
Nuorten aloitteet 01.01. – 30.6.2017 / koonti

Nuorten aloitekanavan (http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/) kautta tulleita aloitteita on 01.01.–30.6.2017 yhteensä 16.

Aloitteet ja palautteet jakaantuvat kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan (6), kaupunkiympäristön (5) ja kasvatuksen ja koulutuksen
toimialan (5) toimintaan.

Yhteenveto aloitteista:

1. Nuoret suunnittelemaan viihtyisämpiä bussipysäkkejä (Kaupunkiympäristön toimiala)
2. Musiikki / Kulttuuri-tapahtuma (Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala)
3. Bussilinjojen aikataulut kuntoon (Kaupunkiympäristön toimiala)
4. Gemensamt utrymme för regnbågsunga (Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala)
5. Kollektivtrafiks förslag (Kaupunkiympäristön toimiala)
6. Helsingin keskeisimmät kävelykadut ja torit tulee turvata tolpilla (Kaupunkiympäristön toimiala)
7. Oppilaskunnan hallitukset valittava yleiskokouksella (Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala)
8. Liikuntatunnit ja uskonnontunnit yhteiseksi (Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala)
9. Kesäseteli laajennettava myös toisen asteen ensimmäisen luokan opiskelijoille (Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala)
10. Parempi kasvisruoka kouluihin (Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala)
11. Pelitalon pelien ikärajat (Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala)
12. Laajasalon uudelle ostarille lataus- ja levähdyspiste (Kaupunkiympäristön toimiala)
13. Rullakiekko-kenttä (Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala)



Aloitteet 01.01. – 30.6.2017 / koonti

1. Nuoret suunnittelemaan viihtyisämpiä bussipysäkkejä

Aloitteen
sisältö

Monia busseja saa odotella kauan. Esimerkiksi bussi numero 57 on välillä 10 minuuttia myöhässä. Nykyisillä
bussipysäkeillä odottelu käy todella tylsäksi. Tämän vuoksi bussipysäkkien pitäisi olla viihtyisämpiä tai siellä voisi olla
jotain ajanvietettä. Parhaiten tämä onnisuu, kun päästetään nuorten luova ajattelu valloilleen ja annetaan heidän
suunnitella Helsinkiin viihtyisämpiä pysäkeitä.

Kanadassa (ks. kuva) joillekin bussipysäkeille on asennettu keinut viihdyttämään tylsää bussin odottelua. Kanadan
tempaus on saavuttanut laajaa medianäkyvyyttä ja jos Helsingissä ryhdyttäisiin toteuttamaan samankaltaisia juttuja
nuorten johdolla, välittäisi se hyvää kuvaa Helsingistä. Ja mikä tärkeintä bussien odottelu ei olisi enää niin tylsää. Nykyiset
vihreät rautatangot ja yksi vaivainen penkki ovat lähinnä masentavia. Ne antavat hyvät puitteet bussin odottamiseen, mutta
eivät tuo yhtään piristystä harmaaseen arkeen.

Ehdotan, että bussipysäkkien suunnittelemiseksi järjestettäisiin nuorten kesken suunnittelukilpailu. Kolme parasta
suunnitelmaa palkittaisiin suunnitelman mukaisilla bussi- tai ratikkapysäkeillä. Pysäkit sijoitettaisiin lähelle keskustaa,
missä liikkuu paljon ihmisiä. Kilpailua mainostettaisiin laajasti niin sosiaalisessa mediassa kuin julisteilla ympäri Helsinkiä.
Näin Helsingistä saadaan astetta nuorekkaampi ja coolimpi kaupunki, todennäköisesti suhteellisen pienellä hinnalla.

Eetu Vienonen, Ruudin ydinryhmä

Jätetty 11.2.2017

Virasto ksv/ hkr

Välivastaus
pvm

15.5.2017 KSV / 10.3.2017 HKR

Välivastaus/

Lausunto

Helsingin kaupunki Lausunto 1 (1), Kaupunkisuunnitteluvirasto, Virastopäällikkö



Kaupunkisuunnitteluviraston lausunto kaupunginhallitukselle nuorten aloitteesta, joka koskee viihtyisämpien
bussipysäkkien suunnittelua.

Kaupunginhallitus pyytää kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoa Eetu Vienosen aloitteesta, jossa ehdotetaan nykyisten
bussipysäkkien kehittämistä viihtyisämmäksi järjestämällä asiasta nuorten kesken suunnittelukilpailu. Kolme parasta
suunnitelmaa palkittaisiin ja nämä pysäkit toteutettaisiin lähelle keskustaa, missä liikkuu paljon ihmisiä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto ei näe estettä suunnittelukilpailun järjestämiselle. Mahdollista suunnittelukilpailua
järjestettäessä tulee ottaa jo ennakolta huomioon, että keskustassa pysäkit sijaitsevat yleensä tiiviissä
kaupunkiympäristössä, jossa vapaata tilaa ei ole paljon käytettävissä.

Tämän vuoksi kilpailua järjestettäessä uniikkien pysäkkien sijainti tulisi valita ennakolta. Joukkoliikennepysäkkien
katoksista HKL:llä on ylläpitosopimukset kaupungin ulkopuolisen toimittajan kanssa. Pysäkille tulevien muiden rakenteiden
osalta tulisi määritellä rakennuskustannus- ja ylläpitovastuut jo etukäteen.

Lisätiedot: Markku Granholm, liikenneinsinööri

Mikko Aho Reetta Putkonen, virastopäällikkö liikennesuunnittelupäällikkö

Rakennusvirasto 10.3.2017, Kaupungininsinööri

Rakennusviraston lausunto nuorten aloitteesta koskien viihtyisämpiä bussipysäkkejä

Kaupunginhallitus pyytää rakennusviraston lausuntoa nuorten aloitteesta koskien viihtyisämpiä bussipysäkkejä. Määräaika
on 31.3.2017 mennessä.

Rakennusvirasto ei vastaa Helsingissä sijaitsevista bussipysäkeistä. Pysäkeistä ja niiden kehittämisestä vastaa joko
Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) tai Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL).

Ehdotetun kilpailun järjestämiselle rakennusvirasto ei näe estettä. Pysäkit sijaitsevat yleisellä katualueella, joka asettaa
paljon reunaehtoja. Nämä reunaehdot tulee huomioida jo mahdollista kilpailua järjestettäessä.

Mahdollisen kilpailun tuloksena toteutettavien uniikkien pysäkkien toteutuskulut saattavat olla yllättävän suuret. Myös
vastuukysymykset ja ylläpitovastuut tulee huomioida ja sopia jo alkumetreillä.

Lisätiedot Petri Arponen, aluesuunnittelija



Raimo K. Saarinen, Sonja Liljeblad, kaupungininsinööri vs. kaupunginarkkitehti

Vastaus pvm 7.3.2017

Vastaus/
Lausunto

HKL -liikelaitoksen lausunto kaupunginhallitukselle: Nuorten aloite viihtyisämmistä pysäkeistä

Eetu Vienosen Ruuti-aloitteessa ehdotettiin nykyisten joukkoliikennepysäkkien kehittämistä viihtyisämmäksi antamalla
nuorten suunnitella uusia pysäkkejä.

Helsingissä on kaikkiaan noin 1500 raitiovaunu- ja bussipysäkkikatosta, joiden ylläpitosopimukset JCDecaux Finland Oy:n
kanssa päättyvät vuosien 2017 ja 2018 aikana. Nykyiset pysäkkikatokset ovat olleet toimivia ja tarkoituksenmukaisia,
mutta sopimuskauden päättyessä pysäkkioperaattoripalvelut on tarpeen kilpailuttaa.

Pysäkkikatosten kilpailutuksen toteuttaa Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL. Yhteistyökumppaneina hankkeessa
toimivat Helsingin seudun liikenne, Helsingin kaupungin rakennusvirasto, Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto ja
Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluvirasto.

Pysäkkikatoksia suunniteltaessa on otettava huomioon hyvin monia asioita kuten pysäkin talvikunnossapito ja muu
huollettavuus sekä esimerkiksi ilkivallan kesto. Tämän vuoksi täysiä vapauksia suunnitella pysäkki toiveiden mukaiseksi ei
ole mahdollisuutta antaa. Pysäkkirakenteet ovat kalliita ja ne tulee suunnitella niin, että pysäkki myös pysyy kunnossa ja
siistinä.

Osana nyt käynnissä olevaa pysäkkikatoskilpailutusta kaupunkilaisille on jo järjestetty tilaisuus osallistua katoksien
kehittämiseen. Kaupunkilaisilla oli mahdollisuus kertoa mielipiteensä nykyisten pysäkkikatosten toimivuudesta ja ehdottaa,
miten katoksia voisi kehittää entistä paremmiksi.

Kyselyyn järjestettiin vuoden 2016 loppupuolella. HKL hyödyntää kyselyn tuloksia uusien pysäkkikatosten
kehittämistyössä.

Pysäkkikatoskilpailutuksen ensimmäisessä vaiheessa loka- ja marraskuun aikana kilpailuun osallistuvat yritykset jättivät
osallistumishakemuksensa. Hakemusten perusteella valitaan varsinaiseen kilpailutukseen osallistuvat toimijat.
Pysäkkikatosten hankinta toteutetaan kilpailullisena neuvottelumenettelynä, jossa vertaillaan eri toteutusmallien
kokonaistaloudellista edullisuutta ja etsitään paras toteutustapa. Kilpailutus saadaan tämän hetkisen aikataulun mukaan
päätökseen keväällä 2017. Hankinnasta päättää HKL:n johtokunta.



Osana kilpailutuksen vaatimuksia HKL esittää palvelumuotoilututkimuksen järjestämistä kilpailutuksen voittajan toimesta.
Kevään-kesän 2017 aikana tullaan pysäkin käyttäjiltä eli kaupunkilaisilta kysymään palvelumuotoilun keinoin, kuinka
pysäkkiä voitaisiin kehittää palvelemaan käyttötarkoituksessaan mahdollisimman hyvin. Myös nuoret ovat erittäin
tervetulleita osallistumaan pysäkkikatosten kehittämiseen tätä kautta.

Lisätiedot Jan Koskenmäki, projektipäällikkö

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/nuoret-suunnittelemaan-viihtyisampia-bussipysakkeja/

Palautejärjest
elmän id /
Diaarinumero

1ivq6q0oakchj8bhs2ej  /

HEL 2017-002122

Muuta HKL:n vastaus on kaupungin lopullinen vastaus.

2. Musiikki/Kulttuuritapahtuma

Aloitteen
sisältö

Aloite tuli mieleemme Munkkiniemen nuorisotyöyksikön Ruutibudjetin myötä, jossa suurta kannatusta sai aloite musiikki/
kulttuuritapahtuma nuorille kesällä 2017.

Tapahtuman järjestäminen on kuitenkin yhdelle yksikölle liikaa, sillä nuoret haluaisivat, että se koskisi koko Helsinkiä ja
kaikkia pk-seudun nuoria.

Olen ollut mukana GRF (Girls rock Finland)- tyttöjen rokkileiriyhdistyksen toiminnassa ja heidän kauttaan tutuksi on tullut
Suvilahden Oranssi-club, joka olisi mielestämme loistava paikka järjestää kyseistä tapahtumaa. Tila on tehty tapahtuman
järjestämistä varten ja Suvilahteen on helppo kaikkien tulla.

Tapahtuma sijoittuisi kesäkuun puoliväliin ja mieluiten viikolla, koska kaikilla on toimintaa viikonloppuisin, mutta viikolla ei
niin paljon. Hyvä ajankohta olisi esim. 13.–15.06.2017 klo. 15–21 (plus rakennus ja purku). Ikähaarukka voisi olla 13–29-
vuotiaat nuoret.



