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MAUNULA-SEURAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019
Maunula-Seura on jo vuodesta 1964 tehnyt työtä rakkaan ympäristömme vaalimiseksi ja kehittämiseksi ja asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi. Seuran jäsenet ovat mukana tukemassa työtä, päättämässä seuran linjasta ja toteuttamassa tapahtumia. Jäsenet tekvät Maunulasta entistä paremman
paikkaa elää ja asua. Maunula-Seuran säännöt on hyväksytty 22.2.2017.
Maunulan alueen vuoden 2019 merkittäviä asioita olivat Pirjontien ja Pirkkolantien katuinfran muutostyöt ja siitä aiheutunut liikenteen siirto Metsäpurontielle, HSL:n bussilinjojen muutokset, jotka
koskivat erityisesti linjoja 51 ja 63. Lisäksi Maunulan tulevan kehityksen kannalta tärkeä asia oli Tuusulanväylän bulevarsikaupunginosien suunnittelun jatkuminen.

Seuran organisaatio
Toimintavuoden päättyessä seuralla oli 170 jäsentä. Toimintavuonna seuran jäsenmaksutulot olivat
1230 euroa, joten seuralla oli 123 maksavaa jäsentä. Seura tehosti toimintavuonna jäsenlaskutusta
ja otti käyttöön uuden FloMembers-jäsenrekisteriohjelman.
Seuran hallitus vuonna 2019 oli seuraava:
Hallituksen jäsenet kaudella 2019: Helen Elde, Hannu Kurki, Riikka Korpinurmi, Liisa Lohtander,
Helena Peltola-Yrjölä, Hannele Rankamo, Hanna Temmes ja Jukka-Pekka Tolvanen. Varajäseninä
oliva Paavo Kaipainen, Raimo Puronen ja Teemu Mökkönen. Seuran puheenjohtajana toimi Hanna Temmes, varapuheenjohtajana Liisa Lohtander ja sihteerinä Helena Peltola-Yrjölä. Rahastonhoitajana toimi Päivi Helastie. Toiminnantarkastaja oli Tapani Kontiala ja varalla Eino Rantala.
Toimintavuoden aikana seuralla on ollut kaksi sääntömääräistä kokousta sekä yhdeksän hallituksen kokousta. Seuran toiminta on tapahtunut paitsi johtokunnan myös verkostomaisen kehittämisen ja Mediapajan kautta. Mediapajasta on oma toimintakertomuksensa.
Maunula-Seuran eri toimintamuotojen vastuuhenkilöt tai seuran edustajat toimintavuonna:
- Mediapajan vastuuhenkilö: Hannele Rankamo
- Maunulatiimin yhteyshenkilö: Tapani Kontiala
- Maunulan kotisivujen vastuuhenkilö: Liisa Lohtander
- Lisäksi seuran syyskokouksessa 2019 perustettiin kulttuurijaosto.
Maunula-Seura on Helsingin kaupunginosat Helka ry:n jäsen ja Helkan kautta valtakunnallisen Suomen Kotiseutuliiton jäsen.

Seuran toiminta
Seuran toiminnallisina ja taloudellisina painopisteinä ovat olleet Mediapajan toiminnan ylläpito,
Maunulan kulttuuritapahtumien mahdollistaminen sekä Maunulaan liittyvä tiedon kerääminen ja
jakaminen.
Asukastila Maunulan Mediapaja
Maunula-Seura on vastannut asukastila Maunulan Mediapajan toiminnasta 2001-2003 Nettimaunula-hankkeen aikana ja tämän jälkeen joulukuusta 2004 alkaen. Maunula-Seura ja Maunulan Asukas-
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yhdistys perustivat Mediapajan elokuussa 1999 työttömien toimintakeskukseksi. Mediapaja muutti
Saunabaariin katutason liiketiloihin lokakuussa 2014. Vuonna 2019 Mediapajalla oli 9425 kävijää.
Mediapajan laajasta ja vaikuttavasta toiminnasta on laadittu erillinen toimintakertomus.
