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Kansallisteatterin ja m-cultin Maunula osallistuu
kulttuurihankkeet Maunulaan innovaatioalustahakuun
Kulttuuri- ja kirjastolautakunta
päätti
10.11.2015
Helsingin
mallin vuonna 2016 alkavista hankkeista, joita
ovat Maunulan osalta
Suomen Kansallisteatterin hanke “Maunulan
maisemat” ja mediakulttuuriyhdistys
mcult ry:n hanke “Osallistavan ja yhteisötaiteen residenssit”.
Suomen Kansallisteatteri on suunnitellut
projektin
kolmivuotiseksi. Hanke lähtee
liikkeelle
yksilötason
toiminnasta sekä tutustuu ensin alueen

ominaispiirteisiin, toimijoihin ja asukkaisiin.
Hanke laajenee vuosittain yhteisötasolle tavoittaen valtaosan alueen
asukkaista eri tavoin
vuoden 2018 loppuun
mennessä.
M-cultin
hankkeen
tavoitteena on luoda
taiteilijaresidenssien,
tilausteosten ja työpajojen kautta mediataidetta ja yhteisömedian
käyttöön
perustuvaa
kulttuuritoimintaa.
Toimintatapa luo asukkaille valmiudet omaan
tuotantoon sekä median ja taiteen parissa

toimintaan. Hanke toteutetaan pitkäkestoisten 2–3 kuukauden
ja lyhyempien 2–3 viikon taidetapahtumien
eli ”residenssien” sekä
näiden väliin sijoittuvien työpaja- ja valmennustoimintojen avulla.
Residenssi- sana viittaa
siihen, että hankkeessa
on mahdollista saada
ulkomaalaisia taiteilijoita Suomeen. Taiteilijat asuvat Linnunlaulun
taiteilijaresidensseissä
eli asunnoissa.
http://www.hel.fi/
hki/Kulke/fi/Etusivu

Uudenmaan
maakuntahallitus
myönsi
19.10.2015
Helsingin
kaupunginosayhdistykset ry Helka:n kehittämishankkeelle
“Kehittämisverkostoista
innovaatioalustoiksi”
avustusta 52 000 euroa.
Yhteensä hankkeen rahoitus on 74 000 euroa
yhdeksälle kuukaudelle. Hankkeen tavoitteena on etsiä Helsingistä
“innovaatioalustoja”,
joissa ratkaistaan asukkaiden kannalta tärkeitä
ongelmia. Haku innovaatioalustoiksi käynnistynee vuoden vaih-

teessa.
Maunula-Seura
ry päätti 5.11.2015 kokouksessaan
osallistua
innovaatioalustahakuun.
Helkan
Kehittämisverkostoista
innovaatioalustoiksi -hankkeen
tavoitteena on jo toimivaksi havaitun käyttäjälähtöisen, paikallisen
kehittämisverkostomallin levittäminen ja skaalaaminen Helsingistä ja
pääkaupunkiseudulta
koko Uudellemaalle.
Helkan
hankkeessa
luodaan paikallisten kehittämistiimien verkosto.
Paikallistiimien
tavoitteena on kehittää inno-

vaatioita
paikallisen
hyvinvoinnin ja elinvoiman parantamiseksi
kunkin alueen omista
ominaispiirteistä käsin,
vastaamaan kullakin alueella tärkeiksi nähtyihin ongelmiin. Innovaatioalusta kokoaa yhteen
alueen toimijat, yritykset, kunnan ja rahoittajien edustajat.
Helkan
tavoitteena
on löytää hakemusten
joukosta kolme parasta innovaatioalustaehdokasta, joissa tapahtuvaa kehittämistyötä Helkan hanke ryhtyy sparraamaan ja tukemaan.