Tapahtumassa voisi olla helsinkiläisiä nuoria bändejä soittamassa ja luomassa tunnelmaa sekä pihalla avoin graffitiseinä
(luvallinen). Lisäksi nuoret voisivat pitää pientä kahvila-tyyppistä toimintaa. Oheessa voisi olla muutakin nuorille suunnattua
toimintaa, mitä nyt yhdessä keksittäisiinkään!

Toivomme mukaan yhteistyökumppaneita, jotka mahdollistaisivat tapahtuman. Voi myös ehdottaa muuta paikkaa ja
ajankohtaa tapahtumalle.

Jätetty 13.1.2017

Virasto Kulttuuriasiainkeskus / nuorisoasiainkeskus

Välivastaus Kulttuurikeskuksen lausunto palautejärjestelmään tulleeseen viestiin aloitteesta musiikki- ja kulttuuritapahtuman
järjestämiseksi Suvilahteen

Aloitteessa esitetään järjestettäväksi nuorille suunnattu musiikki- ja kulttuuritapahtuma Suvilahteen kesäkuussa 2017.
Paikaksi esitetään Suvilahden Oranssi-klubia, jonka lisäksi toimintaa olisi pihalla mm. graffitiseinällä.

Aloitteessa esitetään, että tapahtuman järjestäminen on raskasta yhdelle nuorisotyön yksikölle tai aktiivisten nuorten
joukolle.  Oranssi ry:n klubi on matala kynnyksen toimintaympäristö, jossa tilat, tekninen varustelu ja toimintasäännöt on
suunniteltu siten, että omien  tapahtumien järjestäminen olisi mahdollisimman helppoa. Oranssin henkilökunnalla on
vuosien kokemus tapahtumaideoiden tukemisesta  ja aktiivisten nuorten opastamisesta.

Oranssin henkilökunta ei kuitenkaan tuota tapahtumia toisten puolesta, koska se ei olisi työmäärän vuoksi mahdollista,
mutta ennen kaikkea siksi, että se olisi Oranssi ry:n omaehtoista toimintaa tukevan perusfilosofian vastaista. Myöskään
kulttuurikeskuksella ei ole henkilökuntaa tällaiseen toimintaan.

Sen lisäksi, että Oranssin henkilökunta on osaavaa ja avuliasta, on Helsingin kaupungilla keinoja tukea tapahtumaa
rahallisesti. Kulttuurikeskuksen valmistelemat kaupunkikulttuurin ja kulttuurin kohdeavustusten hakeminen on tällaiseen
toimintaan mahdollista. Tämän lisäksi nuorisotoimen avustuksista löytyy momentteja tällaisen toiminnan tukemiseen.
Helsinki on aktiivinen kulttuurikaupunki pitkälti siksi, että helsinkiläiset ovat aktiivisia kulttuurin kuluttajia ja tuottajia.
Aloitteessa esitetty tapahtumaidea on mahdollista tuottaa nuorten omana voimanponnistuksena. Tapahtuman tuottaminen
antaisi nuorille mahdollisuuden oppia ja onnistua, kokeilla ja saada ohjausta.



Aloitteessa mainituista päivistä on Oranssi-klubilla toinen varaus vain 15.6. Tilassa on 12.–14.6. pienimuotoista näyttely- ja
kahvilatoimintaa, jonka osaksi esitetty musiikkitapahtuma voisi hyvin sopia. Tällöin tekijät eivät saisi tukea ainoastaan
Oranssin henkilökunnalta, mutta myös näyttelytapahtumaa tekeviltä toisilta nuorilta.

Lisätiedot Stuba Nikula, kulttuurijohtaja

Nuorisoasiainkeskuksen lausunto palautejärjestelmään tulleeseen viestiin aloitteesta musiikki- ja kulttuuritapahtuman
järjestämiseksi Suvilahteen

Aloitteessa esitetään, että Suvilahdessa järjestettäisiin nuorille suunnattu musiikki- ja kulttuuritapahtuma Suvilahdessa
kesäkuussa 2017. Aloitteen mukaan tapahtuman järjestäminen on raskasta yhdelle nuorisotyön yksikölle tai nuorten
ryhmälle.

Nuorten toimintaryhmien ja nuorten tapahtumien tukeminen on tärkeä osa nuorisoasiainkeskuksen työtä. Kun tapahtuman
suunnitteluun ja toteutuksiin löytyy tapahtumasta vastaava nuorten ryhmä, nuorisoasiainkeskus voi tukea tapahtuman
tuottamista ja toteuttamista.

Nuorisoasiainkeskus toivoo, että tapahtuman suunnittelijat ovat yhteydessä nuorisoasiainkeskuksen tapahtumayksikköön
(toiminnanjohtaja Pekka Mönttinen 0505591799, tuottaja Tiina Toivonen 0415121706), jonka työntekijät voivat toimia
tapahtuman tuottamisesta vastaavan ryhmän tukena. Tapahtumatuotannon työntekijöiden ja tapahtuman
suunnittelijaryhmän kannattaa tavata pian. Tällöin voidaan sopia, minkälaista tukea tapahtuman toteuttamisesta vastaavat
tarvitsevat, jotta hyvältä idealta vaikuttava tapahtuma voitaisiin toteuttaa.

Lisätiedot Mikko Vatka, osastopäällikkö
Vastaus pvm 16.3.2017

Vastaus Aloitteesi musiikki- ja kulttuuritapahtuman järjestämisestä nuorille Helsingissä kesällä 2017

Hyvä Ronja

Olet esittänyt nuorille suunnatun musiikki- ja kulttuuritapahtuman järjestämistä Suvilahteen kesäkuussa 2017. Pyysin
aloitteesi johdosta kommentteja kulttuurikeskukselta ja nuorisoasiainkeskukselta. Ohessa niiltä tulleet vastaukset.



3. Bussilinjojen aikataulut kuntoon

Aloitteen
sisältö

Viikin nuorisotyöyksikön rubussa olemme sitä mieltä, että bussilinjat 79 ja 57 on saatava kuntoon. Viikissä kouluun meno
bussilla on arvoituksellista, koska bussi tulee sekalaisessa aikataulussa. Jotkut nuoret lähtevät kouluun viimetipassa (joka
on kuitenkin heidän syynsä), mutta bussin sekalainen aikataulu voi kuitenkin pahentaa kouluun kiirehtimistä. Olisi suuri
helpotus meille nuorille, jos 57 ja 79 tulisi silloin, miten aikatauluun on se merkitty.

Jätetty 17.2.2017

Virasto Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä (HSL)

Sekä kulttuurikeskus että nuorisoasiainkeskus pitävät aloitettasi hyvänä. Vastauksissa kannustetaan järjestämään
tarkoittamasi tapahtuma nuorten omin voimin. Järjestelyihin on mahdollista saada tukea ja apua. Nuorisoasiainkeskuksen
vastauksessa on mainittu henkilöitä, joihin voit olla yhteydessä. Samoin Oranssin henkilökunta on tottunut auttamaan
nuoria.

Toivotan sinulle ja ystävillesi innostusta ja menestyksellistä tapahtumaa!

Lisätiedot Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri

Ritva Viljanen, apulaiskaupunginjohtaja

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/musiikki-kulttuuri-tapahtuma/

Palautejärjest
elmän id /
Diaarinumero

3ha976nrp00popgkq82p /

HEL 2017-002096

Muuta



Välivastaus HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN LAUSUNTO NUORTEN ALOITTEESTA KOSKIEN BUSSILINJOJEN
57 JA 79 AIKATAULUJA

Helsingin kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunginhallitukselle lausuntoa nuorten aloitteesta koskien bussilinjojen 57 ja 79
aikatauluja. Aloitteessa kritisoidaan linjojen aikataulussa pysymistä ja pyydetään aikataulujen tarkistamista.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä lausuu kannanottonaan nuorten aloitteesta bussilinjojen 57 ja 79 aikatauluja
koskien seuraavaa:

HSL-alueen bussiliikenteen aikatauluja tarkistetaan kahdesti vuodessa kesä- ja talviaikataulusuunnittelun yhteydessä.
Linjojen 57 ja 79 arvioituihin aikatauluihin tehdään jälleen korjauksia 14.8.2017 alkaen liikennöintikaudella 2016–2017
toteutuneiden ajoaikojen perusteella.

Linjan 57 reitti muuttui 15.8.2016, kun päätepysäkki siirtyi Latokartanosta Kontulaan. Uudesta reittiosuudesta johtuen
talvikauden 2016–2017 aikataulusuunnittelussa ei ollut käytettävissä mitattua tietoa ajoajoista. Talvikauden 2017–2018
aikataulusuunnittelussa on päästy hyödyntämään mittauksia tämän talven liikenteestä, mikä parantaa aikatauluarvioiden
paikkaansa pitävyyttä. Lisäksi linjan täsmällisyyttä kehitetään lisäämällä ajantasauspysäkki Latokartanoon.

Linjan 79 reitti jatkuu 14.8.2017 alkaen Malmilta edelleen Puistolan asemalle. Reitin pidentyessä linjan täsmällisyyttä
pyritään kehittämään ajantasauspysäkkien avulla, joita linjalla on Siilitiellä, Viikissä, Malmilla sekä Siltamäessä. 14.8.
aloittaa lisäksi reitillä Latokartano-Siilitien metroasema uusi ruuhkalinja 798, jonka lyhyempi reitti luo hyvät edellytykset
täsmälliselle liikennöinnille.

Lisätietoja antaa joukkoliikennesuunnittelija Eeva Rinta

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) Suvi Rihtniemi toimitusjohtaja, Tero Anttila osastonjohtaja

Vastaus pvm 15.8.2017

Vastaus Hyvä Ilmari,
kiitos aloitteesta, jossa ehdotetaan bussilinjojen 57 ja 79 liikennöinnin pysymistä aikataulujen mukaisena ja aikataulujen
tarkistamista.



Myös Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) on kiinnittänyt huomiota aloitteessanne esitettyyn aikatauluasiaan.
HSL suunnittelee ja järjestää pääkaupunkiseudun joukkoliikennekokonaisuuden. Tähän kuuluu myös vastuu bussilinjojen
reiteistä ja aikataulusuunnittelusta.

HSL tarkistaa bussiliikenteen aikatauluja vuosittain kahdesti, kesä- ja talviaikataulusuunnittelun yhteydessä. Linjojen 57 ja
79 aikatauluihin on tehty korjauksia 14.8.2017 alkavalle liikennöintikaudelle.

Linjan 57 pysymistä aikataulussa on parannettu ottamalla ajantasauspysäkki Latokartanoon ja linjan 79 täsmällisyyttä
ajantasauspysäkeillä Siilitiellä, Viikissä, Malmilla ja Siltamäessä. Lisäksi reitillä on 14.8.2017 alkaen uusi ruuhkalinja 79B
Latokartano-Siilitie.

Lisätiedot Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri

Anni Sinnemäki, apulaispormestari

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/bussilinjojen-aikataulut-kuntoon/

Palautejärjest
elmän id /
Diaarinumero

2kom9njp1l490pbq0cuk /

HEL 2017-002153

Muuta

4. Gemensamt utrymme för regnbågsunga

Aloitteen
sisältö

Vi är Ungdomscentralens HBTIQA-aktivitetsungdomsgrupp och vi efterlyser ett gemensamt safe space i Helsingfors för
regnbågsungdomar och unga vuxna. För tillfället är tröskeln hög att både delta och hitta till de olika verksamheterna för
regnbågsungdomar. Det finns ett behov för ett utrymme där en gemenskap för unga som tillhör köns- och sexuella
minoriteter får utvecklas.



