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Johdanto	  

Kulttuuriryhmä	  Manu	  vietti	  kaksi	  intensiivistä	  viikkoa	  Maunulassa	  tehtävänään	  kehittää	  

konsepteja,	  jotka	  loisivat	  alueelle	  yhteisöllisyyttä	  kulttuurin	  avulla.	  Miten	  kulttuurin	  keinoin	  

voitaisiin	  saada	  asukkaita	  moniäänisesti	  mukaan	  alueen	  kehittämiseen?	  kuului	  

yhteistyökumppanimme	  Helsingin	  kulttuurikeskuksen	  kysymys.	  Yritimme	  

päätutkimuskysymyksen	  kautta	  selvittää,	  millaiseen	  toimintaan	  Maunulan	  asukkaiden	  

muodostamat	  erilaiset	  ryhmät	  saisi	  yhteen	  kulttuurin	  keinoin.	  Rajasimme	  tutkimusongelman	  

koskemaan	  erityisesti	  vaikeasti	  tavoitettavia	  asukasryhmiä,	  ja	  pohdimme,	  kuinka	  heidät	  saisi	  

osallistumaan	  matalan	  kynnyksen	  kulttuuritoimintaan.	  Kehittelemistämme	  ideoista	  

valitsimme	  lopulta	  neljä	  eri	  konseptia,	  joiden	  uskoimme	  toimivan	  parhaiten	  Maunulassa.	  Ne	  

tuovat	  ihmisiä	  yhteen	  muun	  muassa	  katutaiteen,	  musiikin,	  puutarhanviljelyn	  ja	  kaikille	  

yhteisen	  tilan	  kautta.	  Kulttuuria	  on	  monenlaista,	  joten	  tahdoimme	  luoda	  erilaisia	  konsepteja,	  

jotta	  mahdollisimman	  moni	  asukas	  voisi	  löytää	  itselleen	  sopivaa	  toimintaa.	  Asukkaita	  

haastattelemalla,	  yhteistyökumppaniamme	  kuuntelemalla	  ja	  muiden	  kurssilaisten	  sekä	  

julkisten	  esittelytilaisuuksien	  yleisön	  mielipiteet	  huomioimalla	  syntyivät	  konseptit	  Maunulan	  

olohuone,	  Katutaidetta	  Maunulaan,	  Maunula	  viljelee	  ja	  Sorsapuistossa	  tapahtuu.	  

	  

	   	  



Helsingin	  yliopisto	   Raportti	  
Geotieteiden	  ja	  maantieteen	  laitos	  
Haasteena	  lähiö	  –	  asukastoiminta	  aluekehittämisessä,	  projektikurssi	  Maunulassa	  
Tekijät:	  Eetu	  Haverinen,	  Milla	  Kallio,	  Paula	  Laksela	  ja	  Mira	  Virtanen	  
Ryhmän	  nimi:	  Kulttuuriryhmä	  Manu	  
	  

3	  
	   	   	   	  

Konseptien	  luomisprosessin	  vaiheet	  

Maunulan	  alueen	  tarpeita	  kulttuurin	  suhteen	  kartoitimme	  asukashaastatteluiden	  muodossa	  

sekä	  etsimällä	  pohjatietoa	  jo	  olemassa	  olevista	  tapahtumista	  erinäisistä	  nettilähteistä.	  

Ensimmäisellä	  haastattelukierroksella	  pyrimme	  selvittämään	  asukkaiden	  mielikuvia	  alueen	  

tämänhetkisestä	  kulttuuritarjonnasta	  sekä	  selvittämään	  millaiseen	  toimintaan	  asukkaat	  

olisivat	  kiinnostuneita	  tulevaisuudessa	  lähtemään	  mukaan.	  

Totesimme	  pohjatutkimuksen	  jälkeen,	  että	  Maunulassa	  on	  melko	  paljon	  kulttuuritoimintaa	  jo	  

ennestään.	  Maunula-‐Seura	  järjestää	  aktiivisesti	  toimintaa	  viikoittain	  sekä	  useampia	  isompia	  

tapahtumia	  vuosittain,	  lisäksi	  muutama	  muu	  toimija	  järjestää	  aktiivisten	  asukkaiden	  avulla	  

aktiviteetteja	  alueella.	  	  

Haastattelut	  toteutimme	  yhden	  iltapäivän	  aikana	  Heka-‐Maunulan	  vuokratalojen	  pihoilla	  

(Pakilantie	  10–20)	  sekä	  Vanhassa	  Maunulassa	  bussipysäkillä,	  Bar	  62:ssa	  ja	  lounaskahvila	  

Kaviossa.	  Haastatteluissa	  selvisi,	  että	  läheskään	  kaikki	  asukkaat	  eivät	  tunne	  olemassa	  olevaa	  

toimintaa	  heille	  sopivaksi.	  Esteiksi	  etenkin	  Helsingin	  kaupungin	  vuokratalojen	  alueella	  

tehtyjen	  haastattelujen	  perusteella	  koettiin	  muun	  muassa	  välimatka,	  tapahtumien	  

suuntautuminen	  aktiiviselle	  asukasryhmälle,	  tylsä	  aihe	  tai	  aikataulu	  esimerkiksi	  työaikojen	  

päällä.	  Kohtaamispaikkojen	  kuten	  kahviloiden	  ja	  erikoistuneiden	  palvelujen	  puute	  koettiin	  

myös	  harmilliseksi	  ja	  ympäristön	  viihtyvyyttä	  hieman	  arvosteltiin.	  Ympäristön	  viihtyvyyteen	  

vaikuttavat	  niin	  sosiaaliset	  kuin	  fyysisetkin	  puolet.	  Osa	  istutuksista	  esimerkiksi	  koettiin	  

huonosti	  huolehdituiksi	  ja	  rakennustyömaat	  häiritseviksi,	  mutta	  myös	  muiden	  asukkaiden	  

häiriökäyttäytyminen	  vaikutti	  toisten	  asukkaiden	  mielikuvaan	  alueesta.	  Asukasryhmistä	  

etenkin	  aktiiviporukan	  ulkopuolelle	  jäävien	  vanhusten	  ja	  maahanmuuttajien	  todettiin	  jäävän	  

kulttuuritoiminnan	  ulkopuolelle,	  lisäksi	  lapsiperheet	  tuntuivat	  kaipaavan	  lisää	  koko	  perheelle	  

sopivaa	  tekemistä.	  

Pohjatutkimuksen	  ja	  haastattelujen	  perusteella	  päätimme	  keskittyä	  alueen	  hieman	  

vaikeammin	  tavoitettavien	  asukasryhmien	  osallistamiseen	  matalan	  kynnyksen	  

kulttuuritoiminnan	  keinoin	  (kuva	  1).	  
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Keskityimme	  tutkimusongelmamme	  ratkaisemiseen	  yhden	  työpajapäivän	  ajan.	  Aloitimme	  

niin,	  että	  kukin	  kirjoitti	  kaikki	  päähänsä	  pälkähtäneet	  ideat	  post	  it	  -‐lapuille,	  jonka	  jälkeen	  

ryhdyimme	  perkaamaan	  ideariihemme	  tulosta.	  Saimme	  jaoteltua	  ajatuksemme	  karkeasti	  

neljään	  ryhmään:	  työpajat,	  tapahtumat,	  tilataide	  ja	  yhteinen	  tila.	  

