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Uudenmaan maakuntahal-
litus on valinnut Vuoden
2015 uusmaalaiseksi kau-
punginosaksi Helsingin
Maunulan.Uudenmaan liit-
to nosti ensimmäiseksi pe-
rusteluksi valinnalle, että
maunulalaiset ovat kun-
nostautuneet taloyhtiöiden
yhteisissä peruskorjaus-
hankkeissa tavalla, joka
käy esimerkiksi muualle-
kin.

Liitto nostaa myös esille
Maunulan keskustan kehit-
tämishankkeen, jota mau-
nulalaiset ovat vieneet pon-
nekkaasti eteenpäin kau-
pungin kanssa vuodesta

2000 alkaen. Maunulalais-
ten ääni on kuulunut kes-
kustan suunnittelussa vah-
vasti.Keskusta-alueen kaa-
va vahvistettiin vuonna
2009 ja uusi liikerakennus
valmistui maaliskuussa
2014. Kirjaston, työväen-
opiston ja nuorisotoimen
keskuksen kokonaisuus
avataan kesällä 2016.

Lisäksi vuoden kaupun-
ginosa -palkintoa myön-
nettäessä kiinnitettiin eri-
tyisesti huomiota yhteisöl-
lisyyteen. Ryhmäremon-
toinnin lisäksi Maunulassa
on pitkät perinteet asukas-
yhteistyöstä.Yhteisöllisyys

on näkynyt Maunulassa
myös kulttuurin saralla.
Viime aikoina helsinkiläi-
set ovat saaneet ihastella ja
kummastella Mustat kissat
-miesporukan spontaaneja
lauluesityksiä.

Maunula on saamassa
myös oman levyn kun Wal-
tari-yhtyeen perustaja Kari
”Kärtsy”Hatakka pääsee le-
vytysstudioon joulukuun
alussa. Levyä tehdään tee-
moilla yhteisöllisyys, luotta-
mus ja luovuus. Maunula-
levy julkaistaan syksyllä
2015.

Lisätietoja:
www.uudenmaanliitto.fi

Maunula, vuoden 2015 
Uudenmaan kaupunginosa

Maunula on niittänyt mai-
netta julkisuudessa mo-
nessa asiassa tänä vuon-
na. Kysymys ei ole sattu-
masta vaan Maunulassa
on luotu perustaa positii-
viselle kehitykselle jo mel-
kein kahden vuosikym-
menen ajan. Maunulan
kehitystä selittävät asuk-
kaiden yhteisöllistä oppi-
mista tukevat instituu-
tiot kuten kirjasto, Asu-
kastalo Saunabaari, asu-
kastila Maunulan Media-
paja,Maunulan Sanomat,
Maunulan kotisivut ja
Maunulan Facebook-seinä
sekä Maunulan aluefooru-

mi.
Kirjasto ja Asukastalo

Saunabaari ovat osa Hel-
singin kaupungin organi-
saatiota.Maunulan muita
kehitystä edistäviä väli-
neitä ylläpidetään tai tuo-
tetaan asukasvoimin.
Maunulan Sanomat ta-
voittaa neljä kertaa vuo-
dessa yli 90 % Maunulan,
Pirkkolan ja Metsälän
noin 5400 kotitaloudesta.
Maunulan aluefoorumit
perustettiin 1996 alueen
yhteiseksi keskustelueli-
meksi.Aluefoorumeita on
pidetty 107 kertaa.Viime-
aikoina käsittelyssä on ol-

lut Helsingin valmisteilla
oleva yleiskaava, joka vai-
kuttaa merkittävästi
Maunulan kehitykseen
tulevina vuosikymmeni-
nä.

Vuosi 1999 oli käänne-
kohta Maunulan kehityk-
selle. Silloin perustettiin
asukastila Maunulan Me-
diapaja sekä avattiin
Maunulan ensimmäiset
kotisivut. Kummallakin
näistä oli vahva rooli
Maunulan keskustan ke-
hittämisessä. Maunulan
keskustan kehittäminen

Maunula oppivana 
organisaationa
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