Det skulle vara praktiskt och resurssparande ifall de olika grupperna kunde dela på utrymmen och rekvisita. En etablerad
verksamhetslokal med trygg och kunnig personal skulle möjliggöra detta. Det skulle också främja samarbete mellan de
olika grupperna, även över språk- och åldersgränserna. Att ha verksamhet som inte är kopplat till alkohol, dejting eller som
är online är väldigt viktigt för regnbågsungdomars välmående.

Platsen bör vara central och lättillgänglig för ungdomar som använder sig av lokaltrafik.

Att erbjuda regnbågsunga en trygg miljö för umgänge skulle främja jämlikhet bland huvudstadsregionens ungdomar.

Med vänliga hälsningar, Sofie Dahlbacka, Hanna Bäckström, Lilian Tikkanen
tillsammans med UNGPRIDE, Ungdomscentralens hbtiqa-ungdomsgrupp, ungpride.munstadi.fi

Jätetty 6.3.2017

Virasto Nuorisoasiainkeskus

Välivastaus Lausunto: Pohjoinen nuorisotyön osasto

Gemensamt utrymme för regnbågsunga

Sofie Dahlbacka, Hanna Bäckström och Lilian Tikkanen har tillsammans med UNGPRIDE, Ungdomscentralens hbtiqa-
ungdomsgrupp, efterlyst ett gemensamt utrymme för regnbågsungdomar och unga vuxna i Helsingfors.

Ungdomscentralen i Helsingfors har också uppfattat ett behov för ett safe space, ett utrymme för regnbågsunga. För
tillfället genomförs regnbågsungdomsarbete i form av spelverksamheten Gaymers´Night och Ungpride i det svenska
ungdomsarbetet.

Därför har Ungdomscentralen börjat utveckla och utvidga sitt arbete med regnbågsunga. Detta betyder i praktiken
åtminstone två saker.
För det första utvecklas personalens kunnande för att starta och genomföra verksamhet med köns- och sexuella
minoriteter. För tillfället förbereder en grupp ungdomsledare och planerare tillsammans med Heseta en ökning av
regnbågsverksamhet.



För det andra har Ungdomscentralen kartlagt utrymmen för regnbågsverksamhet som är trygga och lättillgängliga med
allmänna transportmedel. Ungdomscentralens utrymmen runt hela Helsingfors finns till förfogande för detta.
Verksamhetscentret Happi på Sörnäs strandväg 31 blir åtminstone ett utrymme för regnbågsungdomsverksamhet. Samma
utrymme kommer också att användas av Heseta och andra eventuella organisationer. Vi önskar att ungdomarna vill vara
med och diskutera och planera verksamheten i utrymmet. För tillfället är de ungdomsledare inom Ungdomscentralen som
håller regnbågsungdomsverksamhet med och planerar innehållet och understöder verksamheten.

Vi föreslår att diskussionen kring regnbågsutrymmet och verksamhetens utveckling kunde fortsätta på ungdomsinitiativens
utvecklingsdag (fd. Päättäjämiitti) onsdagen den 23.5.2017.

Lisätiedot Sini Perho, suunnittelija, Heidi Hållman, osastopäällikkö

Vastaus pvm 16.5.2017

Vastaus Sofie Dahlbacka, Hanna Bäckström och Lilian Tikkanen

Ert initiativ om att få ett gemensamt utrymme för regnbågsungdomar

Jag tackar er för ert viktiga initiativ. Jag har bett ungdomscentralen kommen-tera det. Ungdomscentralens utredning finns
som bilaga.

Såsom det framgår av ungdomscentralens svar, har ungdomscentralen börjat utveckla och utvidga sitt arbete med
regnbågsungdomar. I det här samman-hanget har man också kartlagt lokaler som är lätt tillgängliga och trygga och
därmed lämpliga för bruk som utrymmen för regnbågsunga. Ungdomslokaler-na, särskilt Happi på Sörnäs strandväg,
erbjuder sådant utrymme. På Happi finns en lokal som uttryckligen har tillägnats arbete med regnbågsungdomar.
Verksamheten i lokalen planeras som bäst, och ni är mycket välkomna att delta i planeringen. En god möjlighet till det är
bl.a. ungdomsinitiativens ut-vecklingsdag 23.5.2017. Jag ber er att kontakta ungdomscentralen, planerare Sini Perho. Sinis
telefonnummer är (09) 310 71596. Hon kan ge er noggrann-nare information om utvecklingsdagen.

Jag önskar er en trevlig sommar.

Med vänlig hälsning Ritva Viljanen

Bilaga: Ungdomscentralens utredning
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5. Kollektivtrafiks förslag

Aloitteen
sisältö

Stort missnöje bland ungdomarna över de höga biljettpriserna. Vi tycker att HSL skall sänka sina priser (alla regioner) med
10%. För tillfället kostar en intern biljett 1.09€ med resekort och enkelbiljett kosta 1,60€. Ungdomarna skulle hellre betala
om biljetten kostade mindre, vilket skulle leda till att man fick mindre böter och tog kollektivtrafiken oftare istället för andra
fordon. Efter sänkningen skulle priserna vara 0,98€ för barn under 16 med resekort och med enkelbiljett 1,44€.

Trevlig fortsättning på våren! Hälsar Julia, Norsen Cristian, Botby

Jätetty 6.4.2017

Virasto KSV 24.5.2017

Välivastaus Kaupunkisuunnitteluvirasto,  Liikennesuunnitteluosasto 24.5.2017

Kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston lausunto kaupunginhallitukselle nuorten aloitteesta, joka koskee
joukkoliikenteen lippujen hintoja.

Kaupunginhallitus pyytää kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston lausuntoa nuorten aloitteesta, jossa
ehdotetaan, että joukkoliikenteen lippujen hintoja tulisi alentaa 10 %:lla. Aloitteen tekijä toteaa, että nuoret ovat
tyytymättömiä joukkoliikenteen lippujen hintoihin ja on sitä mieltä, että jos lippujen hinnat olisivat alemmat, joukkoliikennettä
käytettäisiin enemmän ja pummilla ajettaisiin vähemmän. Aloitteen tekijä on aivan oikeassa siinä, että hinnan laskeminen
lisäisi joukkoliikenteen käyttöä. Joukkoliikenteen lippujen hintajouston on erilaisissa tutkimuksissa todettu olevan noin -0,3.



Tämä tarkoittaa sitä, että jos hinnat nousevat 10 %:lla, niin matkustaminen vähenee 3 %:lla. Vastaavasti myös toisin päin,
hintojen laskiessa 10 %:lla, matkustaminen

lisääntyy 3 %:lla. HSL:n matkalippujen hintoihin sisältyy jo nykyisin huomattava alennus. Nykyisillä lippujen hinnoilla
saadaan maksettua vain noin puolet joukkoliikennepalvelun tuottamisen aiheuttamista kustannuksista. Toisen puolen

kustannuksista maksavat kunnat suoraan verovaroistaan. Lisäksi lasten liput on hinnoiteltu niin, että hinta on puolet
aikuisten lippujen hinnasta. Hieman yksinkertaistaen voi siis sanoa, että lasten lipuilla saadulla lipputuloilla katetaan noin
25 % joukkoliikenteen järjestämisen kustannuksista eli alennusprosentti on 75.

Kuten aloitteen tekijä näyttää tietävänkin, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) päättää toimialueellaan
noudatettavasta joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmästä. Täten HSL myös määrittelee vuosittain käytettävät lippujen
hinnat. Tästä aloitteesta on pyydetty lausunto myös HSL:ltä.

Lisätiedot Markku Granholm, liikenneinsinööri, Reetta Putkonen, liikennesuunnittelupäällikkö

Vastaus pvm 7.8.2017

Vastaus Initiativ om biljettpriserna,

I initiativet föreslås att man sänker priset på enkel- och värdebiljetter inom Helsingfors med 10 procent. Samkommunen
Helsingforsregionens trafik (HRT) beslutar inom sitt verksamhetsområde om biljettpriserna och biljettsystemet samt om
rabatter.
För närvarande reser barn under 7 år gratis och 7–16-åringar får 50 procent rabatt på värde- och periodbiljetter.
Resekortets värdebiljett är en förmånlig produkt för barn och unga. Även studeranderabatten motsvarar den rabatt som
gäller barnbiljetterna.
Biljetterna för barn och studerande omfattar ett betydande stöd av kommunerna eftersom rabatten är så stor. Om den
föreslagna rabatten skulle ges för de enkel- och värdebiljetter inom Helsingfors som är avsedda för barn borde samma rätt
ges till alla invånare inom kommunerna i HRT-området. Enligt HRT skulle förlusten i biljettinkomster då uppgå till cirka 0,53
miljoner euro.
HRT vill uppmuntra både barn och vuxna till fortlöpande användning av kollektivtrafik. Det sker förmånligast genom
användning av månadsbiljettprodukter. Då uppgår resans pris till exempel gällande periodbiljetter för barn till under 40 cent
per resa.



HRT har planerat att även i fortsättningen sänka priserna på mobilbiljetter till samma nivå som värdebiljetterna. Avsikten är
att inkludera även biljetterna för barn och unga i mobilapplikationen. HRT bestämmer om biljettpriserna för 2019 under
hösten 2017.

Lisätiedot Kristiina Matikainen, stadssekreterare

Anni Sinnemäki, biträdande borgmästare

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/gemensamt-utrymme-regnbagsunga/
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6. Helsingin keskeisimmät kävelykadut ja torit tulee turvata tolpilla

Aloitteen
sisältö

Jalankulkijoiden turvallisuutta tulee mielestäni turvata paremmin Helsingin keskeisimmillä kävelykaduilla sekä toreilla.
Sopiva ratkaisu voisi olla sähkötoimiset tolpat, jotka avautuvat tarvittaessa esimerkiksi hälytys- tai huoltoajoa varten.
Parempaa jalankulkijoiden turvallisuutta ja tolppia tarvitsevia katu- tai torialueita ovat muun muassa Kolmen sepän patsaan
-ympäristö, Aleksanterinkadun jalkakäytävät, Elielinaukio, Senaatintori sekä Tallinnanaukio.

Jani Alanen, Ruudin ydinryhmä

Jätetty 7.4.2017 @ruuti.net/ Kaupungin kirjaamolle 17.4.2017

Toimiala Kaupunkiympäristön toimiala, Pelastuslaitos

Välivastaus
pvm

Lausuntopyyntö nuorten aloitteesta, jossa esitetään keskeisimpien kävelykatujen ja torien turvaamista jalankulkijoiden
kannalta



Pelastuslaitoksen lausunto koskien Ruudin ydinryhmän aloitetta kävelykatujen ja torien turvaamisesta. Helsingissä
Kaupunkisuunnitteluviraston tehtävänä on vastata kaupunkisuunnittelusta myös liikenteen ajoesteiden suunnittelun ja
toteutuksen osalta. Pelastuslaitos antaa asemakaavavaiheessa lausuntoja mahdollisista tarpeista muuttaa suunniteltuja
ajoesteitä tai sijoittaa niitä toisaalle ensihoidon ja pelastustoiminnan näkökulmasta. Pelastuslaitos pyrkii yhteistyössä
muiden virastojen ja viranomaisten kanssa varmistamaan sen, että ajoesteiden ja muiden suojausten suunnittelussa
huomioidaan pelastusajoneuvojen kulut niin, ettei esteiden suojaava ja ohjaava vaikutus kuitenkaan heikenny.
Yleisötapahtumien yhteydessä poliisi antaa tarkemmat ohjeet suojauksen rakentamisesta pelastuslaitoksen huomioidessa
pelastustoiminnan edellytysten varmistamisen.

Lisätiedot Anja Aatsinki, palotarkastaja

Vastaus pvm 29.9.2017

Vastaus Helsingin keskeisimpien kävelykatujen ja torien turvaaminen

Ruudin ydinryhmän aloitteessa esitetään Helsingin keskeisimpien kävelykatujen ja torien turvaamista esimerkiksi
sähkötolpilla, jotka avautuvat hälytys- ja huoltoajoa varten. Kohteiksi esitetään Kolmen sepän patsaan ympäristöä,
Aleksanterinkadun jalkakäytäviä, Elielinaukiota, Senaatintoria ja Tallinnanaukiota.

Aihe on tärkeä, sillä keskustan turvallisuus ja viihtyisyys kuuluvat Helsingin uuden strategian tavoitteisiin. Kävelykeskustan
merkittävällä laajentamisella sekä läpiajoliikenteen ja raskaan liikenteen vähentämisellä pyritään luomaan Helsingistä
jalankulkijoille ja kevyelle liikenteelle viihtyisä kaupunki.

Helsingissä kaupunkiympäristön toimialan tehtävänä on vastata kaupunkisuunnittelusta myös liikenteen ajoesteiden
suunnittelun ja toteutuksen osalta. Ajoesteiden ja muiden suojausten suunnittelussa on huomioitava pelastusajoneuvojen
kulku niin, ettei esteiden suojaava ja ohjaava vaikutus kuitenkaan heikenny. Yleisötapahtumien yhteydessä
poliisi antaa tarkemmat ohjeet suojauksen rakentamisesta pelastuslaitoksen huomioidessa pelastustoiminnan edellytysten
varmistamisen. Tapahtumiin liittyvät turvallisuusjärjestelyt ovat kuitenkin tapahtuman järjestäjän vastuulla.
Ajoesteiden sijoittelua on kartoitettu kaupungin ja viranomaisten yhteistyönä, ja kaupunkiympäristön toimiala on jo
sijoittanut joitakin ajoesteitä esim. Esplanadin puistoon, Kauppatorin Esplanadin puiston puoleiseen reunaan ja
Kaisaniemen puistoon. Jatkossa on tarkoitus käyttää ympäristöön hyvin soveltuvia rakenteita, joilla voidaan estää



ajoneuvojen luvaton kulkeminen ja ennaltaehkäistä onnettomuuksia. Kaupunki ja poliisi ovat sopineet rakenteellisten
suojausratkaisuiden toteuttamisesta, ja toimenpiteisiin ryhdytään tarkemman suunnittelun edetessä.

Turvallisuusnäkökulman lisäksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden matkanteon esteettömyys on tärkeää kaupungin
viihtyisyyden, koko liikennejärjestelmän toimivuuden ja Helsingin vetovoimaisuuden vahvistamiseksi. Aloitteessa esitetyt
tolpat ja muut ajoneuvoliikennettä estävät ratkaisut ovat osa laajaa keinovalikoimaa, jolla pyritään varmistamaan
moottoriajoneuvojen pysyminen niille varatulla paikalla: ajoradalla.

Lisätiedot Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, Matti Koskinen, turvallisuus- ja valmiusyksikön päällikkö

Anni Sinnemäki, apulaispormestari
Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/helsingin-keskeisimmat-kavelykadut-ja-torit-tulee-turvata-tolpilla/
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7. OPPILASKUNNAN HALLITUKSET VALITTAVA YLEISKOKOUKSELLA

Aloitteen
sisältö

Nykyään peruskoulun oppilaskunnan hallitus valitaan luokkaedustuksella. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hallitukseen
valitaan yksi tai kaksi edustajaa jokaiselta luokalta. Mielestämme tämä ei toimi, koska luokat ovat erikokoisia ja toisilla
luokilla voi olla enemmän hallituksessa työskentelystä kiinnostuneita oppilaita kuin toisilla.

Yleiskokous tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi asettua ehdolle luokasta riippumatta. Tämän jälkeen oppilaskunta
äänestää edustajansa hallitukseen vuosikursseittain yleiskokouksessa. Yleiskokous järjestettäisiin kolmessa osassa
koulupäivän aikana niin, että yksi tunti per vuosiryhmä. Yleiskokouksessa ehdokkaat pitävät lyhyet puheenvuorot.



Nykyinen systeemin on käytössä luultavasti sen takia, että info kulkisi jokaiselle luokalle ja jokainen luokka tulisi kuulluksi
hallituksessa. Jokaisella koululla on kuitenkin myös oma yleisradio, mitä hallitus voi käyttää kun tarvitsee antaa infoa muille
oppilaille.

On tärkeää, että kaikkien oppilaiden ääni tulee kuulluksi koulun päätöksenteossa. Tämän vuoksi koulun tulee osallistaa
kaikkia luokkia jollain tavalla, vaikka välttämättä kaikista luokista ei saada edustusta hallitukseen. Kokousten tulisi olla
avoimia niin, että kuka tahansa pääsisi kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Osa kokouksista voisi olla koulupäivän
jälkeen, jolloin kuka tahansa voisi vapaasti mennä kokoukseen. Osa kokouksista taas olisivat koulupäivän aikana, jolloin
niihin pääsee paikalle, jos on jotain tiettyä asiaa. Näin ehkäistään turhat poissaolot.

Ydinajatus on se, että hallitukseen pääsisivät ne henkilöt, joita oikeasti kiinnostaa vaikuttaminen. Yleiskokous ehkäisisi
“läpällä” ehdolle asettumista.

Jätetty 25.4.2017

Toimiala Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Välivastaus Vastaus nuorten aloitteeseen oppilaskunnan hallituksen valitsemisesta yleiskokouksella

Aloitteessa esitetään, että perusopetuksen koulujen oppilaskunnan hallitukset valitaan yleiskokouksella nykyisen
luokkakohtaisen edustuksen sijaan. Tällöin kuka tahansa voi asettua ehdolle ja oppilaskunta valitsee oppilaskunnan
hallituksen jäsenet yleiskokouksessa.

Oppilaiden osallisuus koulun toimintaan ja kehittämiseen on varmistettu sekä lainsäädännöllä että opetussuunnitelmassa.
Perusopetuslain 47 a § säätää, että opetuksen järjestäjän tulee edistää oppilaiden osallisuutta ja huolehtia, että oppilailla
on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä
asioista. Koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta, joka voi olla useamman koulun yhteinen.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin oppilaiden osallisuus on kirjattu mm. otsikoiden yhteisöllinen
toimintakulttuuri, laaja-alainen osaaminen ja arviointi alle.

Koulun yhteisöllistä toimintakulttuuria ja oppilaiden osallisuutta kehitetään jatkuvasti ja koulujen kehittämistyötä tuetaan
esimerkiksi Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan järjestämien opettajien ja oppilaiden koulutuksilla sekä vuosittaisilla
Ruuti oppilaskuntapäivillä. Oppilaille on järjestetty kuulemisen mahdollisuuksia opetussuunnitelmaa tehtäessä ja oppilaiden



aloitteesta on Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelmaan lisätty tavoite, että osallisuuden ja vaikuttamisen
toimintatapoja suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa ja arvioidaan säännöllisesti. Opetussuunnitelma edellyttää myös,
että oppilaiden yhteisöllisen toiminnan ja osallisuuden edistämisessä on koulussa yhteisesti sovitut käytänteet ja rakenteet
sekä monipuoliset menetelmät.

Tällä hetkellä yleisesti käytössä oleva valintamenettely on sellainen, että jokaisessa luokassa valitaan äänestämällä
oppilaskunnan hallituksen jäsen tai kaksi jäsentä ja heille varajäsenet. Nämä luokkien valitsemat jäsenet muodostavat
oppilaskunnan hallituksen. Aloitteessa esitetyssä menettelyssä kuka tahansa voi asettua ehdolle, eikä ehdokkuuden
tarvitse olla sidoksissa omaan luokkaan tai ryhmään. Aloitteen mukaan tavoitteena on, että hallitukseen pääsevät mukaan
ne henkilöt, jotka ovat aidosti kiinnostuneita toiminnasta oppilaskunnan hallituksessa.

Opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti koulussa voidaan yhdessä oppilaiden kanssa sopia oppilaskunnan hallituksen
valintamenettelystä. Oppilaskunnan hallituksen tulee kuitenkin huolehtia toiminnan ja päätöksenteon riittävästä
läpinäkyvyydestä ja tiedottamisesta, niin että kaikki oppilaat tietävät millaisia asioita hallitus käsittelee ja milloin tehdään
päätöksiä. Oppilaskunnan hallitus voi tämän lisäksi myös kutsua halukkaita mukaan toteuttamaan ja ideoimaan
suunniteltua toimintaa. Näin mahdollisimman moni oppilas pääsee mukaan ja toteuttamaan osallisuutta itselleen sopivalla
tavalla tärkeiksi katsomissaan asioissa.

Lisätiedot Kirsi Verkka, opetuskonsultti

Vastaus pvm 18.9.2017 kirjattu ahjoon

Vastaus Hyvä aloitteen tekijä

Kiitos aloitteesta, joka koskee oppilaskunnan hallitusten valitsemista yleiskokouksella. Tällöin kuka tahansa voi asettua
ehdolle eikä ehdokkuuden tarvitse olla sidoksissa omaan luokkaan tai ryhmään. Tavoitteena on, että hallitukseen pääsevät
henkilöt, jotka ovat aidosti kiinnostuneita toiminnasta oppilaskunnan hallituksessa.

Olen selvittänyt asiaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kaupunginkanslian kanssa.

Oppilaiden osallisuus koulun toimintaan ja kehittämiseen on varmistettu sekä lainsäädännöllä että opetussuunnitelmassa.
Perusopetuslain 47 a § säätää, että opetuksen järjestäjän tulee edistää oppilaiden osallisuutta ja huolehtia, että oppilailla
on mahdollisuus osallistua koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden asemaan liittyvistä



asioista. Koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta, joka voi olla useamman koulun yhteinen.
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin oppilaiden osallisuus on kirjattu mm. otsikoiden yhteisöllinen
toimintakulttuuri, laaja-alainen osaaminen ja arviointi alle.

Koulun yhteisöllistä toimintakulttuuria ja oppilaiden osallisuutta kehitetään jatkuvasti ja koulujen kehittämistyötä tuetaan
esimerkiksi Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan järjestämien opettajien ja oppilaiden koulutuksilla sekä vuosittaisilla
Ruuti oppilaskuntapäivillä. Oppilaille on järjestetty kuulemisen mahdollisuuksia opetussuunnitelmaa tehtäessä ja oppilaiden
aloitteesta on Helsingin perusopetuksen ope-tussuunnitelmaan lisätty tavoite, että osallisuuden ja vaikuttamisen
toimintatapoja suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa ja arvioidaan säännöllisesti. Opetussuunnitelma edellyttää myös,
että oppilaiden yhteisöllisen toiminnan ja osallisuuden edistämisessä on koulussa yhteisesti sovitut käytänteet ja rakenteet
sekä monipuoliset menetelmät.

Tällä hetkellä yleisesti käytössä oleva valintamenettely on se, että jokaisessa luokassa valitaan äänestämällä
oppilaskunnan hallituksen jäsen tai kaksi jäsentä ja heille varajäsenet. Nämä luokkien valitsemat jäsenet muodostavat
oppilaskunnan hallituksen.

Opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti koulussa voidaan yhdessä oppilaiden kanssa sopia oppilaskunnan hallituksen
valintamenettelystä. Oppilaskunnan hallituksen tulee kuitenkin huolehtia toiminnan ja päätöksenteon riittävästä
läpinäkyvyydestä ja tiedottamisesta, niin että kaikki oppilaat tietävät, millaisia asioita hallitus käsittelee ja milloin tehdään
päätöksiä. Oppilaskunnan hallitus voi tämän lisäksi myös kutsua halukkaita mukaan toteuttamaan ja ideoimaan
suunniteltua toimintaa.

