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 MAUNULA-SEURAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 

 Maaliskuussa 2020 alkanut koronaepidemia jatkui vuoden 2021 aikana. Koronasta huolima�a pitkään 
 valmisteltu (2019-2021) Entäs nyt Maunula-näytelmä sai ensiesityksensä 1.10.2021. Näytelmää 
 esite�in viisi kertaa ja sen näki yhteensä noin 500 katsojaa. Koronan takia myös Maunulan Musaa ja 
 Makkaraa –festari siirtyi joulukuulle. 

 Raide-Jokerin katutyöt sekä Pirkkolan monitoimihallin rakentaminen jatkuivat. Tulevan kehityksen 
 kannalta tärkeä asia oli ”Mäkelänkadun bulevardikaupungin” eli Tuusulanväylän suunni�elualueen 
 kaavarungon valmistelu. Uudet bussilinjojen järjestelyt tulivat voimaan elokuussa 2021. Vanhan 
 Maunulan yhteydet Mäkelänkadun suuntaan ja Haagaan Hämeenlinnan�en suuntaan heikenivät. 

 Maunula-Seuran pui�eissa valmistel�in OmaStadi-idea ”Ymmärrystä lähiöiden keskustojen sosiaalisten 
 ongelmien ratkaisemiseen”, joka teemana nousi esille Maunulan keskustaa koskevista havainnoista ja 
 keskusteluista Facebookissa. Idea ei kuitenkaan pärjännyt OmaStadi-äänestyksessä lokakuussa 2021, 
 jossa se sai 1504 ääntä. Vertailun vuoksi maunulalaisen Elle Huisman ehdotus ”Tarpeeksi siistejä 
 roskiksia, joissa on tumppiosa” sai eniten ääniä äänestyksessä eli 7044 ääntä. 

 Seuran organisaa�o 
 Toimintavuonna seuran jäsenmaksutulot olivat 1550 euroa (1630 euroa vuonna 2020), joten seuralla oli 
 155 maksavaa jäsentä. 

 Seuran hallitus vuonna 2021 oli seuraava: 
 Hallituksen jäsenet kaudella 2021: Helen Elde, Jari Heikkinen, Hannu Kurki, Liisa Lohtander, Hannele 
 Rankamo, Marja Salmela ja puheenjohtajana Hanna Temmes. Varajäseninä olivat Jyrki Kallius, Sirpa 
 Ma�la ja Teemu Mökkönen. Seuran muina toimihenkilöitä olivat varapuheenjohtaja Liisa Lohtander, 
 sihteeri Marja Salmela ja rahastonhoitaja Päivi Helas�e. Toiminnan tarkastajana oli Tapani Kon�ala ja 
 varalla Eino Rantala. 

 Seuran toiminta on tapahtunut paitsi johtokunnan myös verkostomaisena kehi�ämisenä ja 
 Mediapajan kau�a. Mediapajasta on oma toimintakertomuksensa. 

 Maunula-Seuran eri toimintamuotojen vastuuhenkilöt tai seuran edustajat: 
 -  Mediapajan vastuuhenkilö: Hannele Rankamo 
 -  Maunula�imin yhteyshenkilö: Tapani Kon�ala 
 -  Maunulan ko�sivujen vastuuhenkilö: Liisa Lohtander 

 Maunula-Seura on Helsingin kaupunginosat Helka ry:n jäsen ja Helkan kau�a valtakunnallisen Suomen 
 Ko�seutuliiton jäsen. 

 Seuran toiminta 
 Seuran toiminnan painopisteinä ovat olleet Maunulan Mediapajan ylläpito, kul�uuritapahtumien 
 mahdollistaminen sekä Maunulaan lii�yvän �edon kerääminen, jalostaminen ja jakaminen. 

 Asukas�la Maunulan Mediapaja 
 Maunula-Seura ja Maunulan Asukasyhdistys perus�vat Mediapajan elokuussa 1999 työ�ömien 
 toimintakeskukseksi. Mediapaja muu� Saunabaariin katutason liike�loihin lokakuussa 2014. 



 Sivu  2  (3) 
 Maunula-Seura ry  TOIMINTAKERTOMUS 2021 

 13.3.2022 

 Mediapajalla oli 4018 kävijää, kun edellisenä vuonna 2020 oli 6479 kpl ja 9425 kpl vuonna 2019. 
 Vähennys on huippuvuodesta 2019 -58 %). Mediapajan laajasta ja vaiku�avasta toiminnasta on laadi�u 
 erillinen toimintakertomus. 

