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ASUKASTILA MAUNULAN MEDIAPAJAN TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2022
Toiminta vuonna 2022
Asukastila Maunulan Mediapajalla ehkäistään digitaalista syrjäytymistä sekä edistetään Maunulan yhteisöllisyyttä ja sosiaalista integraatiota kehittämällä asukkaiden
välistä vuorovaikutusta ja alueen viestintää. Maunulan asunnoista 51,1 % on Arava
tai korkotukivuokra-asuntoja sekä asukkaista noin 21 % on 65 vuotta täyttäneitä.
Mediapajalla annetaan opastusta tietokoneen ja älypuhelinten käytössä eli niissä välineissä ja palveluissa sekä taidoissa, joilla pärjätään tietoyhteiskunnassa. Kaupungin
palvelujen tarjonta on siirtynyt entistä enemmän internetiin. Asukastila Maunulan
Mediapaja tarjoaa asukkaille mahdollisuuden käyttää tietokonetta ja Internetiä ilmaiseksi sekä kopioida ja tulostaa omakustannushintaan. Asiakkaita avustetaan
sähköisessä asioinnissa.
Mediapajan tietotekniikkapalveluja käyttää alueen ns. päiväväestö eli etätyöntekijät,
työttömät, eläkeläiset, koululaiset ja kotiäidit sekä maahanmuuttajat.
Iltaisin Mediapajan tilaa käyttävät järjestöt ja erilaiset maunulalaiset kehittäjäryhmät
kokous- ja työryhmätilana. Lisäksi Maunulan Mediapajalla tehdään Maunulan Sanomia ja ylläpidetään Maunulan kotisivuja.
Mediapaja muutti lokakuussa 2014 pinta-alaltaan suurempaan ja asukkaiden helpommin saavutettavaan katutason liiketilaan (81,5 m2) osoitteeseen Metsäpurontie
25. Muutto tehosti Mediapajan toimintaa ja lisäsi käyttäjämääriä noin 100 % (vuoteen
2019 verrattuna). Vuoden 2022 kävijämääräennuste on 9500 kävijää vuodessa.
Hallinto ja resurssit
Asukastila Maunulan Mediapajan toiminnasta vastaa organisaationa Maunula-Seura
ry. Vastuuhenkilönä on nimetty henkilö, joka toimii yhteyshenkilönä seuran hallituksessa. Mediapajan toimintaa ylläpitävät vapaaehtoiset, joita on noin 5 henkilöä sekä
Mediapajalla IT-tukihenkilöinä työskentelevät työllistetyt. Vuonna 2022 pyritään saamaan Mediapajalle oppilaitoksista harjoittelijoita ja rekrytoimaan lisää vapaaehtoisia
sekä kasvattamaan aukioloaikoja ja kävijämääriä.
Vuonna 2022 selvitetään mahdollisuuksia saada rahoitusta Mediapajan ikääntyneen
tietokonekannan uusimiseen.
Mediapaja tekee yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimialan Asukastalo Saunabaarin
kanssa. Yhteistyökohteita ovat muun muassa asukkaiden ATK-taitojen kehittäminen
ja työllistäminen.
Talous

Asukastila Maunulan Mediapaja tarvitsee kaupunginkanslialta avustusta 9 500 euroa.
Myyntituloja on n. 3500 euroa. Vuonna 2020 Maunulan Mediapajan menot olivat
14502,18 euroa vuodessa. Mediapajalla oli kävijöitä vuonna 2020 korona-aikana yli
6500 kpl. Tämä on avustuseuroa kohti 1,46 €/käynti.
Mediapajan kustannukset syntyvät pääosin vuokrasta (70 %), kopiokoneesta (13 %),
laajakaista- ja puhelinkuluista, sähköstä ja vakuutuksista. Mediapajan tila (81,5 m2)
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on vuokrattu Helsingin kaupunkiympäristötoimialalta. Tilan omistaa Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka).
Asukastila Maunulan Mediapajan toiminnan vaikuttavuuden arviointi
Mediapaja vaikuttaa suoraan asukkaiden hyvinvointiin tarjoamalla älypuhelimen, tietokoneen ja internetin käyttöön liittyviä palveluja ja opastusta eli ehkäisemällä digitaalista syrjäytymistä sekä epäsuorasti mahdollistamalla Maunulan kommunikaatiorakenteen (Maunulan Sanomat, Maunulan kotisivut, Maunulan FB-seinä, Maunulan aluefoorumi) toiminnan ja kehittämisen.
Asukastila Maunulan Mediapaja vaikuttaa merkittävästi Maunulan sosiaalisen statuksen nousuun ja koetun turvallisuuden paranemiseen. Maunulan kehittynyt viestintä ja
vuorovaikutusrakenne on aktivoinut asukkaita ja vaikuttanut positiivisesti Maunulan
maineeseen. Asukastila Maunulan Mediapajalla ylläpidetään Maunulan kotisivuja
(www.maunula.net) ja Maunulan Facebook-seinää. Kaikkia näitä viestintävälineitä
tehdään ja ylläpidetään vapaaehtoisvoimin.
Helsingin kaupungin peruspiireistä Maunula on parantanut asemiaan vuosina 20032018 sekä koetussa turvallisuudessa (eli Maunulan koetaan turvalliseksi paikaksi) että sosiaalista statusta indikaattoreina koulutustaso, työttömyysaste, tulotaso ja etninen rakenne. Raportin ”Erilaistuva pääkaupunkiseutu - Sosioekonomiset erot” mukaan Maunula nousi vuosina 2002-2012 pääkaupunkiseudun alueista ainoana helsinkiläisenä peruspiirinä alimmasta neljännestä luokasta kolmanteen ryhmään neliluokkaisesta statusluokituksessa.

Kuva 1: Maunulan koetun turvallisuuden kehitys vuosina 2003-2018
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Kuva 2: Vieraskielisten osuus eri vuosina Maunulassa ja verrokkikaupunginosissa
sekä koko Helsingissä. Vieraskielisten osuuden nopea kasvu suhteessa koko Helsingin vieraskielisten osuuteen indikoi alueen vetovoiman heikkenemistä ja segregaation lisääntymistä alueella.
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Kuva 3: Erittäin tyytyväisten osuus peruspiireittäin 2006-2018
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