Näin mahdollisimman moni oppilas pääsee mukaan ja toteuttamaan osallisuutta itselleen sopivalla tavalla tärkeiksi
katsomissaan asioissa.

Kiitän aloitteesta ja toivotan hyvää ja aktiivista syksyn jatkoa.

Pia Pakarinen Apulaispormestari

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/oppilaskunnan-hallitukset-valittava-yleiskokouksella/
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8. Liikuntatunnit ja uskonnontunnit yhteiseksi

Aloitteen
sisältö

Tasa-arvo toimintaryhmä kokee, että kouluissa jaotellaan ihmisiä liikaa ryhmiin sukupuolen ja uskonnon perusteella.
Liikuntatunnit pidetään erikseen tytöille ja pojille ja uskonnontunnit pidetään jokaiselle uskontoryhmälle erikseen.

Liikuntatunneilla takerrutaan usein stereotyyppisiin liikuntalajeihin. Tytöille opetetaan tanssia ja voimistelua, pojat pelaavat
jalkapallo ja koripalloa. Luistelussa tytöt opettelevat kaunoluistelua ja pelaavat ringetteä. Pojat puolestaan pelaavat
jääkiekkoa. Minkä takia tytöt eivät voi pelata jääkiekkoa ja pojat opetella tanssia?

Tytöt ja pojat eroavat ruumiinrakenteeltaan, mutta meidän mielestämme tämä ei ole peruste pitää liikuntatunteja erikseen.
Liikuntatuntien yhdessä pitäminen myös voisi hyvinkin edistää yhteishenkeä luokalla tai koulussa ja se osoittaisi nuorille ja
lapsille, että ihmiset voivat toimia hyvin yhdessä sukupuolesta riippumatta.

Uskonnontunnit pidetään kaikille uskontoryhmille erikseen. Lisäksi opetetaan myös elämänkatsomustietoa. Meidän
mielestämme kaikki nämä tunnit pitäisi yhdistää yhdeksi oppiaineeksi, jossa opetettaisiin eri uskonnoista ilman uskontojen
katsomuksellista oppia. Oppiaine olisi yleissivistävä, eikä yrittäisi käännyttää ihmisiä mihinkään uskoon.

Uskonnontuntien yhdistäminen voisi edistää myös suvaitsevaisuutta. Syrjinnän pohjalla on yleensä tietämättömyys ja
yhteiset uskonnontunnit voisivat osoittaa kaikkien meidän olevan samanarvoisia ihmisiä uskonnosta huolimatta.
Esimerkiksi muslimeihin kohdistuva viha pohjautuu usein ennakkoluuloihin ja tietämättömyyteen. Yhteiset uskonnontunnit
voisivat avartaa ihmisten mieliä ja vähentää ennakkoluuloja.

Yhteiset uskonnontunnit voisivat myös helpotta rehtorien ja opettajien töitä, sillä oppilaiden ei tarvitsisi enää mennä toisiin
kouluihin opiskelemaan omaa uskontoaan, mikäli sitä ei oppilaan omassa koulussa opeteta. (esim. miten Kulosaaren
yhteiskoulussa toimitaan uskonnon oppimisen kanssa)



Yhteenvetona tasa-arvo pienryhmä toivoo liikuntatuntien ja uskonnontuntien yhdistämistä. Meidän mielestämme nämä
kaksi asiaa voisivat tuoda lisää suvaitsevaisuutta Helsinkiin ja pienentää rajoja ja muureja sukupuolten ja uskontokuntien
välillä.

Jätetty 26.4.2017

Toimiala Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vastaus pvm 26.9.2017

Vastaus Hyvä aloitteen tekijä

Kiitos aloitteesta, joka koskee liikuntatuntien ja uskontotuntien yhdistämistä. Koulujen liikunnanopetus tulisi toteuttaa
poikien ja tyttöjen yhteisenä liikunnanopetuksena ja uskontojen ja elämänkatsomustiedon opetus tulisi toteuttaa yhteisenä
yhtenä oppiaineena. Aloitteen mukaan yhteiset ryhmät toisivat lisää suvaitsevaisuutta.

Olen selvittänyt asiaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kaupunginkanslian kanssa.

Aloitteen sisältämät näkökohdat koskien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ovat kaiken koulun opetuksen lähtökohtana.
Kaiken koulun opetuksen tulee olla oppilaita uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitouttamatonta.
Opetuksessa tulee kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineiden opinnoissa sekä lisätä tietoa ja ymmärrystä
sukupuolen moninaisuudesta. Jokaista oppilasta tulee auttaa tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan
oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja.

Koulujen tulee toteuttaa opetusta siten, että koulun oppilaat voivat osallistua koulun opetuksen toiminnan suunnitteluun,
kehittämiseen ja arviointiin. Oppilaskuntatoiminta tarjoaa yhden tärkeän väylän oppilaiden osallistumiselle ja sen
edistämiseen, että kouluyhteisön opetus toteuttaa edellä mainittuja tavoitteita. On erittäin tärkeää, että liikunnan ja
uskonnon opetukseen liittyvät epäkohdat kouluissa tuodaan esille, ja opetussuunnitelman vastaiseen opetukseen
puututaan. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä ei voi sitoa vain yhteen oppiaineeseen tai
opetus-ryhmän rakenteeseen, vaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on kaiken koulun opetuk-sen sekä kasvatuksen
lähtökohta.

Aloitteessa toivotaan liikunnan opetukselta stereotyyppisistä sukupuolirooleista riippumatonta opetusta. Helsingin kouluille
kohdennettiin helmikuussa 2017 kysely, jossa selvitettiin koulujen nykytilaa liikuntatuntien ryhmäjärjestelyistä ja tiedusteltiin



kiinnostusta lähteä kaupunginhallituksen esityksen mukaan kokeilemaan sukupuolineutraalia liikunnan opetusta, jossa
opetus toteutuisi sekaryhmissä. Kyselyyn vastasi 52 koulua. Kyselyn mukaan kaikissa kouluissa on liikunnan opetusta
sekaryhmissä. Liikunnan opettaminen sekaryhmissä on yleisempää 1-6 luokilla. Yleinen kyselyyn liitetty kommentti oli, että
koulussa on ollut liikunnan opetusta sekaryhmissä jo pitkään. Oppilaat, opettajat ja huoltajat ovat pitäneet ratkaisua
hyvänä. Vuosiluokilla 7-9 liikunnan opetusta on toteutettu vähemmän sekaryhmissä. Näilläkin vuosiluokilla on kuitenkin
liikunnan opetusta sekaryhmissä.

Sukupuolineutraalia liikunnan opetusta kokeilemaan ilmoittautui 32 koulua, eli 61,54 % vastanneista. Opetus järjestetään
tällöin tyttöjen ja poikien sekaryhmissä. Myös lajivalikoimassa pitäisi toteutua sukupuolineutraali näkökulma. Oppilailla tulisi
olla mahdollisuus valita mieleisiä lajeja ja vaikuttaa oppituntien sisältöihin. Uuden ope-tussuunnitelman mukaan liikunnan
tehtävänä on vaikuttaa oppilaiden hyvinvointiin tukemalla fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä. Liikunnan avulla
edistetään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan kulttuurista moninaisuutta.

Halukkuutensa lähteä mukaan kokeiluun ovat ilmoittaneet seuraavat koulut:
Hertsikan ala-aste
Herttoniemenrannan ala-aste
Heteniityn ala-aste
Hietakummun ala-aste
Jakomäen peruskoulu
Kalasataman peruskoulu
Kanalan ala-aste
Koskelan ala-aste
Latokartanon peruskoulu
Maatullin ala-aste
Malmin peruskoulu
Malminkartanon ala-aste
Maunulan ala-aste
Meilahden ala-aste
Mellunmäen ala-aste
Oulunkylän ala-aste
Pasilan peruskoulu
Pohjois-Haagan ala-aste



Ressun peruskoulu
Roihuvuoren ala-aste
Santahaminan ala-aste
Siltamäen ala-aste
Suomenlinnan ala-aste
Suutarilan ala-aste
Tahvonlahden ala-aste
Taivallahden peruskoulu
Tehtaankadun ala-aste
Toivolan koulu
Vartiokylän ala-aste
Vartiokylän yläaste
Vuosaaren peruskoulu

Aloitteessa toivotaan uskontoryhmien yhdistämistä yhteisenä uskonnon opetuksena. Perusopetuslain 11 §:n mukaan
perusopetuksessa oppiaineena on uskonto tai elämänkatsomustieto. Uskonto toteutetaan saman lain 13§:n mukaan
oppilaiden uskonnollisen yhdyskunnan mukaisesti oman uskonnon opetuksena erillisten oppimäärien mukaan. Näin ollen
kouluissa ei ole mahdollista perustaa uutta oppiainetta kuten yhteinen uskonnonopetus. Uskonnon opetuksen eri
oppimäärille kuten katolinen uskonto, islam tai evankelisluterilainen uskonto on oppiaineen yhtenäisyyden takaamiseksi
laadittu kaikille yhteiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Uskonnon opetuksen tulee antaa oppilaille laaja uskonnollinen ja
katsomuksellinen yleissivistys. Opetuksen tulee olla oppilaita uskonnollisesti sitouttamatonta. Opetus antaa valmiuksia
uskontojen ja katsomusten dialogiin, jota käydään sekä katsomusten sisällä että niiden välillä. Opetusta voidaan toteuttaa
yksilö- tai ryhmäprojekteja myös oppiaineen eri oppimäärien kesken sekä oppiainerajat ylittäen. llmiöpohjainen oppiminen
ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet mahdollistavat monipuolisesti eri katsomusryhmien yhteistä keskustelua ja
työskentelyä kouluissa. Helsingin kaupungin peruskouluissa katsomusaineiden opetus on myös mahdollista toteuttaa osin
yhteisenä opetuksena siltä osin, kun opetussuunnitelman tavoitteet ja sisältöalueet ovat yhteisiä kyseisille
katsomusaineille. Pitäjänmäen peruskoulussa on 1.8.2016 lähtien opetettu 1.-9. luokan oppilaiden katsomusaineita
(elämänkatsomustieto, evankelis-luterilainen uskonto, islamin uskonto, katolinen uskonto ja ortodoksinen uskonto) välillä
yhdessä. Tämä tarkoittaa sitä, että joka luokalla kaikki oppilaat opiskelevat osan ajasta samassa ryhmässä. Osa
opetuksesta järjestetään edelleen oman katsomuksen ryhmissä. Opetussuunnitelmatyön yhteydessä oppiaineiden sisällöt



ja tavoitteet ryhmiteltiin sekä yhteisiin teemoihin että oman uskonnon tai elämänkatsomustiedon sisältöihin. Kaikilla
oppitunneilla käsitellään opetussuunnitelman (ops.edu.hel.fi) mukaisia asioita.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan opettajien täydennyskoulutuksessa tullaan huomioimaan, että tasa-arvoon,
yhdenvertaisuuteen ja sukupuolirooleihin liittyvät näkökulmat vastaavat koulujen opetussuunnitelmien tavoitteita eri
oppiaineiden opetuksessa.

Kiitän aloitteesta ja toivotan hyvää syksyn jatkoa.