Täytimme	  konseptikortit	  neljästä	  eri	  ideasta:	  tapahtumia	  Sorsapuistoon,	  Maunulan	  olohuone,	  

Maunulat	  tutuksi	  -‐kävelykierrokset	  ja	  työpajatoiminta.	  Esiteltyämme	  alustavat	  konseptimme	  

muille	  kurssilaisille	  yhdistelimme	  ja	  muokkasimme	  niitä	  palautteen	  pohjalta,	  mutta	  meillä	  oli	  

silti	  edelleen	  neljä	  konseptia,	  koska	  halusimme,	  että	  kulttuuritarjonta	  olisi	  monipuolista,	  jotta	  

tavoittaisimme	  mahdollisimman	  monen	  maunulalaisen.	  Työpajat	  ja	  kävelykierrokset	  

sisällytimme	  Maunulan	  olohuoneen	  toimintaan,	  Sorsapuistossa	  tapahtuu	  sai	  oman	  

konseptikorttinsa,	  ja	  työpajaideoistamme	  otimme	  tarkempaan	  kehittelyyn	  ympäristön	  

viihtyvöittämisen	  tilataiteen	  ja	  viheristutusten	  avulla.	  

Tilataideideamme	  päädyimme	  jakamaan	  kahdeksi	  konseptiksi,	  Maunulan	  maamerkiksi,	  joka	  

olisi	  tilataideteos,	  jonka	  maunulalaiset	  suunnittelisivat	  ja	  toteuttaisivat	  itse,	  ja	  Vihreäksi	  

Maunulaksi,	  jossa	  maunulalaiset	  pääsisivät	  tekemään	  ympäristöstään	  viihtyisämpää	  

kaupunkipuutarhojen	  ja	  kukkaistutusten	  avulla.	  Yhteensä	  suunnittelimme	  siis	  neljä	  

konseptia:	  Maunulan	  olohuone,	  Maunulan	  maamerkki,	  Vihreä	  Maunula	  ja	  Sorsapuistossa	  

tapahtuu.	  

Seuraava	  askel	  oli	  testata	  konseptiemme	  toimivuutta	  alueen	  asukkailla.	  Teimme	  jokaisesta	  

konseptista	  oman	  konseptikortin,	  jossa	  esittelimme	  ideaa	  kuvituksen	  ja	  avainsanojen	  kautta	  

(kuvat	  2–6).	  Konseptikorteista	  kävi	  nopeasti	  ilmi	  esimerkiksi,	  mitä	  idean	  toteuttamiseen	  

tarvitaan,	  konseptin	  kohderyhmä	  ja	  kuinka	  kyseistä	  konseptia	  voisi	  testata	  käytännössä.	  

Idean	  esittely	  asukkaille	  oli	  myös	  helpompaa,	  kun	  oli	  jotain	  konkreettista	  näytettävää	  

haastattelutilanteen	  yhteydessä.	  Toteutimme	  konseptien	  testaamisen	  haastatteluiden	  avulla	  

suunnilleen	  samoilla	  alueilla	  Maunulassa,	  missä	  olimme	  ensimmäisetkin	  haastattelut	  tehneet.	  

Teimme	  viisitoista	  haastattelua,	  joista	  suurimmassa	  osassa	  haastateltavia	  oli	  yksi	  ja	  

muutamassa	  vastaajana	  oli	  ryhmä.	  

Haastatteluissa	  esittelimme	  konseptit	  konseptikorttien	  avulla	  ja	  kysyimme	  asukkailta,	  mikä	  

ideassa	  oli	  onnistunutta	  ja	  olisiko	  heillä	  jotain	  kehitysideoita	  konseptiin	  liittyen.	  Kysyimme	  
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myös	  soveltuisivatko	  konseptit	  Maunulaan.	  Pääsääntöisesti	  asukkailta	  saatu	  palaute	  oli	  

myönteistä	  ja	  ehdottamamme	  konseptit	  voisivat	  heidän	  mielestään	  toimia	  Maunulassa.	  

Maunulan	  olohuone	  -‐konseptiin	  suhtauduttiin	  positiivisesti,	  mutta	  vastauksissa	  nousi	  ilmi	  

myös	  huoli	  siitä,	  miten	  häiriökäyttäytyvät	  henkilöt	  saataisiin	  pysymään	  poissa.	  Sorsapuistossa	  

tapahtuu	  -‐konseptiin	  asukkaat	  toivoivat	  varsinkin	  lapsille	  ohjelmaa,	  mutta	  pohtivat	  samalla	  

alueen	  ikäjakauman	  vaikutusta,	  sillä	  eläkeläisiä	  on	  alueella	  paljon.	  Vihreä	  Maunula	  -‐konseptin	  

kohdalla	  uskottiin	  alueelta	  löytyvän	  innokkaita	  osallistujia,	  mutta	  myös	  ilkivallan	  

todennäköisyys	  nousi	  esille	  vastauksissa.	  Maunulan	  maamerkki	  -‐konseptiin	  asukkailta	  tuli	  

hyviä	  kehitysideoita,	  joiden	  pohjalta	  luovuimme	  ideastamme	  toteuttaa	  Maunulaan	  näkyvä	  

maamerkki	  ja	  päätimme	  keskittyä	  rakennustyömaiden	  viihtyvyyden	  parantamiseen	  

katutaiteen	  keinoin.	  Niinpä	  Maunulan	  maamerkistä	  tuli	  Katutaidetta	  Maunulaan.	  Vihreän	  

Maunulan	  nimi	  vaihtui	  muotoon	  Maunula	  viljelee,	  joka	  tuo	  paremmin	  ilmi	  puutarhanhoidon	  

yhteisöllisen	  ulottuvuuden.	  

Asukkaiden	  lisäksi	  saimme	  palautetta	  konsepteistamme	  Tiedekulman	  aamukahveille	  

kokoontuneelta	  yleisöltä,	  jolle	  esittelimme	  konseptimme	  seuraavana	  aamuna	  haastattelujen	  

jälkeen.	  Kysymysten	  ja	  kommenttien	  kautta	  hahmottui	  hyvin,	  mitä	  meidän	  olisi	  vielä	  syytä	  

pohtia	  ja	  tarkentaa	  konsepteissamme.	  Erityisesti	  esiin	  nousi	  tarve	  miettiä,	  mitkä	  tahot	  

voisivat	  lähteä	  viemään	  ajatuksia	  eteenpäin,	  etteivät	  ideat	  jäisi	  vain	  ideoiksi.	  Ennen	  

loppugaalaa	  esittelimme	  konseptimme	  myös	  ryhmämme	  yhteistyökumppanina	  toimivalle	  

Helsingin	  kulttuurikeskuksen	  kulttuurisuunnittelijalle.	  Häneltä	  saimme	  kannustuksen	  lisäksi	  

hyviä	  konkreettisia	  ehdotuksia	  tahoista,	  jotka	  voisivat	  olla	  osallisina	  konseptiemme	  

toteuttamisessa,	  sekä	  esimerkkejä	  hyvin	  toteutuneista	  projekteista	  muualla	  Helsingissä.	  	  

