
Tutkimustyöpaja II: Luovat kaupunginosat – Luovuuden kehkeytymisen erityiset edellytykset 

Ari Tolvanen: Alustavia kokemuksia taideyhteisöjen jalkautumisesta kaupunginosiin 

Helsingin kulttuurikeskus on käynnistänyt osallistavan alueellisen kulttuurityön mallin (ns. Helsingin malli), 

tavoitteenaan vahvistaa kaupunginosien kulttuuritarjontaa, kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä 

profiloitumista sekä asukkaiden kulttuurista osallisuutta.  Mallissa kaupungilta avustuksia saavia 

taidelaitoksia ja taiteen ammattilaisryhmiä rohkaistaan toimimaan seiniensä ulkopuolella yhteistyössä 

neljän pilotointikaupunginosan toimijoiden kanssa vuosina 2016–2018. Malli perustuu ”kolmikantaan” 

jonka osapuolia ovat taidelaitokset, alueet ja kulttuuriasiainkeskus. Aluetoimijat ryhmänä kattavat niin 

asukasyhteisöt kuin paikalliset palveluiden tuottajat.  

Puheenvuorossa vedetään yhteen alustavia kokemuksia laitosten jalkautumisista kaupunginosiin sekä 

vastaavan tyyppisistä kokeiluista varsinaista mallia edeltäviltä vuosilta.  Millainen rooli eri toimijoilla on 

ollut ensimmäisen vuoden aikana ja onko se vastannut odotuksia? Mitkä seikat ovat vaikuttaneet alueiden 

kykyyn hyödyntää taidelaitoksia omissa tavoitteissaan? Kuinka taidetoimijat ovat vastaavasti hyödyntäneet 

paikallisresursseja hankkeidensa tukena?  

Kolmikannan toimijoiden kytkeytyminen toisiinsa eri tasoilla on ainakin alustavien kokemusten perusteella 

osoittautumassa edellytykseksi hankkeiden onnistumiselle. Myös taide- ja aluetoimijoiden sisäinen 

kytkeytyminen on merkitsevää. Taidetoimijat voivat saada tukea toisistaan ja parhaimmillaan yhdistää 

hankkeitaan jos ovat samoilla paikkakunnilla. Eri kaupunginosien traditiot poikkeavat 

verkostoitumistavoissa. Taidelaitosten kontaktipinnat alueeseen riippuvat pitkälti näistä verkostoista. Ilman 

laajempia paikallisia kytköksiä ajaudutaan helposti perinteiseen ja vaikutuksiltaan kapeaan laitosyhteistyön 

(yksittäisten koulujen tai päiväkotien jne. kanssa). Vaikutukset alueen sosiaaliseen pääomaan ja imagoon 

jäävät tällöin myös pieniksi.  

Pilottialueet ovat erikokoisia. Osa kuten Kaarela ja Vuosaari koostuvat sisäkkäisistä kaupunginosista, joilla 

on oma identiteettinsä. Tämä lisää kytkeytymisen haasteellisuutta, ellei alueella ole yhdistäviä rakenteita 

kuten Mellunkylässä, jonne Kansallisteatteri onnistuneesti aikanaan jalkautui.  

Keskeistä on ollut tunnistaa myös eri toimijoiden roolit. Yhteyksien rakentajan ja koordinaattorin rooli on 

kuulunut kulttuurikeskukselle jo avustusten hakuvaiheessa. Nykyisessä hankkeiden tuotantovaiheessa 

asetelma on taas uudenlainen. Osalla jalkautujista (yleensä suuret laitokset) on jo aikaisempaa kokemusta 

työstä ja orientaatio on helpompaa kuin tulokkailla. Perehdytys vaatii koordinaattorilta osittain uutta 

asemointia, joka on meneillään. Asukasyhteisöjen ja hallintokuntien (mm. aluetyöryhmien) keskinäiset 

roolit vaihtelevat alueittain. Mm. Maunulassa kommunikaatio pohjautuu asukasyhteisöjen luomille 

rakenteille kun taas Jakomäessä tukeudutaan enemmän hallintokuntien verkostoon. 

Hankkeiden tunnettavuuden kannalta paikallisviestintä, erityisesti printtimedia on osoittautumassa 

olennaiseksi. Verkostoituneilla alueilla viestintävälineet ovat yleensä kunnossa mutta korrelaatio ei aina ole 

suoraviivainen. Kolmikannan ydinolemukseen kuuluu eri toimijoiden resurssien yhdistäminen ja vaihdanta – 

voidaan puhua keskinäisriippuvuudesta. Yksittäiset intressit on tässä pelissä voitava kääntää yhteiseksi 

tavoitteiksi? 