Pia Pakarinen Apulaispormestari

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/liikuntatunnit-ja-uskonnontunnit-yhteiseksi/

Palautejärjest
elmän id /
Diaarinumero
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 HEL 2017-004740

Muuta

9. Kesäseteli laajennettava myös toisen asteen ensimmäisen luokan opiskelijoille

Aloitteen
sisältö

Kesäseteli laajennettava myös toisen asteen ensimmäisen luokan opiskelijoille

Vaikuttamisjärjestelmä Ruudin sisällä toimiva Nuorten työllisyys- ja itsenäistyminen -pienryhmä näkee, että Kesäseteli tulisi
antaa myös toisen asteen ensimmäisen luokan opiskelijoille Helsingissä. Laajentaminen parantaisi entisestään nuorten
työllistymismahdollisuuksia ja mahdollisuutta työllistyä myös myöhemmällä iällä. Nuori pääsisi myös entistä varhaisemmin
työelämään ja saisi myös arvokasta työkokemusta. Laajentaminen estäisi myös välillisesti nuorten syrjäytymistä
Helsingissä. Kesätyö edistää myös nuoren itsenäistymistä ja parhaimmassa tapauksessa luo onnistumisen tunteen.

Jani Alanen, Ilona Sorri, Antti Avoranta, Nina Leppänen
Jätetty 12.5.2017



Toimiala Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

Välivastaus  Vastaus aloitteeseen kesäseteli laajennettava myös toisen asteen ensimmäisen luokan opiskelijoille

Kesäseteli on nuorten, Helsingin yrittäjien, Helsingin seudun kauppakamarin ja Helsingin kaupungin yhteinen hanke, jolla
tuetaan nuorten kesätyöllistymistä. Aloite Kesäsetelin käyttöönotosta tuli nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudilta. Helsingin
kaupungin valtuusto vastasi nuorten aloitteeseen ja vuosina 2015-2016 toteutettiin Kesäseteli-hankkeen pilotti. Vuonna
2015 Kesäseteli jaettiin kolmen suurpiirin (itäinen, kaakkoinen ja koillinen) alueella ja vuonna 2016 Kesäseteli-hanke
laajentui koskemaan koko kaupunkia. Vaikka vuonna 2017 Kesäseteli jaettiin jälleen kaikille Helsingin koulujen 9.
luokkalaisille, ei Kesäsetelin vakinaistamisesta ole edelleenkään tehty päätöstä.

Helsingin kaupungin Kesäseteli poikkeaa muun muassa ympäryskuntien jakamista Kesäseteleistä sillä, että Helsingissä
Kesäseteli jaetaan kaikille Helsingin koulujen 9. luokkalaisille, eikä seteli ole sidottu nuoren ikään tai kotikuntaan.
Kesäsetelillä halutaan madaltaa nuorten kynnystä hakea kesätöitä ja tukea nivelvaihetta peruskoulusta toiselle asteelle
siirtymisessä. Kesäseteli jaetaan peruskoulunsa päättäville oppilaille, koska juuri tässä vaiheessa nuoret tarvitsevat
kipeimmin apua työllistymiseen. Kesäseteliin on budjetoitu tällä hetkellä nuorisopalvelujen budjetissa 340 000 euroa.
Tämän summan ylittävät kustannukset jaetaan nuorisopalvelujen ja kaupunginkanslian välillä siten, että nuorisopalvelut
maksaa kuluista 11,8 prosenttia ja kaupunginkanslia 88,2 prosenttia. Vuonna 2016 Kesäsetelin käyttöaste oli noin 25
prosenttia ja Kesäseteleitä palautui kaupungille määräaikaan mennessä 1295 kpl. Tämä nosti Kesäsetelin kustannukset n.
390 000 euroon. Vuonna 2017 Kesäseteleitä on jaettu Helsingin koulujen 9. luokkalaisille 5130 kpl ja Kesäsetelin
käyttöasteen odotetaan nousevan setelin tunnettuuden noustessa sekä nuorten, että työnantajien kesken. Jos Kesäseteli
toteutuisi 50% nousisivat sen kustannukset noin 770 000 euroon. Kesäsetelin jakaminen kaikille toisen asteen
ensimmäisen vuoden opiskelijoille, tietäisi yli 8000 uutta potentiaalista Kesäsetelin käyttäjää. Helsingin lukioissa (sisältää
kaupungin omat, yksityiset sekä valtion ylläpitämät oppilaitokset) oli vuoden 2016 syksyllä 4910 ensimmäisen vuoden
opiskelijaa (tilastotieto 20.9.2016). Ammatillisten oppilaitosten kohdalla tilannetta oli hankalampi arvioida, sillä ammatillinen
koulutus on kurssimuotoista, eikä opiskelijoita jaotella ensimmäisen tai toisen vuoden opiskelijoihin. Syksyllä 2017
Ammatillisten opintojen peruskoulupohjaisissa koulutuksissa on 262 ruotsinkielistä ja 3136 suomenkielistä aloituspaikkaa
(sisältää kaupungin omat sekä kaupungin ulkopuoliset oppilaitokset).

Toinen huomioitava näkökulma on opiskelijoiden ikä ja kotikunta. Toisella asteella Helsingin kouluissa opiskelee
peruskouluja enemmän opiskelijoita, joiden kotikunta ei ole Helsinki. Lukiossa ensimmäisen vuoden opiskelijoista n. 27
prosentilla ja ammatillisessa peruskoulutuksessa n. 25-30 prosentilla kotikunta on muu kuin Helsinki. Vastaavasti moni



helsinkiläinen nuori opiskelee toisella paikkakunnalla. Kesäsetelin jakaminen koulussa ei täten toteuttaisi tasa-arvoista
kokemusta toisten saadessa Kesäsetelin koulusta ja toisten jäädessä ilman. Myöskään kaikkia Kesäsetelin kohderyhmään
kuuluvia ei olisi mahdollista tavoittaa koulujen kautta. Kaikki nuoret eivät aloita toisen asteen opintoja heti peruskoulun
päätyttyä, joten erilaisten välivuosien tai alan vaihtojen takia saattavat toisen asteen ensimmäisen vuoden opiskelijat olla
yli 18-vuotiaita. Kesäsetelin jakaminen yli 18-vuotiaille ei vastaa Helsingin ajatusta tukea Kesäsetelin avulla eniten apua
tarvitsevia nuoria saamaan ensimmäisen kesätyöpaikan. Yli 18-vuotialle on tarjolla laajemmin kesätyöpaikkoja. Kesäsetelin
periaatteet ja nuorelle maksettava summa on perustunut ”Tutustu työelämään ja tienaa” – kesäharjoitteluohjelmaan, joka
on kahden viikon mittainen kesätyökokemus nuorille.

Vuonna 2017 nuoren palkka kahdesta viikosta on 335 euroa. Tutustu työelämään ja tienaa – malli on tarkoitettu
peruskoululaisille, kymppiluokkalaisille, lukiolaisille ja valmentavassa koulutuksessa oleville. Olennaista on, että nuori ei
opiskele ammattiin eikä hänellä ole tutkintoa. On huomattava, että ammatillista perustutkintoa on lähtökohtaisesti
paremmat mahdollisuudet päästä oman alansa kesätöihin tai jopa sijaiseksi.

Kesäsetelin jatkon ja kehittämisen kannalta on tärkeää saada ensin päätös setelin vakiinnuttamisesta. Tässä vaiheessa ei
pidetä mahdollisena laajentaa Kesäsetelin käyttäjäryhmää, mutta asiaan kannattaa palata Kesäsetelin vakiinnuttamisen
jälkeen.

Lisätiedot Mirkka Kesti-Helia, ts. suunnittelija

Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja

Vastaus pvm 26.9.2017 kirjattu ahjoon

Vastaus Hyvät aloitteen tekijät

Esititte aloitteessanne, että kesäseteli tulisi antaa myös toisen asteen ensimmäisen luokan opiskelijoille Helsingissä.

Olen selvittänyt asiaa yhdessä nuorisopalvelujen ja kaupunginkanslian kanssa. Kuten tiedättekin, Helsingin kaupungin
Kesäseteli poikkeaa muun muassa ympäryskuntien jakamista seteleistä sillä, että Helsingissä Kesäseteli jaetaan kaikille
Helsingin koulujen 9. luokkalaisille, eikä seteli ole sidottu nuoren ikään tai kotikuntaan. Kesäseteli on kohdennettu
peruskoulunsa päättäville oppilaille, koska juuri tässä vaiheessa nuoret tarvitsevat kipeimmin apua työllistymiseen.



Vuonna 2016 Kesäsetelin käyttöaste oli noin 25 prosenttia ja Kesäseteleitä palautui kaupungille määräaikaan mennessä 1
295 kpl. Tämä nosti Kesäsetelin kustannukset n. 390 000 euroon. Vuonna 2017 Kesäseteleitä on jaettu Helsingin koulujen
9. luokkalaisille yli viisi tuhatta. Arviona on, että Kesäsetelin käyttöaste nousee, koska Kesäseteli tunnetaan nyt aiempaa
paremmin. Jos Kesäseteli toteutuisi 50 prosenttisesti, nousisivat sen kustannukset noin 770 000 euroon.

Kesäsetelin jakaminen kaikille toisen asteen ensimmäisen vuoden opiskelijoille tietäisi yli 8 000 uutta mahdollista
Kesäsetelin käyttäjää, joten sen kustannusvaikutus olisi merkittävä. Vielä on huomattava, että toisen asteen opiskelijoissa
on paljon muualta tulleita. Lukiossa ensimmäisen vuoden opiskelijoista n. 27 prosentilla ja ammatillisessa
peruskoulutuksessa n. 25 - 30 prosentilla kotikunta on muu kuin Helsinki. Kesäsetelin kautta annettava tuki suuntautuisi
näin ollen merkittävässä määrin muille kuin helsinkiläisille nuorille. Toisaalta tuntuisi hankalalta jättää suur-ta osaa
helsinkiläisissä kouluissa opiskelevista nuorista tuen ulkopuolelle. Kaikki nuoret eivät myöskään aloita toisen asteen
opintoja heti peruskoulun päätyttyä, joten erilaisten välivuosien tai alan vaihtojen takia saattavat toisen asteen
ensimmäisen vuoden opiskelijat olla yli 18-vuotiaita. Kesäsetelin jakaminen yli 18-vuotiaille ei vastaa Helsingin ajatusta
tukea Kesäsetelin avulla eniten apua tarvitsevia nuoria saamaan ensimmäisen kesätyöpaikan. Yli 18-vuotialle on tarjolla
laajemmin kesätyöpaikkoja.

Omasta mielestäni on nyt tärkeintä, että saamme nykyisen Kesäsetelin vakinaistetuksi, ja hyvin tunnetuksi. Ehdotukseenne
järjestelmän laajentamiseksi voitaisiin palata tämän jälkeen.

Kiitän teitä aloitteestanne ja toivotan oikein mukavaa loppukesää!

Nasima Razmyar, Apulaispormestari

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/kesaseteli-laajennettava-myos-toisen-asteen-ensimmaisen-luokan-opiskelijoille/
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10. Parempi kasvisruoka kouluihin

Aloitteen
sisältö

Viikin yksikön Ruuti-budjetissa on ollut puhetta siitä, että kouluissa on huono kasvisruokavaihtoehto, jonka takia sitä ei voi
aina syödä, eikä ruoka ole aina tarpeeksi täyttävää jonka takia ei välttämättä jaksa koko koulupäivää. Joillain oppilailla
saattaa loppua koulu vasta 16.00, joten myös kasvisruokavaihtoehdon täytyisi olla täyttävä, koska kaikissa kouluissa ei
joka päivä tarjoilla välipalaa.

Jätetty 12.5.2017

Toimiala Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Välivastaus Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan lausunto koskien koulujen kasvisruokavaihtoehtoa

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja antaa seuraavan lausunnon:
Ruuti – vaikuttamisjärjestelmän kautta on tehty aloite paremmasta kasvisruokavaihtoehdosta. Aloitteessa todetaan lisäksi
muun muassa, että kasvisruokavaihtoehto on huonoa ja, että ruoka ei ole aina riittävän täyttävää, jos koulupäivä jatkuu
kello 16.00 saakka.

