ulkopuolella

Yhteiskuntaa
tukeva

Maunulan 
muumio

Metsäbaari

Maunulan julkisuus
vrt. Maunulan 
Sanomien
toimitus (verkostona)

Väitöskirjan
tekijä



Kommunikaatio- ja verkottumisrakenne

Hannu Kurki 13.9.99/8.11.99/HR 26.4.2003

Aluefoorumit:

Ihmiset tapaavat toisiaan

Tietoa saadaan ja jaetaan

Digitaaliset foorumit

Kotisivut
Paikallinen 

sanomalehti

Kohtaamispaikat

Fyysiset tilat

esim. asukastila

Maunulan Mediapaja

Kontaktit 

alueen 

ulkopuolisten 

toimijoiden 

kanssa

Paikallisuus

Viestintä, julkisuus

Verkostoituminen,

organisoituminen

• Tehokas paikallinen 

media, tarkasti luettu

• Luo paikallista 

identiteettiä

• Ilmoittelupaikka 

paikallisille yrityksille ja 

yrittäjille

• Kohtaamispaikka

• Verkostoituminen 

• Organisoituminen

• Fyysisesti lähellä 

asukkaita ja paikallisia 

toimijoita

• Projektien ”tukikohta”

• Toiminnallinen keskus

• Luo ja kerää uutta tietoa 

alueelle

• Ylläpitää ja stimuloi 

keskustelua paikallisista 

aiheista

• Luo verkostoja

• Tuo esiin uusia hankkeita 

• Stategisen työn väline

• Tuottaa uusia toimijoita

• Luo mielikuvan 

kaupunginosasta

• Alueellisen kehittämisen 

”pelilauta”

• Dialogi, keskustelu

• Paikallinen 

palveluportaali

• Työkalu toimijoille
1990

90-95 %

1999
1996

1999
2012

Facebook



Kulttuurikeskus Taidelaitos

Asuinalue

Ks. kalvo 10

Ks. kalvo 11

Ks. kalvo 9

Ks. kalvo 7

Ks. kalvo 4

Ks. kalvo 13

Ks. kalvo 14

Ks. kalvo 15

Ks. kalvo 8

Hankkeiden ja 
alueiden arviointi
I Helsingin mallin
vaihtosuhteet
II Yksilön toiminta
III Yksilö – verkostot,
arvot samansuuntaisia
tai erillisiä
IV Teoksen arviointimalli
V ”Esittämisen” tulkinta
VI Aikaperspektiivi

”Esittämisen” tulkinta

Lähtökohta:
Taide on eräs
kommunikaation
tai esittämisen
muoto



Edustaa sosiaalisen

pääoman suhteen 

konfliktiteorioita

Selittää Maunulan ja ulkoisen maailman suhdetta



Lähde

Jyväskylän 

yliopiston sivut

Edustaa sosiaalisen 

pääoman suhteen

integraatioteorioita

Selittää Maunulan

sisäistä organisoitumis-

mallia.



Yrjö Ahmavaara, s. 7.8.1929  

Tutkimusala luonnontieteet, psykologia, yhteiskunta- ja taloustieteet 

• teoreettisen fysiikan professorina Turun yliopistossa 1963–1967, 

• psykologian vierailevana professorina Ohion yliopistossa 1966–

1967, 

• matematiikan ja yhteiskuntatieteiden metodologian professorina 

Tampereen yliopistossa 1971–1992 ja 

• Suomen Akatemian tutkijaprofessorina vuosina 1971–1974

Ahmavaara, Yrjö: Informaatio: Informatiivisen joukkotiedotuksen 

loogiset perusteet. 3. uudistettu painos. Helsinki: Weilin + Göös, 1975.

Ahmavaara, Yrjö: Yhteiskuntakybernetiikka. Helsinki: Weilin + Göös, 

1976.

Yhteiskuntakybernetiikka … on ihmisten 

tietoista toimintaa, inhimillistä tajuntaa ja 

yhteiskunnallista käytäntöä tutkiva uusi 

tiede, joka yhdistää peli-, informaatio- ja 

systeemiteoreettiset tarkastelutavat 

yhtenäiseksi kyberneettiseksi metodiksi 

(1976).

Selittää Maunulan rakenteellisten tekijöiden ja

kommunikaation suhdetta muutokseen.


