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MAUNULA-SEURAN TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS VUODELLE 2022
Yleistä, tavoitteet ja toimintapa
Maunula-Seuran tavoitteena on parantaa asukkaiden elinolosuhteita ja viihtyvyyttä sekä lisätä Maunulan houkuttelevuutta asuinalueena ja toiminnan ympäristönä. Seuran vaikuttavuus syntyy proaktiivisesta toimintakulttuurista, uusien ideoiden kehittämisestä sekä panostuksesta viestintään ja vuorovaikutukseen. Seura välittää tietoja ja näkemyksiä alueen tilanteesta sekä luo keskustelua alueen
parantamisen ja kehittämisen tavoitteista ja keinoista.
Yhteistyö kaupunkiympäristön toimialan kanssa tähtää Maunulan asuntorakenteen muuttamiseen
kasvattamalla lapsiperheille ja senioreille sopivien asuntojen määrää. Yhteistyötä Asukastalo Saunabaarin, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (koulut, päiväkodit ja leikkipuisto), Maunula-talon
yhteydessä nuorisotoimen, kirjaston ja työväenopiston sekä lähipoliisin ja seurakuntien kanssa pyritään kehittämään. Seura osallistuu aluetyöryhmän eli Maunulatiimi kokouksiin.
Toiminnan painopisteet 2022
Kaupunginosat torjumassa kasvuhuonepäästöjä
Maunula-Seura osallistuu Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n Hiilineutraalit kaupunginosat –ryhmän toimintaan sekä ryhmän järjestämiin seminaareihin, joissa käydään keskustelua yhdessä Helsingin kaupungin, Helka ry:n sekä kaupunginosien kanssa päästöjen vähentämisestä tavoitteena hiilineutraalius vuonna 2030.
Yleiskaavan toteutuksen suunnittelu ja kansallinen kaupunkipuisto
Tuusulanväylän bulevardikaupunginosan suunnitteluperiaatteet valmistuvat loppuvuodesta 2018.
Vuonna 2022 valmistuu bulevardikaupunginosan kaavarunko, joka menee lautakunnan käsittelyyn
keväällä 2022. Maunulan tonttikohtaista asunto-osakeyhtiövetoista täydennysrakentamista suunnitellaan vuonna 2022. Yleiskaavan rinnalla on käynnissä Raide-Jokerin varren täydennysrakentaminen hyväksyttyjen asemakaavojen pohjalta. Kansallisen kaupunkipuiston selvitystyö on käynnissä.
Maunulan keskustat ja Maunula-talo
Maunulan keskustan liikerakennus valmistui maaliskuussa 2014. Kirjasto-työväenopisto-nuorisotalon (Maunula-talon) otettiin käyttöön joulukuussa 2016. Maunulan keskustan itäpuolen uudet liiketilat ovat saaneet vuokralaisensa syksyllä 2018. Seura on mukana prosessissa, jolla S-marketin
ja kirjaston edusta saadaan muokattua viihtyisäksi, siistimmäksi ja turvallisemmaksi. Tavoitteena on saada asukkaat ja liikekeskuksen eri osapuolet mukaan S-marketin ja Maunula-talon ympäristön parantamiseen.
Seura osallistuu Saunabaarin liikekeskustan vetovoiman kehittämiseen eli keskustan asiakasmäärien kasvattamiseen sekä keskusteluun keskustan liiketilojen käytöstä ja yritysvalinnoista yhdessä keskustan taloyhtiöiden kanssa.
Kulttuuri Maunulassa
Maunula-talo mahdollistaa Maunulan kulttuuri- ja koulutuksen tarjonnan laajentamisen. Talon toimintaa suunnittelee neuvottelukunta.
Maunula-Seuralla on oma kulttuuritoimikunta, joka edistää Maunulan kulttuuritoimintaa osallistumalla hankkeiden avustushakuun ja organisoimalla mm. Maunulan Musaa ja Makkaraa –festaria.
Maunulan Musaa ja Makkaraa -tapahtuma järjestetään jälleen elokuussa 2022. Tapahtumaa pidetään keinona nostaa Maunulan imagoa ja edesauttaa alueen asukkaiden identifioitumista Maunulaan.