Kaksiviikkoinen	  kurssi	  huipentui	  konseptien	  esittelyyn	  Mahdollisuuksien	  Maunula	  -‐gaalassa	  

lauantaina	  5.9.	  Konseptimme	  otettiin	  hyvin	  vastaan,	  ja	  paikalliset	  kokivat,	  että	  tämä	  hetki	  on	  

Maunulassa	  erityisen	  otollinen	  uudenlaisen	  yhteisöllisyyden	  luomiseen,	  kun	  Maunula-‐talokin	  

on	  ensi	  syksynä	  valmistumassa	  ja	  sen	  myötä	  syntyy	  uutta	  tilaa,	  jossa	  toimia.	  Varsinaisia	  

kehitysehdotuksia	  konsepteihimme	  emme	  gaalassa	  oikeastaan	  saaneet,	  mutta	  kuva	  siitä,	  

miten	  konseptejamme	  voisi	  yhdistää	  Maunulassa	  meneillään	  oleviin	  hankkeisiin,	  tarkentui.	  

Seuraavaksi	  esittelemme,	  millaisiksi	  kehittelemämme	  konseptit	  lopulta	  muotoutuivat.	  
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Konseptien	  esittely	  	  

Maunulan	  olohuone	  

Päädyimme	  siihen,	  että	  paras	  tapa	  tavoittaa	  vaikeasti	  tavoitettavat	  kohderyhmät	  on	  tarjota	  

kulttuuria	  mahdollisimman	  matalalla	  kynnyksellä	  niin,	  että	  kaikkien	  on	  helppo	  osallistua.	  

Ihmiselle,	  joka	  ei	  lähtökohtaisesti	  ole	  innostunut	  osallistumaan	  yhteiseen	  toimintaan,	  on	  

todennäköisesti	  helpompi	  tulla	  tilaan	  tai	  tapahtumaan,	  jossa	  voi	  vain	  olla	  ja	  osallistua	  

katsojana,	  kuulijana	  tai	  kokijana	  eikä	  tarvitse	  välttämättä	  olla	  aktiivinen	  ja	  näkyvä	  toimija.	  

Haastatteluissa	  tuli	  esille	  tarve	  avoimesta	  tilasta,	  jossa	  voisi	  kohdata	  muita	  ihmisiä.	  Maunulan	  

olohuone	  on	  vastauksemme	  tähän	  tarpeeseen.	  

Maunulan	  olohuoneen	  perusajatus	  on	  olla	  kaikille	  avoin	  matalan	  kynnyksen	  tila	  kirjaston	  

tapaan,	  mutta	  perinteisestä	  kirjastosta	  poiketen	  puhuminen	  olisi	  sallittua	  ja	  jopa	  suotavaa.	  Jan	  

Gehl	  (1996,	  19–21)	  nostaa	  klassikkoteoksessaan	  Life	  Between	  Buildings	  esiin	  kevyiden	  ja	  

satunnaisten	  sosiaalisten	  kohtaamisten	  merkityksen.	  Gehl	  käsittelee	  itse	  ulkotilaa,	  mutta	  

hänen	  ajatuksensa	  ovat	  sovellettavissa	  julkisiin	  sisätiloihin.	  Parhaiten	  matalakynnyksisyys	  

toteutuu	  silloin,	  kun	  yhteinen	  tila	  sijaitsee	  paikalla,	  jossa	  ihmiset	  muutenkin	  liikkuvat.	  

Maunulaan	  rakenteilla	  oleva,	  syksyllä	  2016	  avautuva	  Maunula-‐talo,	  jonne	  tulee	  kirjaston,	  

nuorisotalon	  ja	  työväenopiston	  tiloja,	  tarjoaisi	  hyvät	  puitteet	  olohuoneelle	  (kuva	  7).	  

Sijoittamalla	  olohuone	  rakennuksen	  aulaan	  tilaan	  olisi	  helppo	  tulla	  myös	  vahingossa.	  

Mahdollisuus	  kohdata	  toisia	  ihmisiä	  arkisilla	  kulkureiteillä	  avaa	  myös	  mahdollisuuden	  

syvällisempään	  kanssakäymiseen,	  kuten	  Gehl	  (1996,	  21)	  tuo	  esiin.	  	  

Maunulan	  olohuone	  olisi	  paikka	  sekä	  vapaalle	  oleskelulle	  että	  ohjatummalle	  toiminnalle.	  

Olohuoneessa	  olisi	  sohvien	  ja	  pöytien	  lisäksi	  lehtiä	  ja	  pelejä	  ja	  muuta	  puuhaa,	  niin	  että	  se	  

houkuttelisi	  viettämään	  aikaa	  siellä	  myös	  silloin,	  kun	  ohjattua	  toimintaa	  ei	  ole.	  Haastatteluissa	  

tuli	  esiin,	  että	  seurakunnalla	  oli	  aiemmin	  kerhohuoneen	  yhteydessä	  biljardipöytä,	  jonne	  

ryhmä	  nuoria	  kokoontui	  itsenäisesti	  pelaamaan,	  mutta	  kun	  heille	  yritettiin	  tarjota	  muutakin	  

toimintaa,	  he	  eivät	  enää	  tulleet.	  Olohuoneessa	  voisi	  siis	  olla	  myös	  biljardipöytä	  sellaisille	  

nuorille	  ja	  muille	  kävijöille,	  jotka	  haluavat	  pelata	  ja	  viettää	  aikaa	  tilassa,	  joka	  ei	  ole	  

nuorisotalon	  tapaan	  valvottu	  ja	  tietylle	  ryhmälle	  suunnattu	  vaan	  kaikille	  avoin.	  Olohuoneesta	  
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löytyisi	  myös	  mainoksia	  sekä	  olohuoneessa	  että	  muualla	  Maunulassa	  tarjolla	  olevasta	  

toiminnasta,	  jotta	  tieto	  tarjolla	  olevista	  mahdollisuuksista	  tavoittaisi	  mahdollisimman	  hyvin	  

jokaisen.	  Alun	  perin	  Maunulan	  maamerkin	  yhteyteen	  ideoimamme	  mielipideseinä,	  joka	  

haastattelemiemme	  asukkaiden	  mukaan	  todennäköisesti	  töhrittäisiin	  eikä	  siksi	  toimisi	  

Maunulassa,	  voitaisiin	  toteuttaa	  liitutauluna,	  jonne	  kävijät	  voisivat	  kirjoittaa	  terveisensä.	  

Vieraskirjatyyppisen	  seinän	  vieressä	  voisi	  olla	  tietyin	  väliajoin	  vaihtuva	  kysymys,	  johon	  

halukkaat	  voisivat	  vastata,	  ja	  joku	  talon	  henkilökunnasta	  kirjaisi	  vastaukset	  talteen.	  

Tiettynä	  iltana	  viikosta	  olohuoneessa	  olisi	  elävä	  kirjasto	  (ks.	  Lähteet),	  jossa	  ihmiset	  pääsisivät	  

lainaamaan	  toisen	  ihmisen	  keskustelua	  varten.	  Eri	  ryhmille	  olisi	  sovittuja	  kohtaamisaikoja,	  

jolloin	  ihmiset	  voisivat	  tulla	  tapaamaan	  toisiaan	  ja	  viettämään	  aikaa	  yhdessä.	  Tapaamisia	  voisi	  

järjestää	  pienten	  lasten	  kanssa	  kotona	  oleville	  vanhemmille,	  eläkeläisille,	  tietyn	  kieliryhmän	  

edustajille	  ja	  mille	  tahansa	  ryhmälle,	  joka	  haluaisi	  kokoontua.	  Tapaamiset	  voisivat	  olla	  joko	  

vapaamuotoisia	  tai	  enemmän	  työpajahenkisiä.	  Kun	  ihmiset	  olisivat	  ensin	  tutustuneet	  omaan	  

ryhmäänsä,	  voisi	  myöhemmin	  järjestää	  myös	  ryhmien	  yhteisiä	  tapaamisia.	  

Olohuoneessa	  järjestettäisiin	  myös	  erilaista	  työpajatoimintaa,	  joka	  tarpeen	  mukaan	  laajenisi	  

Maunula-‐talon	  muihin	  tiloihin	  tai	  ulos	  talosta.	  Opeta	  toiselle	  jokin	  taito	  -‐työpaja	  sopisi	  hyvin	  

olohuoneessa	  järjestettäväksi	  ja	  siihen	  voisi	  satunnainen	  kävijäkin	  helposti	  tulla	  mukaan.	  

Työpajan	  teemaa	  voisi	  rajata	  tarkemmaksi	  järjestämällä	  esimerkiksi	  käsityö-‐	  tai	  

tietotekniikkateemaisia	  työpajoja,	  tai	  paja	  voisi	  olla	  avoin	  kaikenlaiselle	  opettamiselle	  ja	  

oppimiselle.	  Työpajoja	  voisi	  järjestää	  myös	  teatteriin	  ja	  katutaiteeseen	  liittyen.	  Niiden	  

lopputuloksena	  voisi	  syntyä	  kesäteatteriesityksiä	  Sorsapuistoon	  ja	  asukkaiden	  

suunnittelemaa	  ja	  toteuttamaa	  katutaidetta	  työmaa-‐aitoihin.	  

Olohuone	  voisi	  toimia	  lähtöpisteenä	  Maunulan	  turistikierroksille,	  joilla	  eri	  ryhmät	  esittelisivät	  

itselleen	  tärkeitä	  paikkoja	  Maunulassa.	  Näin	  tutuksi	  tulisivat	  niin	  Maunulan	  historia	  kuin	  

vaikkapa	  koululaisten	  tai	  eläkeläisten	  kokemus	  Maunulasta.	  Yhteistyötä	  voisi	  tehdä	  ainakin	  

koulujen	  ja	  Maunula-‐Seuran	  kanssa.	  Olohuoneessa	  voitaisiin	  myös	  esitellä	  Maunula-‐aiheisen	  

valokuvakilpailun	  satoa.	  

Maunulan	  olohuone	  lisäisi	  yhteenkuuluvuutta	  maunulalaisten	  välillä	  luoden	  uusia	  ja	  

vahvistaen	  jo	  olemassa	  olevia	  suhteita.	  Maunula-‐taloa	  suunnitellaan	  yhdessä	  asukkaiden	  
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kanssa	  Maunulan	  demokratiahankkeessa	  (ks.	  Lähteet;	  kuva	  8),	  joten	  jos	  asukkaat	  innostuvat	  

olohuonemaisesta	  aulatilasta,	  he	  voivat	  suunnitella	  aulasta	  sellaisen.	  Haasteena	  haastatellut	  

asukkaat	  pitivät	  etenkin	  sitä,	  miten	  voitaisiin	  välttää,	  ettei	  yksi	  ryhmä	  valloittaisi	  tilaa	  omaan	  

käyttöönsä	  sillä	  seurauksella,	  että	  muut	  eivät	  kokisi	  tilaa	  viihtyisänä.	  Tähän	  todennäköisesti	  

auttaisivat	  ainakin	  eri	  ryhmille	  suunnatut	  hetket	  olohuoneessa	  tarjoten	  tilan	  jokaiselle	  

vuorollaan.	  Maunulan	  demokratiahankkeen	  yhteydessä	  asukkaat	  ovat	  jo	  pohtineet	  

mahdollisuuksia	  pitää	  ainakin	  joitakin	  Maunula-‐talon	  tiloja	  auki	  myös	  henkilökunnan	  

työaikojen	  ulkopuolella	  (ks.	  Lähteet),	  ja	  yhdessä	  päättäen	  asukkaat	  voivat	  itse	  etsiä	  erilaisiin	  

haasteisiin	  parhaan	  ratkaisun.	  Maunulan	  olohuone	  on	  jatkuva	  projekti,	  jota	  voidaan	  kehittää	  

käyttäjien	  ideoiden	  ja	  palautteen	  perusteella	  niin,	  että	  se	  palvelee	  mahdollisimman	  hyvin	  

jokaista	  maunulalaista.	  

Katutaidetta	  Maunulaan	  

Maunulan	  keskusta,	  S-‐marketin	  ja	  Pakilantien	  bussipysäkkien	  läheinen	  alue,	  on	  jo	  nyt	  

rakennustyömaiden	  pilkkoma,	  ja	  alueelle	  tullaan	  rakentamaan	  vielä	  useamman	  vuoden	  ajan.	  

Haastatteluissa	  monet	  asukkaat	  kokivat	  rakennustyömaat	  viihtyvyyttä	  vähentäviksi	  tekijöiksi,	  

ja	  alueet	  sijaitsevat	  erittäin	  keskeisellä	  paikalla	  niin	  Maunulan	  asukkaiden	  näkökulmasta	  kuin	  

myös	  läpiliikenteen	  kannalta.	  Muilta	  alueilta	  Maunulan	  läpi	  kulkeville	  ei	  jää	  viihtyisä	  kuva	  

Maunulasta,	  ja	  paikalliset	  eivät	  myöskään	  koe	  rakennustyömaiden	  parantavan	  kuvaa	  

asuinalueesta.	  Näiden	  alueiden	  viihtyisyyden	  parantaminen	  olisi	  tärkeää.	  	  

