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MAUNULA-SEURAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2020

Maunulan vuoden 2020 ajankohtaisia asioita olivat koronaepidemia ja Raide-Jokerin katutyöt sekä
Pirkkolan monitoimihallin rakentaminen. Tulevan kehityksen kannalta tärkeä asia oli ”Mäkelänkadun
bulevardikaupungin” eli Tuusulanväylän suunnittelualueen kaavarungon valmistelu. Hyviä uutisia oli,
että bussilinja 51 palasi kulkemaan Maunulan lävitse aina vuoteen 2021 elokuuhun asti.

Koronasta huolimatta pystyttiin järjestämään Maunulan Musaa ja Makkaraa -festari ja Jääjuhla.
Omastadi-ideoiden haku käynnistyi lokakuussa 2020. Maunula-Seuran puitteissa valmisteltiin idea
”Ymmärrystä lähiöiden keskustojen sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseen”, joka teemana nousi
esille Maunulan keskustaa koskevista havainnoista ja keskusteluista Facebookissa.

Maunulan vetovoima on kasvanut merkittävästi. Marraskuussa julkaistussa Turvallista ja rauhallista
-tutkimuksessa selvisi, että Maunulan peruspiirissä erittäin tyytyväisten osuus oli noussut
merkittävästi vuosien 2015 ja 2018 välillä ja se oli suurempi kuin esimerkiksi Oulunkylän ja Haagan
peruspiireissä.

Seuran organisaatio
Toimintavuoden päättyessä seuralla oli 175 jäsentä. Toimintavuonna seuran jäsenmaksutulot olivat
1630 euroa, joten seuralla oli 163 maksavaa jäsentä. Seura tehosti toimintavuonna jäsenlaskutusta.

Seuran hallitus vuonna 2020 oli seuraava:
Hallituksen jäsenet kaudella 2020: Helen Elde, Jari Heikkinen, Hannu Kurki, Liisa Lohtander,
Helena Peltola-Yrjölä, Hannele Rankamo ja puheenjohtajana Hanna Temmes. Varajäseninä olivat
Jyrki Kallius, Jukka-Pekka Tolvanen, Teemu Mökkönen ja Anita Istala. Seuran muina
toimihenkilöitä olivat varapuheenjohtaja Liisa Lohtander, sihteeri Helena Peltola-Yrjölä ja
rahastonhoitaja Päivi Helastie. Toiminnan tarkastajana oli Tapani Kontiala ja varalla Teija Kamb.

Toimintavuoden aikana  sääntömääräiset kokoukset yhdistettiin ja pidettiin syyskuussa.
Hallituksella oli kuusi kokousta. Seuran toiminta on tapahtunut paitsi johtokunnan myös
verkostomaisena kehittämisenä ja Mediapajan kautta. Mediapajasta on oma
toimintakertomuksensa.

Maunula-Seuran eri toimintamuotojen vastuuhenkilöt tai seuran edustajat:
- Mediapajan vastuuhenkilö: Hannele Rankamo
- Maunulatiimin yhteyshenkilö: Tapani Kontiala
- Maunulan kotisivujen vastuuhenkilö: Liisa Lohtander

Maunula-Seura on Helsingin kaupunginosat Helka ry:n jäsen ja Helkan kautta valtakunnallisen
Suomen Kotiseutuliiton jäsen.

Seuran toiminta
Seuran toiminnan taloudellisina painopisteinä ovat olleet Mediapajan toiminnan ylläpito, Maunulan
kulttuuritapahtumien mahdollistaminen sekä Maunulaan liittyvä tiedon kerääminen ja jakaminen.
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Asukastila Maunulan Mediapaja
Maunula-Seura vastasi Maunulan Mediapajan toiminnasta 2001-2003 Nettimaunula-hankkeen
aikana ja tämän jälkeen joulukuusta 2004 alkaen. Maunula-Seura ja Maunulan Asukasyhdistys
perustivat Mediapajan elokuussa 1999 työttömien toimintakeskukseksi. Mediapaja muutti
Saunabaariin katutason liiketiloihin lokakuussa 2014. Mediapajalla oli 6479 kävijää (9425 kpl vuonna
2019, vähennys -31 %). Mediapaja oli koronan vuoksi suljettuna pitkiä aikoja kevään 2020 aikana.
Syksyllä 2020 asiakasmääriä jouduttiin koronan vuoksi rajoittamaan runsaasti. Mediapajan laajasta ja
vaikuttavasta toiminnasta on laadittu erillinen toimintakertomus.

Vuorovaikutus, kommunikaatio ja identiteetin rakentaminen

Maunulan Musaa ja Makkaraa
Koronasta huolimatta Maunula-Seura järjesti yhdessä Jan Erolan, Maunulan Leijonien ja Mediapajan
vapaaehtoisten kanssa Maunulan Musaa ja Makkaraa tapahtuman lauantaina 22.8.2020 klo 13-18
Maunula-talolla. Tilaisuuden järjestelyt olivat koronan vuoksi poikkeukselliset ja osallistujamäärä
rajoitettu. Tilaisuudessa esiintyivät Tom Riders, Bony Mäihiäinen, Merry Ladies ja Olohuoneorkesteri,
Small Peaces ja Punatähdet. Maunula-Seura oli tapahtuman päävastuullisen järjestäjä vastaten
tapahtuman taloudesta, viestinnästä ja organisoinnista.

Jääjuhla ja Maunulapäivä
Maunula-Seura osallistui Jääjuhlaan 1.3.2020. Perinteisesti toukokuussa järjestettävä Maunulapäivä
jouduttiin peruuttamaan koronan takia.

Maunula-näytelmä – Entäs nyt Maunula?
Maunulassa työstettiin”Entäs nyt Maunula?” näytelmää Jyrki Kalliuksen johdolla.  Näytelmää ja sen
sisältöä on työstetty osallistavan teatterin keinoin tavoitteena lisätä yhteisöllisyyttä. Korona on
hankaloittanut harjoitusten järjestämistä ja siirtänyt näytelmän esittämisajankohtaa tulevaisuuteen.

Maunula-talo
Maunula-Seura osallistui Maunula-talon toimintaan etenkin sen neuvottelukunnan kautta. Kaudelle
2020-2021 valittiin lokakuussa 2020 Maunula-Seuran hallituksesta Hanna Temmes ja Jari Heikkinen.

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 Joomla-julkaisujärjestelmään. Helka on
käynnistänyt sivuston uudistustyön. Maunulan sivut on osoitteessa www.maunula.net. Kotisivujen
julkaisujärjestelmä muuttui 2019 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 2020 lopulla noin 2400 tykkääjää.
Sivuilla on päästy yli 4000 katsojalukuihin.

http://www.maunula.net
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Maunulan Pirkkolan kotikaupunkipolun esitteen uudistaminen
Uusi Maunulan kotikaupunkipolut kirjanen ja kotisivut valmistuivat vuoden aikana. Uudistustyötä
vetivät Susanna Pitkänen, Sinikka Joutsalmi-Torvalds ja Liisa Lohtander.

Maunulan aluefoorumi
Seuran jäsenet osallistuivat Maunulan aluefoorumin tilaisuuksiin, joita järjestettiin vuoden 2020
koronan takia vain yksi aluefoorumi (140.), jossa käsiteltiin Maunulan väestörakenteen muutosta.

Muutos kaupunkirakenteessa ja Maunulan väestöpohjassa

Yleiskaavan toteutus ja kaupunkibulevardin suunnittelu
Valtuuston syyskuussa 2017 hyväksymä kaupunkistrategia nostaa toteutettaviksi
kaupunkibulevardikohteiksi Huopalahdentien ja Vihdintien sekä Tuusulanväylän. Tuusulanväylän
bulevardikaupunginosan suunnitteluperiaatteet valmisteltiin vuoden 2018 aikana ja lautakunta
hyväksyi ne 18.12.2018. ”Mäkelänkadun bulevardikaupungin” suunnittelu jatkui kaavarungon
valmisteluna.

Keskuspuistoryhmä
Yleiskaavan valmistelu aktivoi Keskuspuistoa puolustavaa toimintaa. Maunula-Seuran hallituksesta
Liisa Lohtander on osallistunut Keskuspuistoryhmän kokouksiin.  Maunulassa käytiin toukokuusta
2020 alkaen keskustelua Pirkkolan monitoimihallin rakentamisesta. Maunula-seuran hallitus julkaisi
marraskuussa 2020 kannanoton otsikolla Maunula-Seura pahoillaan Pirkkolan metsän kohtalosta.

Raidejokerin ja sen reitin varren täydennysrakentamisen suunnittelu
Maunula-Seura on ottanut kantaa Raidejokerin varren täydennysrakentamiseen ja Maunulan
asuntorakenteen tasapainottamiseen. 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 koskee Pirjontietä, Pirkkolantietä ja Maunulantietä. Valtuusto hyväksyi
asemakaavan kesällä 2017. Maaliskuussa 2019 käynnistyivät Raide-Jokerin Pirjontien ja Pirkkolantien
katuinfran muutostyöt.

Maunulan täydennysrakentaminen, väestömäärä ja väestön hyvinvointi
Uutta asuntokantaa on Maunulaan tullut Suursuon pientaloalueelle, asumisoikeus- ja Maunulan
keskustaan Hitas-asuntoja sekä Kuusikkotielle asumisoikeusasuntoja. Koivikkotielle ja
Suopellonkaarelle on valmistunut uusia rivitaloja. Syksyllä 2020 käynnistyi Suursuontie 14:ssä (AsOy
Helsingin Suursuontie 14) tontin täydennysrakentaminen. Lisäksi kaavoitettuja, rakentamiskelpoisia
kohteita on Suonotkontie 4:ssä. Tonttikohtaista täydennysrakentamista suunnitellaan Maunulassa
muun muassa AsOy Maunulanmäessä (Lampuotilantie 34-36) ja Pakilantie 8:ssa.  Kaupunki
noudattaa tonttien luovutuksessa valtuuston hyväksymää Maankäytön- ja asumisen ohjelmaa, joka
ottaa kantaa esim. asuinalueiden asuntojen hallintamuotojakaumaan. Valtuusto päätti MA-ohjelman
uusimmasta versiosta marrraskuussa 2020.

Vuonna 31.12.2019 väestömäärä oli 7500 (vuonna 31.12.2018 7 476 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)
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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 Maunulassa on
noussut maltillisesti verrattuna Helsingin keskiarvoon. Maunulassa oli 31.12.2019 vieraskielisiä 1160
kpl (15,5 %), joka on alle Helsingin keskiarvon (16,2 %) ja vähemmän kuin verrokkialue
Pohjois-Haagassa (18,8 %).

Maunulan väestön koulutusaste on noussut ja väestön yleinen terveydentila on parantanut. Kelan
sairastavuus-, kuolleisuus-, lääkekorvaus- ja kansantauti-indeksit ovat  Maunulassa muuttuneet
parempaan suuntaan eli on päästy alle maan keskiarvon. Miesten elinikä on noussut viidellä
vuodella.

Maunulassa 13.3.2021
MAUNULA-SEURAN HALLITUS