Vuorovaikutus, kommunikaatio ja identiteetin rakentaminen
Maunulan Musaa ja Makkaraa
Maunula-Seura järjesti yhdessä Jan Erolan, Maunulan Leijonien ja Mediapajan vapaaehtoisten kanssa Maunulan Musaa ja Makkaraa tapahtuman lauantaina 25.8.2018 klo 13-18 Maunula-talolla. Tilaisuudessa esiintyivät Vanhanpiian Pojat, Kärtsy for Sale, Tuittulan ukuleleorkesteri, Aston Kalmari,
Gramobone ja Punatähdet. Maunula-Seura oli tapahtuman päävastuullisen järjestäjä vastaten tapahtuman taloudesta, viestinnästä ja organisoinnista.
Jääjuhla ja Maunulapäivä
Maunula-Seura osallistui Jääjuhlaan 4.3.2018 ja Maunulapäivään 17.5.2018 esittelemällä omaa toimintaansa. Maunula-Seura haki Maunulapäivän avustukset eli Maunulapäivän kustannukset hoidettiin Maunula-Seuran kirjanpidon kautta.
Maunula-talo
Maunula-Seura osallistui Maunula-talon toimintaan etenkin sen neuvottelukunnan kautta. Neuvottelukunan asukasedustajaksi kaudelle 2019-2020 valittiin lokakuussa 2019 seuran puheenjohtaja
Hanna Temmes. Seura oli mukana talon tapahtumissa mm. mahdollistamalla Pohjoisen klubin rahoituksen järjestämisen. Seura on myös viestinyt talon tapahtumista ja toiminnoista.
Printtimediat
Maunula-Seuran ja Maunulan tiedotus on toteutettu Maunulan Sanomien (painos 7000 kpl) ja Pohjoiset kaupunginosat (Oulunkyläinen) -lehden (painos 23000 kpl), Maunulan kotisivujen, Maunulan
Facebook-seinän ja asukastila Maunulan Mediapajan kautta.
Kotisivut ja Facebook
Maunulan kotisivut perustuvat Helkan ylläpitämään julkaisujärjestelmään. Maunulan sivut ovat
osoitteessa www.maunula.net. Kotisivujen julkaisujärjestelmä muuttui kesällä Joomlasta Wodpressiin. Maunula-Seura vastaa sivujen sisällöstä. Maunulan kehitysprosessien tiedonrakentaminen tapahtuu Maunulan sivuilla. Kotisivujen kautta on helppo hakea Maunulaan liittyvää tietoa.
Maunulan Facebook-sivut eli Maunulan seinä avattiin marraskuussa 2012. Facebook-sivu tehostaa
Maunulan viestintärakennetta entisestään. Sivuilla oli vuoden 2019 lopulla noin 2200 tykkääjää.
Sivuilla on päästy yli 4000 katsojalukuihin.
Maunulan kotikaupunkipolun esitteen uudistaminen
Maunula-Seura laatii uutta kotiseutupunkiplkua, edellinen on vuodelta 2012. Seura sai myös rahoitusta kotikaupunkipolkuun liittyvän esitteen uudistamiseen. Uudistustyötä vetävät seuran jäsenet
Susanna Pitkänen, Sinikka Joutsalmi-Torvalds ja Liisa Lohtander.
Maunula-levy
Maunula-Seura mahdollisti Maunula – Kärtsy plays Flatus -levyn toteutuksen hankkimalla levylle
rahoituksen. Maunula-Seuran intressinä on tehdä tunnetuksi Maunulaa ja sen musiikkikulttuuria.
Levyn soittoharjoitukset käynnistyivät lokakuussa 2014 ja se julkaistiin 18.3.2016. Levy on myynnissä
Mediapajalla.
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Maunulan aluefoorumi
Seuran jäsenet osallistuivat Maunulan aluefoorumin tilaisuuksiin, joita järjestettiin vuoden 2018
aikana viisi (aluefoorumit 134-139). Maunulan aluefoorumi -toiminta käynnistyi marraskuussa 1996.