 Vuorovaikutus, kommunikaa�o ja Maunulan iden�tee�n vahvistaminen 

 Maunula-näytelmä – Entäs nyt Maunula? 
 Ohjaaja Jyrki Kallius työs� yhdessä työryhmän kanssa ”Entäs nyt Maunula?” näytelmää osallistavan ja 
 yhteisöllisen tea�erin keinoin. Näytelmän ensi-ilta oli 1.10.2021 ja sen näki 500 katsojaa. Näytelmä 
 palki�in Helsingin vuoden 2021 kul�uuritekona ja lisäksi se palki�in Helka ry:n vuoden 2021 
 mainetekopalkinnolla. 

 Maunulan Musaa ja Makkaraa 
 Festari joudu�in järjestämään siirtämään elokuusta korona takia siirtämään joulukuulle. 
 Maunula-Seura järjes� yhdessä Jan Erolan, Maunulan Leijonien ja Mediapajan vapaaehtoisten kanssa 
 Maunulan Musaa ja Makkaraa tapahtuman lauantaina 11.12.2021 klo 13-19 Maunula-talolla. 
 Tilaisuuden järjestelyt olivat koronan vuoksi poikkeukselliset ja osallistujamäärä rajoite�u. 
 Tilaisuudessa esiintyivät Us (ent. Grandmother Corn), Tammilehto-Rintanen Band, Punatähdet, Täh��e 
 ja King of Sweden. Festarin yhteydessä oli myös Maunulan kirjamessut, jossa esi�elivät uutuuskirjojaan 
 Heikki Valkama (Yakuzan kosto), Salla Nazarenko (toim. Kevät ilman kosketusta), Kuu� Koski (Zenii�) ja 
 Meri Valkama (Sinun Margot). Maunula-Seura oli tapahtuman päävastuullisen järjestäjä vastaten 
 tapahtuman taloudesta, vies�nnästä ja organisoinnista. 

 Jääjuhla ja Maunulapäivä.  Jääjuhla ja Maunulapäivä joudu�in peruu�amaan koronan takia. 

 Maunula-talo 
 Maunula-talon neuvo�elukunnassa Maunula-Seuran hallituksessa olivat Jari Heikkinen ja Hanna 
 Temmes. 

 Vies�ntä 
 Maunula-Seuran ja Maunulan �edotus on toteute�u Maunulan Sanomien (painos 7000 kpl) ja 
 Pohjoiset kaupunginosat (Oulunkyläinen) –lehden painos 23000 kpl), Maunulan ko�sivujen, Maunulan 
 Facebook-seinän ja asukas�la Maunulan Mediapajan kau�a. 

 Maunulan ko�sivut perustuvat Helkan ylläpitämään Joomla-julkaisujärjestelmään. Helka on 
 käynnistänyt sivuston uudistustyön. Maunulan sivut on osoi�eessa  www.maunula.net  . Ko�sivujen 
 julkaisujärjestelmä muu�ui 2019 Joomlasta Wodpressiin. Maunula-Seura vastaa sivujen sisällöstä. 
 Maunulan kehitysprosessien �edonrakentaminen tapahtuu Maunulan sivuilla. Ko�sivujen kau�a on 
 helppo hakea Maunulaan lii�yvää �etoa.  Ko�sivujen päivi�äminen on jäänyt viime vuosina 
 vähemmälle, koska seuran ak�ivitoimijoilta puu�uu Wordpress-osaamista. 

 Maunulan Facebook-sivut facebook.com/Maunulanseina ava�in marraskuussa 2012. Facebook-sivu 
 tehostaa Maunulan vies�ntärakenne�a. Sivuilla oli vuoden 2022 lopulla noin  2 560  tykkääjää. Sivuilla 
 on päästy yli 4000 katsojalukuihin. 

 Maunulan aluefoorumi 
 Maunulan aluefoorumi ei järjestänyt �laisuuksia vuonna 2021. Toistaiseksi viimeinen aluefoorumi 
 (140.) järjeste�in helmikuussa 2020 ja siinä käsitel�in Maunulan väestörakenteen muutosta. 

http://www.maunula.net/
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 Muutos kaupunkirakenteessa, asuntokannassa ja Maunulan väestöpohjassa 

 Yleiskaavan toteutus ja kaupunkibulevardin suunni�elu 
 Valtuuston syyskuussa 2017 hyväksymä kaupunkistrategia nostaa toteute�aviksi 
 kaupunkibulevardikohteiksi Huopalahden�en ja Vihdin�en sekä Tuusulanväylän. Tuusulanväylän 
 bulevardikaupunginosan suunni�eluperiaa�eet valmistel�in 2018 aikana ja lautakunta hyväksyi ne 
 18.12.2018. ”Mäkelänkadun bulevardikaupungin” suunni�elu jatkui kaavarungon valmisteluna. 