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Entäs nyt Maunula -näytelmän kokemuksia ja opetuksia hyödynnetään. Seura edistää myös jatkossa yhteisöllisten, asukkaita osallistavien ja yhteen integroivien näytelmien tuottamiseen Maunulassa.
Maunula-Seura tekee Maunulan musiikkikulttuuria tunnetuksi edistämällä rahoittamansa Kärtsy
Plays Maunula äänilevyn myyntiä ja tallentamalla musiikkiteon historiaa Maunulassa.
Tapahtumat Maunulassa
- Maunulan Leijonien järjestämää Jääjuhlaa vietetään sunnuntaina 6.3.2022 klo 13–15 Maunulan
ala-asteen tiloissa ja pihalla. Seura esittelee toimintaansa tapahtumassa.
- Maunula-päivää vietetään toukokuussa 2022. Tilaisuutta valmistelee Maunulatiimi. Seuran
edustaja osallistuu valmistelevan työryhmän toimintaan.
- Maunula-Seura järjestää elokuussa 2022 yhdeksännen Maunulan Musaa ja Makkaraa tapahtuman.
- Maunula-Seura osallistuu mahdollisiin Maunulan kirjamessuihin.
Viestintä ja vuorovaikutus
 Yhteistyötä tehdään Maunulan Sanomien (Julkaisija ja kustantaja: Maunulan Sanomien
tuki ry) kanssa (painos 7000 kpl, ilmestyy 4 kertaa vuodessa) ja Pohjoiset kaupunginosat/Oulunkyläinen – lehden kanssa (julkaisija Oulunkylä-Seura ry, kustantaja Eepinen Oy,
painos 20000 kpl, ilmestyy 7 kertaa vuodessa)
 Maunulan kotisivut: www.maunula.net
 Maunulaan avattiin lokakuussa 2012 Facebook-sivusto, Maunulan seinä. Fb-seinällä oli
lokakuussa 2021 oli yli 2528 tykkääjää.
 Maunulassa järjestetään ainakin neljä aluefoorumia. Aluefoorumien järjestämiseen samoin
kuin niiden palautteiden käsittelyyn etsitään aktiivisia ihmisiä.
Maunula-Seuran pysyvät vastuut ja edustukset 2022
- ylläpitää asukastila Maunulan Mediapajaa (Metsäpurontie 25). Tilan toiminnasta vastaa Hannele
Rankamo. Mediapajasta on oma toimintasuunnitelma.
- osallistuu alueen virkamiesten ja asukkaiden yhteistyöryhmän eli Maunula-tiimin (maunulatiimi@gmail.com) toimintaan. Maunula-Seuraa edustaa Tapani Kontiala.
- Hanna Temmes Helkan hallituksen varajäsen
- Maunula-talon neuvottelukunnassa asukasedustajina ovat mm. Hanna Temmes ja Jari Heikkinen
Mediapajalta
Taustaa, Maunulan väestörakenteen ja väestön hyvinvoinnin muutos
Vuonna 31.12.2020 väestömäärä oli 7655 (vuonna 31.12.2019 7500 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 Maunulassa on noussut
maltillisesti verrattuna Helsingin keskiarvoon. Maunulassa oli 31.12.2020 vieraskielisiä 1187 kpl
eli 15,5 % (31.12.2019 1160 kpl eli 15,5 %), joka on alle Helsingin keskiarvon (16,6 %) ja vähemmän kuin verrokkialue Pohjois-Haagassa (19,7 %). Maunulan ja Pohjois-Haagan vieraskielisten
osuus oli sama (11,8 %) vuonna 2011. Maunulan väestön koulutusaste on noussut ja väestön yleinen terveydentila on parantanut. Kelan sairastavuus-, kuolleisuus-, lääkekorvaus- ja kansantautiindeksit ovat Maunulassa muuttuneet parempaan suuntaan eli on päästy alle maan keskiarvon.
Miesten elinikä on noussut viidellä vuodella.
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