Koska	  haastatteluissa	  osa	  asukkaista	  mainitsi	  myös	  kaipaavansa	  taidetta	  ihan	  jokapäiväiseksi	  

arjen	  iloksi,	  rakennustyömaa-‐aitoihin	  tehtävä	  katutaide	  tuntuu	  tarpeisiin	  sopivalta	  

konseptilta.	  Katutaidetta	  voi	  tehdä	  myös	  asukkaita	  osallistavasti,	  jolloin	  tavoitteemme	  

kohtaamisten	  tarjoamisesta	  asukkaille	  toteutuu.	  Konsepti	  kerää	  näin	  asukkaat	  ja	  muut	  

alueella	  liikkuvat	  yhteen	  tekemään	  jotain	  konkreettista	  ja	  näkyvää,	  joka	  voi	  säilyä	  paikalla	  

pitkäänkin	  ja	  vahvistaa	  näin	  asukkaiden	  kuuluvuuden	  tunnetta	  ja	  parantaa	  sekä	  viihtyvyyttä	  

että	  mielikuvaa	  alueesta.	  Katutaiteen	  avulla	  on	  myös	  mahdollista	  herättää	  keskustelua	  

asukkaita	  mietityttävistä	  ja	  yhteiskuntaa	  painavista	  asioista	  ja	  näin	  edesauttaa	  alueen	  

asukkaiden	  äänten	  kuuluvuutta	  ja	  ymmärrystä	  (Berggren,	  C.	  2014).	  Katutaiteen	  on	  myös	  

toivottu	  vähentävän	  julkisten	  tilojen	  vandalismia	  ja	  töhrimistä	  viihtyvyyden	  parantamisen	  
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lisäksi.	  Joissain	  tapauksissa	  esimerkiksi	  seinämaalausten	  on	  todettu	  vähentäneen	  seinien	  

töhrintää	  ja	  epäsiisteyttä,	  ja	  niiden	  tekoa	  on	  asunnonomistajien	  puolelta	  kehotettu	  (Verel,	  P.	  

2015).	  Tämän	  voisi	  olettaa	  toimivan	  vastaavasti	  myös	  rakennustyömaa-‐aidoissa.	  	  

Katutaiteen	  ei	  tarvitse	  olla	  graffiteja,	  vaan	  alueen	  asukkaiden	  mielipiteistä	  riippuen	  se	  voi	  olla	  

hyvinkin	  monenlaista.	  Helsingissä	  on	  aiemminkin	  toteutettu	  monenlaisia	  kilpailuja	  ja	  

projekteja	  juuri	  rakennustyömaa-‐aitojen	  maalaukseen	  liittyen,	  ja	  lopputulokset	  ovat	  olleet	  

erittäin	  monimuotoisia.	  Hyviä	  esimerkkejä	  erilaisista,	  jopa	  nähtävyyksiksi	  nousseista,	  

taideteoksista	  löytyy	  Multicoloured	  Dreams	  -‐kollektiivin	  sivuilta	  (ks.	  Lähteet;	  kuvat	  9	  &	  10).	  

Käytännössä	  rakennustyömaa-‐aitojen	  maalaus	  toteutettaisiin	  niin,	  että	  perustetaan	  työryhmä	  

järjestämään	  asukkaille	  työpajoja,	  joissa	  maalauksen	  aihe	  ja	  värimaailma	  voidaan	  päättää	  

asukkaita	  osallistaen.	  Maunulan	  alueelta	  työryhmään	  olisi	  mahtavaa	  saada	  myös	  paikallisia	  

taiteilijoita	  mukaan	  suunnittelemaan	  ja	  toteuttamaan	  teosta.	  Aitojen	  maalauksen	  lisäksi	  

saimme	  konseptin	  esittelyn	  yhteydessä	  asukkailta	  myös	  kannatusta	  Maunulan	  tarinat

-‐osiosta,	  jossa	  maunulalaiset	  voisivat	  erilaisin	  maalauksen	  keinoin	  kertoa	  alueen	  historiasta	  

omin	  asukastarinoinensa.	  Tämä	  voitaisiin	  hyvin	  liittää	  osaksi	  aitojen	  maalausta,	  ja	  osioon	  

voitaisiin	  kontaktoida	  alueella	  pitkään	  asuneita	  henkilöitä	  tai	  jopa	  kuuluisuuteen	  nousseita	  

maunulalaisia.	  (Kuva	  11.)	  

Työpajojen	  ja	  suunnitteluprosessin	  aikana	  työryhmä	  kontaktoi	  myös	  rakennuttajia	  ja	  

kaupunkia	  lupien	  saamiseksi	  sekä	  myöhemmin	  suunnitelman	  esittelemiseksi.	  

Kontaktihenkilöt	  on	  hyvä	  pitää	  ajan	  tasalla,	  jotta	  yhteistyö	  sujuu	  eikä	  yhteisöllisestä	  

projektista	  tule	  kaupalliselle	  yritykselle	  taakkaa.	  Hyvät	  ohjeet	  tee-‐se-‐itse-‐projektiin	  löytyy	  

myös	  suomalaisen	  katutaidekollektiivin	  Multicoloured	  Dreams:n	  sivuilta	  (ks.	  Lähteet).	  

Koska	  Suomen	  ilmasto	  asettaa	  rajansa	  ulkona	  työskentelylle,	  ihanteellista	  olisi,	  jos	  projektin	  

suunnittelu	  voitaisiin	  aloittaa	  syksyllä,	  jolloin	  luvat	  ja	  suunnitelmat	  olisivat	  valmiina	  

kevääseen	  mennessä	  ja	  sään	  parantuessa	  päästäisiin	  maalaamaan.	  Itse	  maalaus	  voitaisiin	  

myös	  järjestää	  työpajahenkisesti,	  jolloin	  suunnittelussa	  mukana	  olleet	  pääsisivät	  

toteutukseen	  mukaan,	  mutta	  myös	  ohikulkijat	  voitaisiin	  houkutella	  teoksen	  toteuttamiseen	  

mukaan	  matalan	  kynnyksen	  osallistamisella.	  Paikan	  ollessa	  hyvin	  keskeinen	  Maunulan	  S-‐

marketin	  ja	  bussipysäkkien	  välittömässä	  läheisyydessä,	  paikalle	  sattuu	  kuin	  vahingossa	  ja	  
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osallistumisen	  kynnys	  on	  hyvin	  matala	  toiminnan	  ollessa	  näkyvillä	  ja	  selkeää.	  Maalaamaan	  

voitaisiin	  saada	  näin	  niin	  maahanmuuttajat,	  työttömät,	  eläkeläiset	  kuin	  lapset,	  jotka	  ovat	  

vanhempien	  mukana	  kauppamatkalla.	  Toteutuksen	  voisi	  myös	  helposti	  liittää	  jonkin	  

tapahtuman	  yhteyteen	  yhdeksi	  osaksi	  aktiviteetteja.	  Esimerkiksi	  Maunula-‐päivä	  on	  kerännyt	  

alueen	  asukkaita	  monipuolisesti.	  Myös	  erilaisten	  ryhmien	  kontaktointi	  olisi	  mahdollista,	  ja	  

esimerkiksi	  koululaisryhmiä	  tai	  kansanopiston	  ryhmiä	  voitaisiin	  osallistaa	  mukaan	  

maalaamaan	  esimerkiksi	  erikokoisia	  osia	  aidoista.	  

