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vaikuttamispeliä Mau-
nulassa. Avatar-pelien 
ideana on vaikuttaa pe-
lillistämisen kautta jo-
honkin asukkaiden tär-
keänä pitämään asiaan. 
Yksi toteuttava Avatar-
peli on ”Maunula pe-
lastaa maailman”, jonka 
tavoitteena on havain-
nollistaa, miten Maunu-
lassa voidaan vähentää 
hiilidioksidipäästöjä. 

Avatar-pelejä pela-
taan ke 6.6. klo 17–20, 
to 7.6. klo 14–17 ja su 
10.6.2018 klo 13–17 
Maunula-talolla.

Pelillistämisellä (engl. 
gamification) tarkoite-

taan Wikipedian mu-
kaan pelien dynamiikan 
ja mekaniikan sovelta-
mista eri ympäristöihin, 
kuten erilaisiin verkko-
palveluihin, koulutuk-
seen tai työelämään. 
Peleillä voidaan tehdä 
ymmärrettäväksi vai-
keita yhteiskunnallisia 
ongelmia ja siten edis-
tää niiden ratkaisemis-
ta. Tyypillistä ratkaista-
vissa ongelmissa on, et-
tä niihin kytkeytyy pal-
jon eri osapuolia. Tällai-
sia ongelmia on vaikea 
ratkaista perinteisellä 
suunnittelulla tai julki-
sen hallinnon keinoin.

Kaupunkilaisten osal-
lisuutta edistämään 
on palkattu seitsemän 
stadiluotsia. Jokaisel-
le stadiluotsille on ni-
metty kaupunginosat, 
joissa hän vauhdittaa 
kaupunkilaisten aloit-
teita sekä auttaa alueen 
verkostoja löytämään 
toisensa. Maunulan 
stadiluotsiksi on nimi-
tetty kaupungin kans-
liasta Ella Tanskanen, 
jolle kuuluu koko Poh-
joinen suurpiiri sekä 
lisäksi Kaarelan alue.  
Stadiluotsit toimivat 
sillanrakentajina kau-
punkilaisten ja kaupun-

gin välillä. Ensi töikseen 
luotsit suunnittelevat, 
miten parhaiten tavoit-
taa asukkaat, yrittäjät ja 
yhteisöt sekä tulla tun-
netuksi omilla alueillaan. 
Heihin voi tulevaisuu-
dessa olla yhteydessä 
sähköisillä kanavilla tai 
tavata esimerkiksi kirjas-
toissa, leikkipuistoissa ja 
tapahtumissa. Alkuvai-
heessa luotsit kartoittavat 
oman alueensa yhteis-
työverkostoja, tarpeita ja 
resursseja.

Stadiluotsien alueet on 
jaettu pääosin kaupungin 
seitsemän suurpiirin mu-
kaan. Suurpiirien asukas-

luku vaihtelee noin 40 
000 asukkaasta yli 100 
000 asukkaaseen, joten 
piirijakoa on hieman 
muokattu.

Ella Tanskanen ha-
luaa päästä rakenta-
maan uudenlaista ja 
kaupunkilaisten tar-
peista lähtevää toimin-
taa. Uutta kaupungin 
toimintaa on syksyllä 
alkava osallistuva bud-
jetointi. Toimintaan on 
varattu 4,4 miljoonan 
euron suuruinen sum-
ma, josta kaupunkilai-
set pääsevät vuosittain 
päättämään.
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Maunulalle oma stadiluotsi

Maunulassa keskity-
tään peleihin kesäkuus-
sa. Pelejä on synnytetty 
sekä Kansallisteatterin 
Maunulan Maisema 
-hankkeessa että me-
diakulttuuriyhdistys 
m-cultin tuottamassa 
Avatar-vaikuttamispeli-
hankkeessa.

Kansallisteatterin 
”Kerrostumia” on sa-
maan aikaan peli ja esi-
tys, jossa katsoja kokee 
erilaisia asioita riippu-
en omista valinnoista ja 
reitistä. 

Taiteilijat Tellervo 
ja Oliver Kalleinen to-
teuttavat kolme Avatar-
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