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§ 421
Sj / Valtuutettu Sari Näreen aloite sota-ajan lasten muistopuusta

HEL 2012-007934 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Vt Sari Näreen aloite Kvsto 23.5.2012 asia 22

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Valtuutettu Näre viittaa aloitteessaan Lasipalatsin viereen v. 2011 
istutettuun isoriippasalavan taimeen, josta oli tarkoitus kasvattaa sota-
ajan lasten ja nuorten muistopuu. Puuta ei ole vieläkään nimetty sota-
ajan lasten ja nuorten muistoksi. Tämän nimeämisen tulisi tapahtua 
erityisen muistolaatan kautta, jossa tunnistettaisiin sota-ajasta 
kärsineiden lasten ja nuorten eri ryhmät. Vielä aloitteessa esitetään 
erityisen nimeämistilaisuuden järjestämistä viimeistään syksyllä 2014, 
jolloin talvisodan päättymisestä on kulunut 70 vuotta.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunginmuseon lausuntoon. Siitä ilmenee, 
että kaupunginmuseo on valmis valmistelemaan muistolaatan tekstin ja 
että muistolaatan valmistamiseen on varauduttu kaupunginmuseon 
vuoden 2013 talousarviossa. Muistolaatta on tarkoitus tehdä samalla 
mallilla mitä on käytetty rakennusten julkisivuihin kiinnitetyissä 
merkkihenkilöiden muistolaatoissa. Näin ollen aloitteessa tavoiteltu 
puun nimeäminen sota-ajan lasten ja nuorten muistolle toteutuu.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi
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Liitteet

1 Vt Sari Näreen aloite Kvsto 23.5.2012 asia 22

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.11.2012 § 1292

HEL 2012-007934 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Sari Näreen aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

12.11.2012 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Kaupunginmuseon johtokunta 28.08.2012 § 65

HEL 2012-007934 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon sota-
ajan lasten muistopuusta ja siihen liittyvästä muistolaatasta:

Kaupunginvaltuutettu Sari Näre on tehnyt valtuustoaloitteen 
Lasipalatsin isoriippasalavan nimeämisestä sota-ajan lasten 
muistopuuksi ja siitä kertovasta laatasta. Hän esittää, että kaupungin 
historiatoimikunta tai muu vastaava taho valmistelisi muistolaatan 
tekstin. Laatan tulisi olla valmiina muistopuun nimeämistilaisuudessa 
syksyllä 2014, jolloin jatkosodan loppumisesta tulee kuluneeksi 70 
vuotta. 

Kaupunginmuseon johtokunta on lausunut aikaisemmin 21.8.2007 Sari 
Näreen valtuustoaloitteesta muistomerkin pystyttämisestä sota-ajan 
nuorille ja lapsille. Tällöin johtokunta on esittänyt seuraavaa: 
”Talvisodan ensimmäinen virallinen siviiliuhri oli lapsi, seitsemänvuotias 
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Armi Hillevi Metsäpelto, joka sai surmansa heti sodan ensimmäisissä 
pommituksissa 30.11.1939 Helsingin linja-autoasemalla. Aivan 
tapahtumapaikan läheisyydessä koettiin joulukuussa 2003 monia 
helsinkiläisiä koskettanut menetys, kun talvimyrsky kaatoi Lasipalatsin 
päädyssä seisseen puuvanhuksen, yli satavuotiaan salavan. Nyt 
salavan paikalle on suunniteltu istutettavan kasvamaan uusi puu, 
vanhan salavan pistokkaasta kasvatettu. Johtokunta esittää, että tämä 
uutta sukupolvea edustava puu omistettaisiin sota-ajan lasten ja 
nuorten elämälle ja työlle. Salavan läheisyyteen voitaisiin sijoittaa 
muistolaatta, jossa kerrottaisiin paikan traagisestakin menneisyydestä. 
Elämää versova puu kuitenkin kurottaisi sota-ajan lasten ja nuorten 
tapaan tulevaisuuteen.” Salavan paikalle on istutettu uusi puuntaimi, 
mutta sitä ei ole nimetty sota-ajan lasten ja nuorten muistoksi – 
muistolaatta puuttuu. 

Aloitteessa esitetään, että kaupungin historiatoimikunta tai muu 
vastaava taho valmistelisi muistolaatan tekstin. Muistolaatat eivät ole 
kuuluneet historiatoimikunnan tehtäviin, joten kaupunginmuseo on 
valmis valmistelemaan tekstin. Muistolaatta tehtäisiin samalla mallilla 
kuin on merkitty esimerkiksi merkkihenkilöiden muistolaattoja 
rakennusten julkisivuihin. 

Kaupunginmuseon johtokunta päätti, että kaupunginmuseo varaa 
vuoden 2014 budjettiinsa 2000 € määrärahan kyseistä muistolaattaa 
varten. Lisäksi johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että vastaavia 
muistolaattahankkeita ja niiden hoitoa varten osoitettaisiin jatkossa 
erillinen ja riittävä vuotuinen määräraha kaupunginmuseon 
käytettäväksi. Tämän hetken näkemyksen mukaan tarvittava summa 
on noin 10.000 € / vuosi.

Esittelijä
yksikön päällikkö
Anne Mäkinen

Lisätiedot
Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi


