
Kulttuuria Maunulaan
kulttuuriryhmä Manu: Milla Kallio, Mira Virtanen,  
Paula Laksela ja Eetu Haverinen



Tutkimuskysymykset 

Päätutkimuskysymys: Millaiseen toimintaan Maunulan 
asukkaiden muodostamat erilaiset ryhmät saisi yhteen 
kulttuurin keinoin?

Rajattu tutkimusongelma: Vaikeasti tavoitettavien  
asukasryhmien osallistaminen matalan kynnyksen  
kulttuuritoimintaan



Haastattelut 

Toteutimme kaksi haastattelukierrosta:
- ensimmäisessä kartoitimme asukkaiden mielikuvia, 
toiveita ja tarpeita Maunulasta 
- toisessa kysyimme asukkaiden mielipiteitä luoduista 
konsepteista

Haastattelut toteutettiin eri puolilla Maunulaa: Kaupung-
in vuokratalon pihalla (Pakilantie 10-20) ja Vanhassa 
Maunulassa (Metsäpurontie)



Haastattelujen tulokset
 

Maunulan tämänhetkiset  
vahvuudet:
-vehreys, luonto, puistot
-hyvät liikenneyhteydet

Asukkaiden kokemat  
alueelliset haasteet:
-häiriökäyttäytyminen
-rakennustöiden aiheutta-
ma häiriö



Haastattelujen tulokset
 

 

Asukkaiden ajatuksia 
kulttuuritoiminnasta:
-lapsille lisää toimintaa
-useampia tapahtumia 
vuodessa (musiikkia,  
teatteria)
-maahanmuuttajien ja vie-
raskielisten huomioiminen
-toivotaan tulevaisuudessa 
yhä rauhallisempaa kau-
punginosaa

-Asukkaat ovat osallistuneet 
isompiin tapahtumiin
-osa tapahtumista koetaan vain 
aktiiviporukan tapahtumiksi
-viestintä ei ole saavuttanut  
kaikkia 



Kulttuuriryhmän kehittämät konseptit
 

 
Maunulan olohuone

Katutaidetta Maunulaan
Maunula viljelee

Sorsapuistossa tapahtuu



Maunulan olohuone
 

-kaikille avoin matalan kynnyksen tila kirjaston tapaan
-Maunula-talon aulaan, jonka läpi alueen asukkaat kul   
kevat mennessään kirjastoon, työväenopistoon  
tai nuorisotalolle
-vapaata oleskelua & ohjattuja työpajoja



Maunulan olohuone
 

Olohuoneessa tapahtuu
-tiettynä iltana viikosta elävä kirjasto
-tiettynä viikonpäivänä kotona pienten lasten kanssa olevien 
-vanhempien kokoontuminen, eläkeläisten kokoontuminen etc.
-opeta toiselle jokin taito -työpajat

Olohuoneesta löytyy
lehtiä
pelejä
biljardipöytä
mainoksia muualla järjestettävistä työpajoista



Maunulan olohuone
 

Työpajoja & muuta toimintaa
-teatterityöpaja > kesäteatteri Sorsapuistoon
katutaidetyöpajat
-eri ryhmiä yhdistävät työpajat (koululaiset, eläkeläiset, maa-
hanmuuttajat, syntyperäiset maunulalaiset etc.)
-turistikierrokset Maunulassa > Maunulan historiaa,  
koululaisten/eläkeläisten Maunula etc.
-valokuvakilpailu > kuvat esille olohuoneeseen tai kirjastoon



Katutaidetta Maunulaan

Idea
-ympäristön viihtyvyys koettiin osittain huonoksi
-taidetta kaivattiin myös jokapäiväiseksi iloksi
-rakennustyömaa vähentää viihtyvyyttä ja alueen vetovoimaa
-asukkaat yhteen tekemään jotain konkreettista, näkyvää
-kohtaamisia sekä asukkaiden, että alueella liikkuvien kesken 