Opetusviraston (nykyisin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) kouluruokien kehittämisen painopiste on ollut lukuvuonna
2016-2017 kouluruokalistan kasvisruokatuotteiden kehittäminen. Kehittämisen painopiste on todettu myös Ruuti –
vaikuttamisjärjestelmän kautta saadun ”parempaa kouluruokaa – aloitteeseen” (17.5.2016) annetussa opetustoimen
johtajan lausunnossa. Kehittämisen tavoite lukuvuonna 2016-2017 oli mm. kasvisruokien mieluisuus, syömään
houkuttelevuus, maukkuus ja ravitsemuksellisuus.

Koululaisilla ja opiskelijoilla oli mahdollisuus arvioida uusia kehitettyjä kasvisruokia keväällä 2017 otantana järjestetyissä
ruokaraadeissa. Raatilaiset arvioivat ruokaraadeissa itsenäisesti jokaisen maistossa olleen ruoan makua, rakennetta ja
ulkonäköä asteikolla 1-5. Heillä oli myös mahdollisuus antaa avointa palautetta tuotteista ja kertoa henkilökohtainen
mielipide siitä, että hyväksyi hän tuotteen ruokalistalle vai ei.

Oppilaiden antaman palautteen perusteella muun muassa ruokien maustetasoa tarkistettiin, rakennetta kehitettiin ja
joitakin tuotteita ei hyväksytty lainkaan valikoimiin. Jotkut ruokalajit olivat sellaisenaan raatilaisille mieluisia. Erityisen
ilahtuneita raatilaiset olivat uudesta proteiinipitoisesta kasvispizzasta ja siitä, että he saivat antaa palautetta uusista
kehitteillä olleista kasvisruoista ennen niiden valintaa ruokalistalle.



Lisäksi ruokalistan yksittäisiä kasvispääruokia on kehitetty saadun palautteen perusteella. Tavoitteena on, että kouluruoka
maistuu vaikka aina ei ole tarjolla lempiruokaa. Raatilaisten antama palaute ja muu aikaisemmin saatu tuotepalaute otettiin
huomioon lukuvuoden 2017- 2018 ruokalistasuunnittelussa.

Koululounas kattaa noin kolmanneksen koululaisen päivittäisestä ravinnon tarpeesta. Niinä koulupäivinä, kun koulupäivä
jatkuu kello 16.00 asti, on syytä nauttia välipalaa ja riippumatta siitä, minkä ateriavaihtoehdon on nauttinut koulu- tai
opiskelijalounaalla.

Kouluilla järjestetään maksullista välipalan tarjoilua tarpeen ja kysynnän mukaan. Tarjoilupäivistä ja -ajoista sovitaan
koulun ja palveluntuottajan kesken asiakastarpeiden mukaisesti. Välipalana voi olla myös kotoa tuotu välipala, esimerkiksi
hedelmä. Stadin ammattiopiston toimipisteissä on päivittäin kahviopalvelut aamu- ja iltapäivällä.

Lisätiedot Airi Rintamäki, ruokapalvelupäällikkö

Liisa Pohjolainen, kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja

Vastaus pvm 18.9 kirjattu ahjoon

Vastaus Hyvä aloitteen tekijä

Kiitos aloitteesta, joka koskee paremman kasvisruokavaihtoehdon saamista kouluihin.

Olen selvittänyt asiaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan, Palvelukeskusliikelaitoksen sekä kaupunginkanslian kanssa.

Kouluruokien kehittämisen painopiste on ollut lukuvuonna 2016–2017 kouluruokalistan kasvisruokatuotteiden kehittäminen.
Tavoite on ollut mm. kasvisruokien mieluisuus, syömään houkuttelevuus, maukkuus ja ravitsemuksellisuus.

Koululaisilla ja opiskelijoilla oli mahdollisuus arvioida uusia kehitettyjä kasvisruokia keväällä 2017 useammassa koulussa
järjestetyissä ruokaraadeissa, joissa oli mukana eri-ikäisiä oppilaita sekä opettajia. Raatilaiset arvioivat ruokaraadeissa
itsenäisesti jokaisen maistossa olleen ruoan makua, rakennetta ja ulkonäköä asteikolla 1- 5. Heillä oli myös mahdollisuus



antaa avointa palautetta tuotteista ja kertoa henkilökohtainen mielipide siitä, että hyväksyikö hän tuotteen ruokalistalle vai
ei.

Oppilaiden antaman palautteen perusteella muun muassa ruokien maustetasoa tarkistettiin, rakennetta kehitettiin ja
joitakin tuotteita ei hyväksytty lainkaan valikoimiin. Jotkut ruokalajit olivat sellaisenaan raatilaisille mieluisia. Erityisen
ilahtuneita raatilaiset olivat uudesta proteiinipitoisesta kasvispizzasta ja siitä, että he saivat antaa palautetta uusista
kehitteillä olleista kasvisruoista ennen niiden valintaa ruokalistalle. Ruokalistan yksittäisiä kasvispääruokia on myös
kehitetty saadun palautteen perusteella. Raatilaisten antama palaute ja myös aikaisemmin saatu tuotepalaute otettiin
huomioon lukuvuoden 2017-2018 ruokalistasuunnittelussa.

Ruokalistoista tehdään vuosittain ravintosisältölaskelmia.

Koululounas kattaa noin kolmanneksen koululaisen päivittäisestä ravinnon tarpeesta. Niinä koulupäivinä, joina koulupäivä
jatkuu kello 16.00 asti, on syytä nauttia välipalaa ja riippumatta siitä, minkä ateriavaihtoehdon on nauttinut koulu- tai
opiskelijalounaalla. Kouluilla järjestetään maksullista välipalan tarjoilua tarpeen ja kysynnän mukaan.

Kiitän aloitteesta ja toivotan hyvää syksyn jatkoa.

Pia Pakarinen, Apulaispormestari

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/parempi-kasvisruoka-kouluihin/

Palautejärjest
elmän id /
Diaarinumero

13v9tt0cfpk3m4hv1nan /

HEL 2017-005885

Muuta



11. Pelitalon pelien ikärajat

Aloitteen
sisältö

Cs go:n ja muiden pelien ikärajat ovat liian isoja. Esim : miksi Cs Go on K16 ? ja muut pelit . Se vois olla K14
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/pelitalon-pelien-ikarajat/

Jätetty 29.5.2017

Toimiala Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala

Vastaus pvm 28.8.2017

Vastaus Hyvä Kevin

Pyysin aloitteesi johdosta selvitystä nuorisopalveluilta. Sieltä kerrottiin, että monet nuoret ihmiset ovat kysyneet samaa
asiaa. Vastaus oli hyvin selkeä: Nuorisotoimessa noudatetaan virallisia peleille asetettuja ikärajoja. Ikärajoihin ja niiden
asettamiseen voit tutustua esimerkiksi pelien ikärajat asettavan PEGl:n sivuilla ( http://www.pegi.info/fi/index/id/201/ ).

Erilaisten ikäluokitusjärjestelmien avulla arvioidaan viihteen - kuten elokuvien, videoiden, DVD-levyjen ja tietokonepelien -
sisältöjen mahdollista haitallisuutta lapsille. lkäluokitukset auttavat ostopäätöksen tekemisessä. Ikärajat ovat Suomessa
velvoittavia, eivät suosituksia.

Nuorisopalveluissa ei voida poiketa virallisista yleiseurooppalaisesta linjasta. Siten toivomustasi ikärajojen laskemisesta ei
voida toteuttaa. Kiitän sinua kuitenkin aktiivisuudestasi ja toivotan sinulle mukavaa alkavaa syksyä.

Nasima Razmyar, Apulaispormestari

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/pelitalon-pelien-ikarajat/

Palautejärjest
elmän id /
Diaarinumero

1aplj0v6kbardm2lcgce /

HEL 2017-006443

Muuta



12. Laajasalon uudelle ostarille lataus- ja levähdyspiste

Aloitteen
sisältö

Laajasalon yläkoulun nuorista koottu vaikuttajaryhmä (n.10 hlö.) toivoo Laajasalon uudelle ostarille levähdyspaikkaa ja
puhelimen latauspistettä. Paikassa voisi levähtää kaikenikäiset ihmiset ja latauspiste olisi sen yhteydessä. Latauspisteen
sähkö tuotettaisiin uusiutuvalla energialla. Tila olisi pehmeä ja viihtyisä.

Jätetty 15.5.2017

Toimiala Kaupunkiympäristön toimiala

Välivastaus Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle nuorten aloitteesta koskien Laajasalon uuden
ostoskeskuksen levähdyspaikkaa ja puhelimen latauspistettä

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Laajasalon alue ja ostoskeskuksen ympäristö muuttuvat tulevien vuosien uuden asunto-, palvelu- ja toimitilarakentamisen
myötä. Tavoitteena on monipuolinen, asukas- ja yritystoimintaa tukeva uusi keskus, jossa on laadukkaita
ajanviettopaikkoja ja palveluja alueen asukkaille, toimijoille sekä eri ikäryhmille. Nuorten vaikuttamiskanava Ruudin
aloitteessa toivotaan Laajasalon uudelle ostarille viihtyisää levähdyspistettä ja puhelimen latauspistettä, jonka sähkö
tuotettaisiin uusiutuvalla energialla.
Nuorten aloite ajanviettopaikasta on hyvä ja kannatettava, jonka toteuttamismahdollisuudet ja kustannusvaikutukset
tarkastellaan Laajasalon keskuksen jatkosuunnittelun yhteydessä. Ensisijaisena toteutusvaihtoehtona tulisi olla levähdys-
ja latauspaikan sijoittaminen sisätiloihin esimerkiksi nuorisotilan tai kirjaston yhteyteen, jos mahdollista. Tämä turvaa
muun muassa julkista ulkotilaa paremman latauspisteen ylläpidon. Sisätiloissa sijaitseva latauspiste on käyttäjilleen
ympärivuotisen käytön kannalta parempi ratkaisu eikä se sulje pois esimerkiksi aurinkoenergian
hyödyntämismahdollisuutta.

Julkiseen tilaan sijoitettaessa latauspisteen toteuttamisessa tulee ottaa huomioon juridiset sekä turvallisuus- ja
taloudelliset reunaehdot. Kaupungin toteuttaman, ilmaisen sähkönjakelun tarjoaminen yleisellä alueella edellyttää lähes
poikkeuksetta saman palvelun mahdollistamista tasapuolisin ehdoin kaikille kaupungin asukkaille ja toimijoille.



Kaupunkiympäristölautakunta suhtautuu asiaan myönteisesti etenkin, jos latauspalvelun toteuttamisesta vastaisi
ulkopuolinen toimija tai palvelu toteutettaisiin sponsoroituna. Jos latauspiste sijoitettaan julkiseen ulkotilaan, kaupunki
vuokraa tai osoittaa katutilaa tai puistoaluetta normaalien käytäntöjensä mukaisesti latauspisteelle.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan 29.9 mennessä asiasta lausunnon
kaupunginhallitukselle.