Konseptin	  toteuttaminen	  edellyttää	  parin	  henkilön	  aloitetta,	  vapaaehtoisten	  löytymistä	  

valvomaan	  ja	  opastamaan	  toteutusta	  sekä	  resurssien	  hankkimista	  maalien	  ja	  suojapukujen	  

hankintaan.	  Resursseja	  voi	  hakea	  monilta	  tahoilta,	  esimerkiksi	  alueen	  rakennuttajan	  on	  

välttämätöntä	  laittaa	  tietty	  prosenttimäärä	  taiteeseen,	  ja	  prosenttitaiderahoja	  on	  usein	  saatu	  

käyttöön	  myös	  rakennustyömaavaiheessa.	  Lisäksi	  Tikkurilalta	  ja	  Teknokselta	  on	  useissa	  

tapauksissa	  saatu	  neuvoteltua	  maaleja	  vastaaviin	  yhteisöprojekteihin.	  Teokset	  voivat	  olla	  joko	  

lyhytaikaisia	  tai	  hyvinkin	  pitkäaikaisia,	  riippuen	  työmaan	  valmistumisesta.	  Maunulan	  

keskusta	  tulee	  ainakin	  paikoin	  pysymään	  työmaana	  useamman	  vuoden.	  

Konseptia	  voitaisiin	  markkinoida	  jo	  nyt,	  työmaita	  kun	  jo	  alueella	  on.	  Rakennustyömaiden	  

kanssa	  yhteistyössä	  esimerkiksi	  julisteita	  suunnittelutyöpajoista	  voitaisiin	  varmasti	  ripustaa	  

olemassa	  oleviin	  työmaa-‐aitoihin	  ja	  jakaa	  alueen	  kerrostalojen	  rappukäytäviin.	  Lisäksi	  

erinäisiä	  aktiivisia	  tahoja,	  kuten	  Maunula-‐seura,	  nuorisotalo,	  asukastoimikunnat	  ja	  taloyhtiöt,	  

voitaisiin	  valjastaa	  markkinointiin	  mukaan.	  Myös	  rakennuttajalle	  konsepti	  ja	  sen	  tuomat	  

hyödyt	  alueen	  viihtyvyydelle	  ja	  arvolle	  pitää	  tuoda	  selkeästi	  esiin,	  jotta	  yhteistyö	  rahoituksen	  

ja	  toteutuksen	  suhteen	  sujuu	  mutkitta.	  

Konseptin	  toteutuksen	  jälkeen	  olisi	  syytä	  havainnoida	  ja	  tutkia,	  saavutettiinko	  projektilla	  

asukkaiden	  kohtaamisia,	  oliko	  paikalla	  eri	  ryhmien	  edustajia	  ja	  syntyikö	  keskusteluja.	  

Asukkaiden	  mielipiteitä	  toteutuksesta	  ja	  konseptista	  yleensä	  voidaan	  tutkia	  haastattelun	  

keinoin.	  Lisäksi	  havainnointi	  siitä,	  pysyvätkö	  aidat	  ja	  niiden	  ympäristö	  siisteinä	  vai	  

tapahtuuko	  vandalismia,	  kertovat	  hyvin	  paljon	  projektin	  yleisistä	  vaikutuksista	  ja	  alueen	  

ilmapiiristä.	  
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Haastattelujen	  ja	  julkisen	  esityksemme	  jälkeen	  saimme	  konseptista	  hyvin	  positiivista	  

palautetta,	  ja	  konsepti	  nähtiin	  toteutuskelpoiseksi.	  Haastattelujen	  perusteella	  päätimme	  

keskittyä	  varsinkin	  aitojen	  toteutukseen	  pensselein	  ja	  maalein,	  emmekä	  niinkään	  graffitein,	  

koska	  havainnoimme	  asukkaiden	  kaipaavan	  rauhallisuutta	  ja	  luonnonläheisyyttä	  henkivää	  

ympäristöä	  myös	  taiteen	  puolella.	  Erityisesti	  matalan	  kynnyksen	  toimintaa	  ja	  vaikeammin	  

tavoitettavien	  asukkaiden	  osallistamista	  arvostettiin,	  ja	  pidimme	  sen	  mielessä	  koko	  

suunnitteluprosessin	  ajan.	  Lisäksi	  asukkailta	  tuli	  hyviä	  ideoita	  maalauksiin	  ja	  tarinaseinään,	  

jotka	  olemme	  sisällyttäneet	  konseptiin.	  

Maunula	  viljelee	  

Haastatteluissa	  kävi	  ilmi,	  että	  Maunulan	  asukkaat	  pitävät	  erityisesti	  alueen	  vehreydestä,	  

luonnosta	  ja	  puistoista.	  Tästä	  saimme	  idean	  tuoda	  lisää	  vihreyttä	  Maunulaan	  parantamaan	  

viihtyvyyttä	  ja	  samalla	  osallistamaan	  alueen	  asukkaita	  yhdessä	  toimimiseen.	  Maunula	  viljelee	  

-‐konseptin	  ideana	  on	  tuoda	  kukkaistutuksia	  ympäri	  Maunulaa	  sekä	  viljelylaatikoita	  

taloyhtiöiden	  pihoille	  (kuva	  12).	  Konsepti	  on	  suunnattu	  kaikille	  maunulalaisille,	  ja	  se	  

voitaisiin	  toteuttaa	  yhdessä	  esimerkiksi	  alueen	  koulujen	  ja	  taloyhtiöiden	  kanssa.	  Viljelyä	  voisi	  

toteuttaa	  taloyhtiöiden	  pihoilla	  ja	  kukkaistutuksia	  laajemmin	  Maunulan	  alueella.	  Istutusalueet	  

olisi	  kuitenkin	  hyvä	  sopia	  etukäteen,	  jotta	  toimintaa	  voitaisiin	  organisoida	  paremmin.	  

Konseptien	  testaamisen	  yhteydessä	  Vihreä	  Maunula	  sai	  positiivista	  palautetta.	  Vihreä	  

mainittiin	  aina	  tervetulleeksi	  ja	  alueelta	  uskottiin	  löytyvän	  kiinnostusta	  toimintaan.	  

Maunulalaisilla	  on	  myös	  ollut	  viljelypalstoja	  uuden	  pientaloalueen	  paikalla	  Suursuolla,	  joten	  

toiminta	  voisi	  korvata	  vanhat	  palstat.	  Osa	  vastaajista	  mainitsi	  Maunulassa	  olevan	  paljon	  tilaa	  

viljelylle,	  osa	  puolestaan	  mietti,	  onko	  sille	  tilaa.	  Tarkoituksena	  olisi	  kuitenkin	  keskittyä	  

kaupunkiviljelyyn	  viljelylavoja	  hyödyntäen,	  joten	  tällainen	  toiminta	  voidaan	  hyvin	  toteuttaa	  

esimerkiksi	  taloyhtiöiden	  pihoilla	  eikä	  isoa	  maatonttia	  viljelypalstoille	  tarvita.	  Haastatteluissa	  

nousi	  esille	  ilkivallan	  mahdollisuus	  ja	  kysymys	  siitä,	  miten	  viljelylaatikoita	  valvottaisiin.	  

Valitettavasti	  ilkivaltaa	  aina	  on	  eikä	  sitä	  voida	  kokonaan	  estää.	  Luultavasti	  taloyhtiöiden	  

pihoilla	  olevat	  viljelylavat	  olisivat	  kuitenkin	  paremmin	  suojassa	  ilkivallalta	  kuin	  esimerkiksi	  

puistoissa	  tai	  julkisten	  paikkojen	  nurmikoilla	  olevat	  lavat.	  	  
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Käytännössä	  konseptin	  testaaminen	  pitäisi	  aloittaa	  kartoittamalla	  taloyhtiöiden	  ja	  alueen	  

asukkaiden	  kiinnostus	  toimintaan.	  Jos	  kiinnostusta	  löytyy	  riittävästi,	  seuraavassa	  vaiheessa	  

voitaisiin	  alkaa	  etsiä	  mahdollisia	  yhteistyökumppaneita	  ja	  sponsoreita.	  Tämän	  jälkeen	  

ajankohtaiseksi	  tulisi	  viljelylaatikoiden	  hankkiminen	  tai	  mahdollisesti	  niiden	  rakentaminen	  

talkoovoimin	  sekä	  siementen	  hankita.	  Lopulta	  voitaisiin	  järjestää	  kokeilutapahtumana	  

istutustalkoot,	  jossa	  asukkaat	  pääsisivät	  itse	  osallistumaan.	  Konseptin	  olisi	  tarkoitus	  olla	  

luonteeltaan	  jatkuva,	  ja	  siihen	  liittyvää	  toimintaa	  voisi	  järjestää	  ympäri	  vuoden.	  Esimerkiksi	  

kevään	  kukkasipuleita	  voisi	  istuttaa	  jo	  syksyllä,	  talvella	  järjestää	  aiheeseen	  liittyviä	  työpajoja	  

sekä	  keväällä	  ja	  kesällä	  keskittyä	  puutarhanhoitoon.	  Varsinaisen	  viljelyn	  lisäksi	  konseptin	  

ympärille	  voisi	  kehitellä	  muutakin	  kulttuuritoimintaa,	  kuten	  esimerkiksi	  valokuvauskilpailuja,	  

kävelykierroksia	  puutarha-‐alueilla,	  erilasten	  kurssien	  ja	  projektien	  järjestämistä	  eri	  

kohderyhmille	  tai	  puutarhajuhlien	  järjestämistä	  taloyhtiöiden	  pihoille.	  	  Konseptin	  

onnistumista	  voitaisiin	  mitata	  haastatteluilla,	  mielipidekyselyillä	  ja	  seuraamalla,	  kuinka	  

monta	  ihmistä	  toimintaan	  on	  osallistunut.	  	  

Käytännön	  toteutukseen	  liittyy	  myös	  jonkinlaisen	  organisaation	  perustaminen,	  joka	  tiedottaa	  

asiasta	  alueen	  asukkaille	  ja	  yhteistyökumppaneille.	  Koulujen	  ja	  taloyhtiöiden	  lisäksi	  

toimintaan	  olisi	  hyvä	  saada	  jonkinlainen	  työryhmä	  hoitamaan	  käytännön	  asioita.	  Maunula-‐

Seura	  voisi	  auttaa	  konseptin	  mainostamisessa,	  mutta	  myös	  taloyhtiöt	  saavuttavat	  helposti	  

alueen	  asukkaita.	  Koulujen	  lisäksi	  seurakunnan	  sekä	  Maunulan	  alueen	  yritysten	  ja	  muiden	  

toimijoiden	  kiinnostus	  viljelyyn	  olisi	  hyvä	  selvittää.	  Yhteistyökumppaneita	  saattaisi	  löytyä	  

Maunulastakin,	  jos	  ihmisten	  kiinnostus	  toimintaan	  kartoitetaan	  kattavasti	  ja	  konseptista	  

tehdään	  houkutteleva.	  	  

Kukkaistutuksilla	  on	  aikaisemminkin	  pystytty	  parantamaan	  alueen	  viihtyvyyttä.	  Vastaavaa	  

viljelytoimintaa	  on	  järjestetty	  Kallion	  Karhupuistossa	  jo	  vuodesta	  1997.	  Siellä	  vapaaehtoiset	  

puistokummit	  istuttavat	  kukkia	  ja	  hoitavat	  kastelun.	  Epäviihtyisäksi	  koettu	  puisto	  on	  vuosien	  

saatossa	  muuttunut	  kukkien	  ansiosta	  viihtyisäksi	  (Maunula	  2005;	  Vattulainen	  2011).	  

Kukkasipuleita	  voisi	  yrittää	  saada	  myös	  lahjoituksina.	  Roihuvuoressa	  talkoolaiset	  istuttivat	  

Asukaspuistoon	  ja	  Palvelukeskuksen	  pihalle	  Kauppapuutarhaliitolta	  lahjoituksena	  saatuja	  

kukkasipuleita	  (Roihuvuoren	  Nuorisotalo	  2014).	  Monessa	  taloyhtiössä	  saattaa	  olla	  jo	  valmiina	  

puutarhavälineitä,	  mutta	  niitäkin	  voi	  yrittää	  hankkia	  lahjoituksina	  mahdollisilta	  
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yhteistyökumppaneilta.	  Myös	  Staran	  kanssa	  voisi	  tehdä	  yhteistyötä	  ainakin	  silloin,	  jos	  

kukkaistutuksia	  tulisi	  julkisille	  paikoille.	  	  

Kaupunkiviljelyllä	  on	  tutkimusten	  mukaan	  monia	  positiivisia	  vaikutuksia	  niin	  ihmisen	  

fyysiseen	  kuin	  sosiaaliseen	  ja	  henkiseenkin	  hyvinvointiin.	  Luonnossa	  liikkuminen	  auttaa	  

palautumaan	  stressistä	  ja	  luonnon	  aiheuttamat	  hyödyt	  voivat	  parantaa	  koettua	  terveydentilaa	  

sekä	  pidentää	  elinajanodotetta.	  Ihminen	  voi	  hyötyä	  kaupungeissa	  olevista	  viheralueista	  

kolmella	  tavalla:	  ensimmäiseksi	  harrastamalla	  kaupunkiviljelyä	  eli	  osallistumalla	  aktiivisesti	  

toimintaan,	  toiseksi	  luontoympäristössä	  liikkumalla	  ja	  kolmanneksi	  katselemalla	  

luontomaisemaa.	  Luontoympäristö	  voi	  olla	  kaupungeissa	  esimerkiksi	  puisto	  tai	  katu,	  jonka	  

varrella	  on	  istutuksia.	  Luonnossa	  liikkuminen	  on	  myös	  ilmaista	  ja	  sen	  tuottamista	  

terveyshyödyistä	  pääsevät	  kaikki	  ihmiset	  vapaasti	  nauttimaan	  (Halminen	  2013).	  Maunula	  

viljelee	  -‐konseptilla	  olisi	  siis	  monia	  positiivisia	  vaikutuksia	  alueen	  asukkaiden	  viihtyvyyteen	  

ja	  terveyteen.	  Asukkaat	  mainitsivat	  haastatteluissa	  luonnon	  yhdeksi	  Maunulan	  hyvistä	  

puolista,	  joten	  sillä	  on	  jo	  tärkeä	  itseisarvo.	  Viljelytoiminta	  mahdollistaa	  myös	  yhteisölliseen	  

toimintaan	  osallistumisen,	  ja	  sen	  luomasta	  annista	  voivat	  kaikki	  alueen	  asukkaat	  vapaasti	  

nauttia.	  