Muutos kaupunkirakenteessa ja Maunulan väestöpohjassa
Yleiskaavan toteutus ja kaupunkibulevardin suunnittelu
Valtuuston syyskuussa 2017 hyväksymä kaupunkistrategia nostaa toteutettaviksi kaupunkibulevardikohteiksi Vihdintien ja Tuusulanväylän. Tuusulanväylän bulevardikaupunginosan suunnitteluohjeet
valmisteltiin vuoden 2018 aikana. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi suunnitteluperiaatteet
18.12.2018.
Keskuspuistoryhmä
Yleiskaavan valmistelu aktivoi Keskuspuistoa puolustavaa toimintaa. Maunula-Seuran hallituksesta
Liisa Lohtander on osallistunut Keskuspuistoryhmän kokouksiin.
Raidejokerin ja sen reitin varren täydennysrakentamisen suunnittelu
Maunula-Seura on ottanut kantaa Raide-jokerin varren täydennysrakentamiseen ja Maunulan asuntorakenteen tasapainottamisen. Alueelle on kaavoitettu uutta rakennusoikeutta noin 600 asukkaalle. Viimeksi seura otti kantaa keskustan suunnitteluun huhtikuussa 2017. Raidejokerin varren täydennysrakentamisen suunnittelu käynnistyi keväällä 2015. Maunulassa täydennysrakentaminen
koski Pirjontietä, Pirkkolantietä ja Maunulantietä. Valtuusto hyväksyi asemakaavan kesällä 2017.
Maaliskuussa 2019 käynnistyi Pirjontien ja Pirkkolantien muutostyöt.
Maunulan täydennysrakentaminen, väestömäärä ja väestön hyvinvointi
Vuonna 2019 väestömäärä oli 7476 (vuonna 2018 7 524 henkilöä). Maunulan väliluku ehti pudota
alle 7000 asukkaan (6942 asukasta vuonna 2013). Väestön väheneminen johtuu asumisväljyyden
kasvusta. Enimmillään Maunulassa on ollut asukkaita lähes 13000 (12956 asukasta vuonna 1964).
Maunulan lasten ja nuorten määrä on kääntynyt nousuun. Alimmillaan se oli vuonna 2005. Maunulan yli 65-vuotiaiden määrä oli enimmillään vuonna 1992 (27 % väestöstä). Tämän jälkeen määrä
laski aina vuoteen 2013 asti, jonka jälkeen määrä on taas noussut. Erityisesti Suursuolla on rakennettu hissejä vanhoihin kerrostaloihin. Vieraskielisten osuus on Maunulassa kasvanut maltillisesti eli
Helsingin keskiarvon mukaan. Maunulassa oli vieraskielisiä vuonna 2019 15,0 %, joka on alle Helsingin keskiarvon.
Uutta asuntokantaa on tullut Suursuon pientaloalueelle, asumisoikeus- ja Maunulan keskustaan Hitas-asuntoja sekä Kuusikkotielle asumisoikeusasuntoja. Koivikkotielle ja Suopellonkaarelle valmistuivat uudet rivitalot. Lisäksi kaavoitettuja, rakentamiskelpoisia kohteita on Suursuontie 4:ssä ja Suursuontie 14:ssä (AsOy Helsingin Suursuontie 14). Tonttikohtaista täydennysrakentamista suunnitellaan Maunulassa muun muassa AsOy Maunulanmäessä (Lampuotilantie 32-36).
Maunulan väestön koulutusaste on noussut ja väestön yleinen terveydentila on parantanut. Kelan
sairastavuus-, kuolleisuus-, lääkekorvaus- ja kansantauti-ideksit ovat Maunulassa muuttuneet parempaan suuntaan eli on päästy alle maan keskiarvon. Miesten elinikä noussut viidellä vuodella.
Maunulassa 20.3.2020
MAUNULA-SEURAN HALLITUS