Laajasalon yläkoulun nuorista koottu vaikuttajaryhmä (noin 10 henkilöä) toivoo Laajasalon uuteen ostoskeskukseen
levähdyspaikkaa ja puhelimen latauspistettä. Paikassa voisi levähtää kaikenikäiset ihmiset ja latauspiste olisi sen
yhteydessä. Latauspisteen sähkö tuotettaisiin uusituvalla energialla. Tila olisi pehmeä ja viihtyisä.
Laajasalon kauppakeskuksen rakentamista koskeva asemakaavan muutos nro 12430 on hyväksytty
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 29.11.2016. Laajasalon uuden kauppakeskuksen yhteyteen toteutetaan kaupungin
toimesta kaikkien asukkaiden käyttöön soveltuvia julkisia ulko- ja sisätiloja. Kauppakeskuksen työmaa on aloitettu, ja
rakennus on saadun tiedon mukaan käytössä joulukuussa 2018. Kauppakeskuksen kortteli rakentunee kahdessa
vaiheessa. Ensin toteutetaan kauppakeskus ja seuraavissa vaiheissa asuinkerrostaloja kivijalkaliiketiloineen uusitun
Laajasalontien varteen. Rakennuslupavaiheen suunnitelmien perusteella kauppakeskus sisältää kaksi suurempaa
vähittäiskaupan tilaa
ja noin parikymmentä pienempää liike-, palvelu-, kahvila- tai ravintolatilaa. Kauppakeskuksen asiakas- ja
pysäköintipaikoista pääosa on kellarin tasolla ja lisäksi paikkoja on maantasossa. Kauppakeskukseen kaupungin
hallinnoimat tilat sijoittuvat hyville paikoille rakennuksessa. Kirjasto monitoimitiloineen on toisessa kerroksessa ja
sisäänkäynti suoraan pääaulasta. Nuorisotila on ensimmäisessä kerroksessa pohjoisen sisäänkäynnin tuntumassa.
Kirjastoon ja nuorisotilaan toteutetaan monenlaisia, kaikille avoimia levähdyspaikkoja eri käyttäjäryhmien käyttöön.
Levähdys- ja latauspaikan toteuttaminen kirjaston tai nuorisotilan yhteyteen ja sen kustannusvaikutukset tutkitaan
jatkosuunnittelun yhteydessä.

Laajasalon kauppakeskukseen kuuluvia ulkotiloja on rakennuksen pohjoispuolella ja toisen kerroksen suhteellisen
laajoilla julkisilla kattoterasseilla. Kauppakeskuksen korttelia sivuaa Yliskylän puistokatu, jonka itäpuolella on
Yliskylänpuisto. Sen keskellä on kaupungin omistama suojeltu Ylistalo, joka on ollut muun muassa asukasyhdistyksen
käytössä. Katusuunnitelman perusteella uusittavan Laajasalontien varteen on edellytyksiä muodostua myös vaihtelevan
kokoisia julkisia ulko-oleskelupaikkoja jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttöön. Julkisten ulkotilojen osalta mahdollisen



levähdys- ja latauspaikan tulee liittyä tulevien rakenteiden tai oleskelupaikkojen yhteyteen. Aurinkokennolla toteutettavan,
ulkotilaan sijoittuvan levähdys- ja latauspaikan toteuttamisesta ei ole vielä noudatettavia yleisiä linjauksia. Kaupungin
tavoitteena on edistää tori- ja puistorakentamisen yhteyteen toteutettavia ratkaisuja, jotka palvelisivat sekä ajanviettoa
että uusituvan energian
hyödyntämistä. Toteutettuja hyviä esimerkkejä löytyy muun muassa Euroopasta, jossa levähdyspaikan yhteyteen on
toteutettu aurinkoenergialla toimiva latauspiste sekä ilmainen Internet-yhteys.

Julkiseen tilaan toteutettavan ilmaisen, aurinkoenergialla toimivan latauspisteen toteuttaminen on juridisesti ja
taloudellisesti haastavaa. Kaupungin toteuttaman ilmaisen sähkönjakelun tarjoaminen yleisellä alueella edellyttäisi
palvelun mahdollistamista tasapuolisin ehdoin kaikille kaupungin asukkaille ja toimijoille. Nykyisellään kaupungin oman
julkisen alueen verkon kautta saadaan myös merkittäviä liittymätuloja muun muassa ulkomainoksista. Sähköpistokkeiden
osalta tulee myös huomioida sähköturvallisuusmääräykset etenkin ulkona käytettävien järjestelmien osalta, ettei laitteisto
aiheuta hengelle, terveydelle tai omaisuudelle vaaraa. Lisäksi valvonnan tulee olla säännöllistä, ja viat on poistettava
nopeasti. Kaupunkiympäristön toimiala suhtautuu asiaan myönteisesti etenkin, jos latauspalvelun toteuttamisesta vastaisi
ulkopuolinen toimija. Kaupunki pystyy tällöin vuokraamaan tai osoittamaan katutilaa normaalien käytäntöjensä mukaisesti
toimijalle.

Esittelijä kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho

Vastaus pvm 10.10.2017

Vastaus Laajasalon uuteen kauppakeskukseen lataus- ja levähdyspiste

Ruudin ydinryhmän aloitteessa esitetään Laajasalon uuteen kauppakeskukseen levähdyspaikkaa ja puhelimien
latauspistettä, jonka sähkö tuotettaisiin uusiutuvalla energialla.

Laajasalon kauppakeskuksen ympäristö muuttuu tulevina vuosina uuden asunto-, palvelu- ja toimitilarakentamisen
myötä. Tavoitteena on monipuolinen, asukas- ja yritystoimintaa tukeva keskus, jossa on ajanviettopaikkoja
ja palveluja alueen asukkaille, toimijoille sekä eri ikäryhmille.



Aloite ajanviettopaikasta on hyvä ja kannatettava. Jos mahdollista, levähdys- ja latauspaikka tulisi sijoittaa sisätiloihin
esimerkiksi nuorisotilan tai kirjaston yhteyteen, sillä se turvaisi muun muassa julkista ulkotilaa paremman latauspisteen
ylläpidon. Sisätiloissa sijaitseva latauspiste on käyttäjilleen ympärivuotisen käytön kannalta parempi ratkaisu eikä
se sulje pois esimerkiksi aurinkoenergian hyödyntämismahdollisuutta.

Julkiseen tilaan sijoitettaessa latauspisteen toteuttamisessa tulee ottaa huomioon juridiset sekä turvallisuus- ja
taloudelliset reunaehdot. Kaupungin toteuttaman, ilmaisen sähkönjakelun tarjoaminen yleisellä alueella
edellyttää lähes poikkeuksetta saman palvelun mahdollistamista tasapuolisin ehdoin kaikille kaupungin asukkaille ja
toimijoille.

Levähdys- ja latauspisteen toteuttamismahdollisuuksia ja kustannusvaikutuksia tarkastellaan Laajasalon keskuksen
jatkosuunnittelun yhteydessä.

Anni Sinnemäki, apulaispormestari

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/laajasalon-uudelle-ostarille-lataus-ja-levahdyspiste/

Palautejärjeste
lmän id /
Diaarinumero

1f8pfvgg8jequsqk7ah6 /

HEL 2017-007162

Muuta

13. Rullakiekkokenttä

Aloitteen
sisältö

Laajasalon vaikuttajaryhmän nuoret toivoo rullakiekkokenttää lähi-alueelle.

Muutkin jääkiekon- ja sählyn peluusta kiinnostuneet ovat toivoneet tämmöistä kenttää pitkän aikaa. Talvella kentän voi
jäädyttää josta tulee ulkojää. Rullakiekkokenttä ei tarvitse suuria huoltotöitä. Ostari saisi lisää asiakkaita koska kävijät
ostaisivat eväitä mukaan. Laajasalosta tulee suositumpi paikka ja enempi ihmislukumäärä tulee käymään ehkä



usemmankin kerran tällä alueella. Kentällä voi pelata myös salibandya. Koulu/Nuta voi myös hyödyttää kenttää
liikuntatuntien/tapahtumien ajan.

Jättetty 15.5.2017

Toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Välivastaus Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan lausunto nuorten aloitteesta rullakiekkokentän rakentamisesta Laajasalon lähialueelle

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja antaa liikuntapalvelukokonaisuuden puolesta lausunnon kaupunginkanslialle
Laajasalon nuorten
vaikuttajaryhmän aloitteesta koskien rullakiekkokentän rakentamista Laajasalon lähialueelle: Laajasalon liikuntapuistossa
voi tällä hetkellä harrastaa jalkapalloa, koripalloa, beach volleyta, kuntoilua ja tennistä sekä talvisin luistelua ja
jääkiekkoa.

Laajasalon liikuntapuistossa on talvisin kaukalo, joka on jääkiekko- ja luistelukäytössä. Kesäksi kaukalo puretaan ja
kentällä pelataan tennistä.
Tenniskentät ovat tällä hetkellä todella suosittuja. Liikuntapuistossa ei ole tilaa toiselle kaukalolle eikä tenniskenttiä ole
suunniteltu poistettavan,
joten rullakiekkokaukalon rakentaminen sinne ei ole tällä hetkellä mahdollista.

Lähialueella on lisäksi Herttoniemenrannan liikuntapuisto, jossa voi myös harrastaa jalkapalloa, koripalloa, lentopalloa,
yleisurheilua ja tennistä
sekä talvisin luistelua ja jääkiekkoa. Liikuntapuiston alueella ei ole kuitenkaan tilaa uudelle rullakiekkokaukalolle.

Kaupungin itäosassa on alustavasti suunniteltu rullakiekkokaukalon toteuttamista Kontulan liikuntapuistoon. Tämän
kustannukseksi on arvioitu
noin 60 000 euroa, mutta määrärahoja tälle ei ole vielä saatu varmistettua. Liikunnan investointimäärärahat ovat siirtyneet
1.6.2107 lukien
kaupunkiympäristötoimialalle. Kaukalon rakentaminen lisäisi liikuntapuiston liikuntakäyttöä. Liikunnan
palvelukokonaisuuden ainoa varsinainen rullakiekkokaukalo on tällä hetkellä Väinämöisen kentällä.



Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, Tommi Laitio, toimialajohtaja
Vastaus pvm 15.9.2017

Vastaus Hyvät aloitteen tekijät

Kiitos aloitteestanne, jossa Laajasalon vaikuttajaryhmä ja muutkin jääkiekon ja sählyn pelaamisesta kiinnostuneet
toivovat rullakiekkokenttää Laajasaloon. Olen selvittänyt asiaa liikunnan palvelukokonaisuuden ja kaupunginkanslian
kanssa.

Laajasalon liikuntapuistossa voi tällä hetkellä harrastaa jalkapalloa, koripalloa, beach volleyta, kuntoilua ja tennistä sekä
talvisin luistelua ja jääkiekkoa. Liikuntapuistossa on talvi- sin kaukalo, joka on jääkiekko- ja luistelukäytössä. Kesällä
kaukalo puretaan ja kentällä pelataan tennistä, joka hyvin suosittua. Liikuntapuistossa ei ole valitettavasti tilaa toiselle
kaukalolle, joten rullakiekkokaukalon rakentaminen sinne ei ole tällä hetkellä mahdollista.

Lähialueella on Herttoniemenrannan liikuntapuisto, jossa voi harrastaa jalkapalloa, kori- palloa, lentopalloa, yleisurheilua
ja tennistä sekä talvisin luistelua ja jääkiekkoa. Liikunta- puistossa ei ole kuitenkaan tilaa uudelle rullakiekkokaukalolle.

Kaupungin itäosassa on alustavasti suunniteltu rullakiekkokaukalon toteuttamista Kontulan liikuntapuistoon. Määrärahoja
ei ole kuitenkaan vielä saatu varmistettua.  Liikunnan palvelukokonaisuuden ainoa varsinainen rullakiekkokaukalo on tällä
hetkellä Väinämöisen kentällä.

Kiitän teitä aloitteestanne ja toivotan liikunnan iloa.
Nasima Razmyar Apulaispormestari

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/rullakiekkokentta/

Palautejärjeste
lmän id

2qdmob406lpvll86u2da /

HEL 2017-007071
Muuta