 Maunulan täydennysrakentaminen, väestömäärä ja väestön hyvinvoin� 
 Uu�a asuntokantaa on Maunulaan tullut Suursuon pientaloalueelle, asumisoikeus- ja Hitas-asunto 
 Maunulan keskustaan sekä Kuusikko�elle asumisoikeusasuntoja. Koivikko�elle ja Suopellonkaarelle on 
 valmistunut uudet rivitalot.  Syksyllä 2020 käynnistyi Suursuon�e 14:ssä (AsOy Helsingin  Suursuon�e 
 14) ton�n täydennysrakentaminen. Lisäksi kaavoite�uja, rakentamiskelpoisia kohteita on Suonotkon�e 
 4:ssä. Ton�kohtaista täydennysrakentamista suunnitellaan Maunulassa muun muassa AsOy 
 Maunulanmäessä (Lampuo�lan�e 34-36), jonka asemakaavaluonnos oli kommenteilla.  Raide-Jokerin 
 varrelta kaavoite�uja ton�eja on luovute�u rakentajille. Kaupunki nouda�aa ton�en luovutuksessa 
 valtuuston hyväksymää Maankäytön- ja asumisen ohjelmaa, joka o�aa kantaa esim. asuinalueiden 
 asuntojen hallintamuotojakaumaan. Valtuusto pää� MA-ohjelman uusimmasta versiosta marraskuussa 
 2020. 

 Maunulan asuntokanta (kaikki hallintaperusteet) oli 4655 kpl vuonna 2020 ja 4766 kpl vuonna 2018. 
 Hallintamuodoi�ain asuntoja oli ”omistaa talon” 104 kpl (2,2 %), omistaa asunnon osakkeet 1334 kpl 
 (28,7 %), Arava- tai korkotukivuokra-asunto 2 131 kpl eli 45,8 % (vuonna 2018 2348 kpl, 49,2 %), muu 
 vuokra-asunto 842 kpl eli 18,1 % (vuonna 2018 731 kpl eli 15,3 %), asumisoikeusasunto 109 kpl eli 2,3 
 % (vuonna 2018 44 kpl eli 0,9 %) ja muu tai tuntematon hallintaperuste 135 kpl eli 2,9 % (vuonna 2018 
 214 kpl eli 4,6 %). 

 Maunulan väestömäärä 31.12.2020 oli 7655 (7500 henkilöä vuonna 31.12.2019). Väliluku eh� 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 lasten ja nuorten määrä oli 
 vuonna 2005. Maunulan yli 65-vuo�aiden määrä oli enimmillään vuonna 1992 (27 % väestöstä). Tämän 
 jälkeen määrä laski aina vuoteen 2013 as�, jonka jälkeen määrä on taas noussut. Erityises� Suursuolla 
 on rakenne�u hissejä vanhoihin kerrostaloihin. Vieraskielisten osuus Maunulassa on noussut 
 mal�llises� verra�una Helsingin keskiarvoon (109254/656920 = 16,6 %). Maunulassa oli vuonna 2020 
 vieraskielisiä 1187 eli 15,5 % (31.12.2019 1160 eli 15,5 %), joka on alle Helsingin keskiarvon ja 
 vähemmän kuin verrokkialue Pohjois-Haagassa 19,7 % (vuonna 2019 18,8 %). Kiinnostava yksityiskohta 
 on, e�ä Pohjois-Haagassa ja Maunulassa oli vuonna 2011 sama osuus vieraskielisiä 11,8 %. Lisäksi 
 Maunulassa on runsaas� Helsingin asuntohankinnan Oy:n ja Y-sää�ön omistamia asuntoja, jotka 
 vaiku�avat alueen sosiaaliseen rakenteeseen. 

 Maunulan väestön koulutusaste on noussut ja väestön yleinen terveyden�la on parantanut. Kelan 
 sairastavuus-, kuolleisuus-, lääkekorvaus- ja kansantau�-indeksit ovat  Maunulassa muu�uneet 
 parempaan suuntaan eli on päästy alle maan keskiarvon. Miesten elinikä on noussut viidellä vuodella. 
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