Sorsapuistossa	  tapahtuu	  	  	  	  	  

Sorsapuistossa	  tapahtuu	  on	  tapahtuman	  järjestämistä	  helpottava	  konsepti	  Maunulan	  

Sorsapuistoon.	  Kyseessä	  ei	  siis	  ole	  mikään	  erityinen	  tapahtuma	  vaan	  eräänlainen	  tapahtuma-‐

alusta,	  jossa	  olisi	  kartoitettu	  jo	  valmiiksi	  erilaisia	  Maunulan	  toimijoita,	  joiden	  yhteystiedot	  ja	  

resurssit	  esitettäisiin	  mahdollisille	  tapahtumanjärjestäjille.	  Tapahtuma-‐alustan	  tarjoama	  

informaatio	  voitaisiin	  esittää	  esimerkiksi	  blogissa	  tai	  painetussa	  esitteessä.	  

Asukkaiden	  toiveissa	  olisi	  järjestää	  ohjelmaa	  myös	  lapsille	  ja	  nuorille.	  Tapahtumia	  voisi	  olla	  

kesällä	  enemmän	  ja	  erityistä	  kaupunginosapäivää	  odotettiin.	  Ylipäätään	  asukkaat	  toivoivat	  

kaupunginosaan	  lisää	  kulttuuritoimintoja.	  

Sorsapuistossa	  tapahtuu	  -‐konseptin	  toteuttaminen	  edellyttää	  pohjatyötä,	  joka	  pitää	  sisällään	  

alueella	  verkostoitumista,	  jotta	  saadaan	  selville,	  millä	  tahoilla	  on	  tapahtuman	  järjestämiseen	  

tarvittavaa	  laitteistoa	  ja	  muita	  resursseja.	  Toimijoilta	  täytyisi	  koota	  kattava	  ja	  selkeä	  
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yhteystietoluettelo	  ja	  pystyä	  ilmaisemaan	  toimijoiden	  erilaiset	  mukaantulon	  mahdollisuudet	  

selkeästi	  sekä	  verkkosivustolla	  että	  esitteessä.	  Tapahtuman	  järjestämiseen	  tarvittavia	  

resursseja	  ovat	  esimerkiksi	  erilaiset	  lavarakenteet,	  telttakatokset,	  valotekniikka,	  

äänitekniikka,	  saniteettitilat,	  pöydät	  ja	  istuimet.	  Toimijaverkostossa	  täytyy	  olla	  myös	  ihmisiä,	  

joiden	  vastuulla	  on	  hallinnoida	  edellä	  mainittuja	  tarpeita,	  sekä	  ammattitaitoa	  esimerkiksi	  

esitystekniikan	  suhteen.	  Alueen	  esittävien	  taiteilijoiden	  kanssa	  tulee	  verkostoitua.	  Jos	  

toimijaverkostossa	  on	  mahdollisimman	  erilaisia	  taiteilijoita,	  ajaisi	  se	  tapahtumien	  

monimuotoisuuden	  asiaa.	  

Sorsapuistossa	  tapahtuu	  -‐konsepti	  voisi	  parhaimmillaan	  palvella	  useita	  erilaisia	  Maunulan	  

asukasryhmiä	  tarjoamalla	  helpon	  alustan	  monenlaisten	  tapahtumien	  järjestämiseen.	  

Asukkaat,	  joilta	  puuttuu	  asiantuntemusta	  esimerkiksi	  esitystekniikan	  kanssa	  toimimiseen,	  

voisivat	  keskittyä	  tapahtuman	  sisällön	  miettimiseen.	  Aktiivinen	  ja	  monipuolinen	  

tapahtuminen	  puistoalueella	  loisi	  kohtaamista	  ja	  välitöntä	  ilmapiiriä	  asukkaiden	  keskuuteen	  

(kuva	  13).	  Konsepti	  on	  suunniteltu	  palvelemaan	  kaikkia	  asukasryhmiä.	  

Kaupunkipuutarhakonseptin	  puitteissa	  voisi	  järjestää	  syksyisin	  sadonkorjuujuhlia.	  Nämäkin	  

juhlat	  voitaisiin	  mahdollistaa	  tapahtuma-‐alustan	  avulla.	  

Jo	  valmiita	  paikkoja	  ilmoittaa	  tapahtumista	  ja	  löytää	  uusia	  toimijoita	  ovat	  muun	  muassa	  

Maunulan	  demokratiahanke,	  Facebook-‐yhteisö	  Maunulan	  seinä	  ja	  Maunulan	  

kaupunginosasivusto	  (ks.	  Lähteet),	  joka	  Maunulan	  tapahtumien	  lisäksi	  esittelee	  alueen	  

toimijoita.	  Maunulan	  Musaa	  ja	  Makkaraa	  (HeyEvent	  2015)	  on	  jo	  valmis	  tapahtuma,	  minkä	  

järjestämisestä	  voi	  ottaa	  oppia	  nimenomaan	  Maunula-‐keskeisten	  tapahtumien	  kehittelyyn.	  

Tapahtumapaikkana	  puisto	  palvelee	  erityisesti	  kesäaikaan,	  mutta	  tapahtuma-‐alusta	  ei	  ole	  

vuodenaikaan	  sidottu.	  Tapahtumien	  aikataulutus-‐	  ja	  pohjustustyötä	  voidaan	  tehdä	  

ympärivuotisesti.	  Sorsapuistossa	  tapahtuu	  on	  luonteeltaan	  jatkuva.	  

Tapahtuma-‐alustalle	  olisi	  helppo	  luoda	  visuaalisen	  ilmeen	  pohja,	  jota	  voisi	  soveltaa	  

Facebookissa	  ja	  verkkosivustolla,	  painettavissa	  julisteissa	  ja	  erityisessä	  esitteessä.	  

Toimijaverkostoa	  voidaan	  tavoittaa	  samojen	  kanavien	  kautta	  kuin	  alueen	  asukkaita.	  Tiedon	  

karttuessa	  esittelymateriaalia	  voidaan	  täydentää.	  
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Konseptia	  voisi	  testata	  aivan	  yksinkertaisesti	  pyytämällä	  jotakuta	  asiaan	  vihkiytymätöntä	  

Maunulan	  asukasta	  järjestämään	  haluamansa	  tapahtuman	  aivan	  nollapisteestä	  lähtien.	  Tätä	  

testausta	  voidaan	  toistaa	  useamman	  kerran	  ja	  näin	  kerätä	  informaatiota	  konseptin	  

parantamiseksi.	  
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