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§ 31
Valtuutettu Sami Muttilaisen toivomusponsi Mannerheimin lasten-
suojeluliiton toiminnan turvaamiseksi Pakilanpuiston allianssihank-
keen yhteydessä
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Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Anna Vuorjoen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 
15.1.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpi-
teistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille 
valtuutetuille.

Esittelijän perustelut

Hyväksyessään Pakilanpuiston allianssin hankesuunnitelman kaupun-
ginvaltuusto hyväksyi seuraavan valtuutettu Sami Muttilaisen ehdotta-
man toivomusponnen: 

"Kaupunginvaltuusto edellyttää, että selvitetään miten Mannerheimin 
lastensuojeluliiton toiminta pystyttäisiin turvaamaan alueella myös jat-
kossa."

Kaupunginhallitus toteaa kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoon 
viitaten, että Mannerheimin lastensuojeluliiton toiminnalle on mahdollis-
ta löytää alueelta tilat jatkossakin.
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Mannerheimin lastensuojeluliiton Pakilan yhdistys toimii osoitteessa 
Lepolantie 19 samoissa vuokratiloissa kaupungin kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialan nuorisopalvelujen kanssa. Pakilanpuiston allianssi han-
keen myötä nuorisopalvelut luopuu nykyisistä vuokratiloista ja nuoriso-
talotoiminta siirtyy Pakilan ala- ja yläasteen kanssa yhteisiin tiloihin 
vuoden 2022 aikana. Koulun tilojen asukas-, yhdistys- ja muu ulkopuo-
linen käyttö on mahdollista pääsääntöisesti arkisin kello 17 jälkeen se-
kä viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina. Mannerheimin lastensuoje-
luliiton Pakilan yhdistyksellä on lisäksi toimintaa Helsingin NMKY:n 
kerhotalossa Palosuontiellä. Helsingin NMKY rakennuttaa vapautuvalle 
yläasteen tontille vanhan kerhotalon korvaavan toimintakeskuksen 
Namika Areenan. Liikuntatilojen lisäksi toimintakeskukseen on suunni-
teltu monikäyttöisiä toimistotiloja, joissa on mahdollista järjestää myös 
kerhotoimintaa.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toi-
mitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen joh-
dosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hy-
väksymisestä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ponnen ehdottaja Esitysteksti

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 29.10.2020 
§ 124
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 
antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistys toimii nykyisin osoit-
teessa Lepolantie 19 samoissa vuokratiloissa kulttuurin ja vapaa-ajan 
toimialan nuorisopalvelujen kanssa. Pakilanpuiston allianssihankkeen 
myötä nuorisopalvelut luopuu vuokratiloista ja nuorisotalotoiminta siir-
tyy Pakilan ala- ja yläasteen kanssa yhteisiin tiloihin vuonna 2022. Kou-
lurakennuksen tilat on mitoitettu näille toiminnoille, ja tilojen asukas-, 
yhdistys- ja muu ulkopuolinen käyttö on mahdollista pääsääntöisesti klo 
17 jälkeen sekä viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina.

Mannerheimin lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksellä on nykyisin toi-
mintaa myös Helsingin NMKYn kerhotalossa Palosuontiellä. Helsingin 
NMKY rakennuttaa vapautuvalle yläasteen tontille osoitteeseen Pilke-
kuja 10 vanhan kerhotalon korvaavan uuden toimintakeskuksen, Paki-
la-areenan. Koulut käyttävät liikuntatiloja  päiväaikaan. Liikuntatilojen li-
säksi rakennukseen on suunniteltu monikäyttöisiä toimistotiloja, joissa 
on mahdollista järjestää myös kerhotoimintaa.

Käsittely

29.10.2020 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavana oli projektinjohtaja Reetta Amper. Asiantuntija 
poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätiedot
Reetta Amper, projektinjohtaja: 310 38283

reetta.amper(a)hel.fi