Toteutus
-suunnittelu työpajoissa, esim. paikallisten taiteilijoiden opas-
tuksella
-matalan kynnyksen osallistaminen toteutusvaiheessa
-lapset, vanhukset, perheet, ei kielisidonnainen



Katutaidetta Maunulaan

Aikataulutus
-lupa kaupungilta ja rakennuttajalta, idean esittely, sopiminen 
rakennustyömaapäällikön kanssa, pidä kontaktihenkilöt ajanta-
salla projektin etenemisestä. 
-(D-I-Y ohje esim. Multicoloured Dreams: https://mcdreams. 
wordpress.com/construction-fences/d-i-y/)
-maalaukset parasta tehdä touko-lokakuussa
-Maunula-talon määrä valmistua lokakuussa 2016, Pakilantie 
vastapäätä S-markettia rakennustyöt alkavat syksyllä 2016, kes-
tävät alle 2 vuotta.



Katutaidetta Maunulaan

Mahdollisuudet, haasteet
-Yhteistyökumppaneita, rahoitusväyliä

-Prosenttitaide, Tikkurila, Teknos, läänintaiteilijat, paikalliset   
taiteilijat, opiskelijat

-Mahdollista linkittää tapahtumaan, parantaa viihtyvyyttä, arvoa, 
yhteenkuuluvuutta, tarinankerronta Maunula-muistojen avulla

Konseptia voidaan helposti testata myös pienemmällä kokeilulla 
etukäteen, yhteistyössä rakennustyömaan kanssa







Maunula viljelee
 

-Viljelylaatikoita taloyhtiöiden  
pihoille kaunistamaan ympäristöä
-Kukkasipulien istutus yhteisesti 
Maunulan alueelle (esim. istutus-
talkoot) 
-Kohderyhmänä kaikki maunulalai-
set, yhteistyössä alueen koulujen  
ja taloyhtiöiden kanssa



Maunula viljelee
 
Käytännön toteutus:
1) kartoitetaan taloyhtiöiden ja asukkaiden 
kiinnostus toimintaan
2) mahdollisten sponsoreiden ja yhteistyö-
kumppaneiden etsiminen
3) viljelylaatikoiden ja siementen hankinta 
4) järjestetään istutustalkoot  
(kokeilutapahtuma)

Mahdolliset yhteistyökumppanit:  
-Kauppapuutarhaliitto, Stara

Kevään kukkasipuleita voisi istuttaa syksyllä, talvella 
järjestää aiheeseen liittyviä työpajoja sekä keväällä ja 
kesällä keskittyä puutarhanhoitoon.



Maunula viljelee
 
Viljelyyn liittyvää  
kulttuuritoimintaa: 
-valokuvauskilpailu
-kävelykierrokset puutarha- 
alueilla 
-kurssien ja projektien  
järjestäminen eri kohderyhmille
-puutarhajuhlien järjestäminen Vastaavaa toimintaa on järjestetty Karhu-

puistossa jo vuodesta 1997. Vapaaehtoiset 
puistokummit istuttavat kukkia ja hoitavat 
kastelun. Epäviihtyisä puisto on muuttunut 
kukkien ansiosta viihtyisäksi.



Sorsapuistossa tapahtuu
 
-Eräänlainen tapahtuma-alusta, joka tarjoaa kaikki tarvittavat 
resurssit paikallistapahtumien järjestämiseen Maunulassa

-Edellyttää laajaa verkostoitumista alueen toimijoiden kanssa

-Palvelee monenlaisia Maunulan asukasryhmiä

-Yhteinen visuaalinen ilme, joka toimisi kaikissa tiedotuskanavis-
sa, joihin kuuluuvat verkkomediat(Facebook, kotisivu) ja paino-
tuotteet(esitteet ja julisteet)

-Konseptin käytännön testaus voidaan toteuttaa haastattele-
malla mallitapahtuman järjestäneitä ihmisiä
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