
Nuorten aloitteet 01.01. – 30.6.2018 

Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13–17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin 
toimintaan kuuluvissa asioissa. Nuori voi tehdä aloitteen yksin tai yhdessä useamman nuoren kanssa. 
Nuorten aloitteet voivat koskea esimerkiksi paikallisia tai koko kaupunkia koskevia asioita, 
oman asuinalueen julkisia palveluita tai muita nuorten elämään liittyviä aiheita. Nuorten aloitteet 
viedään nuorisopalvelukokonaisuudesta koosteena tiedoksi kaupunginvaltuustoon kaksi kertaa 
vuodessa.  
 
Nuorten aloitteet on tehty nuorisopalvelukokonaisuuden hallinnoimalla vaikuttamisjärjestelmä Ruudin 
nettisivuilla, ruuti.net/aloitteet –alasivulla olevalla sähköisellä lomakkeella. Aloitteen jättäminen 
ruuti.net/aloitteet -sivulla ei vaadi tunnistautumista. Aloitteesta ilmenee sen tekijän nimi, yhteystiedot 
ja ikä. Yhteystiedot jäävät käsittelijöiden käyttöön, eikä niitä julkaista. Mikäli aloitteen tekijä haluaa 
nimensä näkyville, lisää hän sen varsinaisen aloitetekstin loppuun. Nuorisopalvelukokonaisuus julkaisee 
nuorten jättämät aloitteet ja niihin saapuneet pormestarin tai apulaispormestarin allekirjoittamat 
vastaukset http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/ -sivulla. 
 
Nuorten aloitejärjestelmän kautta on tehty 01.01. – 30.6.2018 yhteensä 18 aloitetta. Aloitteet 

jakaantuvat kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan (7), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (5), sosiaali- ja 

terveystoimialan (1) ja kaupunkiympäristön toimialan (5) toimintaan. Oheinen koonti sisältää aloitteet ja 

apulaispormestarin vastaukset liitteineen.  

Lisätiedot: Heli Kinnula, nuorisosihteeri, puhelin: 310 89144, heli.kinnula(a)hel.fi  

1. Tekonurmikenttä Sakarinmäen koululle    (Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala) 

2. Nuorisotyö Oodiin!     (Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala) 

3. Auttavat chatit ja palvelut    (Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala) 

4. Liikuntahalli Kannelmäkeen    (Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala) 

5. Valaistusta Kannelmäen ja Malminkartanon alueille (Kaupunkiympäristön toimiala) 

6. Ilmainen ehkäisy kaikille alle 18-vuotiaille Kela-kortilla (Sosiaali- ja terveystoimialan) 

7. Mahdollisuus henkilökohtaiseen nimettömään keskusteluun kouluissa  

(Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) 

8. Musiikkitapahtuma/festari Pihlajamäki/Pihlajisto/Viikki-alueella   

(Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala) 

9. Metrojen aikataulut kuntoon    (Kaupunkiympäristön toimiala) 

10. Ilmainen lähiseutumatkustaminen alle 17 v.  (Kaupunkiympäristön toimiala) 

11. Herttoniemeen tekonurmi!    (Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala) 

12. Nuorisotalo auki viikonloppuna    (Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala) 

13. MOPOJEN NOPEUS     (Kaupunkiympäristön toimiala) 

14. KOULUSSA TUOTETUN HÄVIKKIRUOAN VÄHENTÄMINEN (Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) 

15. Venäjä ja ruotsi tasa-arvoisiksi peruskoulussa  (Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) 

16. Seksuaalikasvatusta sateenkaarivähemmistöille  (Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) 

17. Konalan Hartwallin liikuntapuiston peruskorjaus ja uuden tekonurmikentän rakentaminen 

hiekkakentän tilalle     (Kaupunkiympäristön toimiala) 

18. Kiipeilyteline Sakarinmäen peruskoululle  (Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala) 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/
mailto:heli.kinnula@hel.fi


1. Tekonurmikenttä Sakarinmäen koululle 
Aloitteen sisältö Hei, 

Olemme pitkän pohdinnan jälkeen päässeet siihen tulokseen, että toivoisimme 
koulullemme tekonurmikenttää. Kenttä palvelisi kaikkia lähialueen lapsia ja nuoria, ja 
miksei aikuisiakin. Nurmikenttä on jo vuosia noussut esille ruutitiedonkeruun kautta. 
Tarkoituksemme olisi korvata nykyinen pikkukenttämme tekonurmella, jolloin jäljelle jää 
vielä isompi hiekkakenttä. Näiden kahden kombinaationa liikuntatuntiemme taso 
kohenisi huomattavasti. Isommalla hiekkakentällä olisi mahdollista pelata kesäisin esim. 
pesäpalloa ja harrastaa yleisurheilua, kun taas pienempi tekonurmikenttä mahdollistaisi 
jalkapallon peluun kovemmalla tasolla. Kenttään olisi myös mahdollista piirtää eri lajien, 
kuten pesäpallon rajat. Koulumme ala-asteen opiskelijat viettävät välitunnit ulkona joka 
ikinen päivä, ja nurmikenttä piristäisi heidänkin päiviään runsaasti. Nurmikenttä olisi 
myös hyvä vaihtoehto astmaa sairastaville, sillä hiekkakentällä jalkapalloa pelatessa 
hiekka pöllyää, ja nurmikentällä tämä ei olisi ongelmana. Lähialueen asukkailla olisi myös 
mahdollisuus tulla viettämään vapaa-aikaa jalkapalloa pelatessa. 
 
Toivomme että ottaisitte toivomuksemme syvempään käsittelyyn. 
Ystävällisin terveisin, Sakarinmäen peruskoulun oppilaskunnan hallitus & tukioppilaat, 
Oppilaskunnan puheenjohtaja Lukas Virtala 

Aloite jätetty  26.1.2018 

Toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

Vastaus pvm 8.3.2018 

Vastaus  

 
Hyvä Lukas ja muut aloitteen tekijät  
 
Lähetin teidän aloitteenne kaupungin liikuntapalveluille selvitettäväksi. Heiltä saamani 
vastaus on kirjeeni liitteenä. Vastauksesta ilmenee, että tekonurmikenttä olisi monin 
tavoin hyvä uudistus. Tekonurmikentillä parantaisi koululiikunnan mahdollisuuksia ja 
laatua niin kuin te olette aloitteessanne esittäneet. Liikuntapalvelut päivittää kuluvan 
vuoden aikana tekonurmiohjelmaansa, ja tutkii tässä yhteydessä, olisiko Sakarinmäen 
koulun tekonurmikentän rakentaminen mahdollista sisällyttää tulevien vuosien 
ohjelmaan.  
 
Liikuntapalveluista Petteri Huurre on luvannut laittaa teille syksyn mittaan tietoa 
ohjelman valmistelusta. Hänelle voi myös soittaa, Petterin puhelinnumero on 310 87791.  
 
Kiitän teitä aloitteestanne ja toivotan teille oikein mukavaa kevättä.  
Lisätietoja Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, 
leena.mickwitz(a)hel.fi 
 
Apulaispormestari Nasima Razmyar  
 
Kirjeen liite:   
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden lausunto nuorten 
aloitteesta tekonurmikentän saamiseksi Sakarinmäen koulun yhteyteen 
 



Liikuntajohtaja antaa kaupunginkanslialle liikuntapalvelukokonaisuuden puolesta 
seuraavan lausunnon Sakarinmäen peruskoulun oppilaskunnan hallituksen aloitteeseen 
tekonurmikentän rakentamiseksi koulun pikkukentälle:  
 
Sakarinmäen koulun kentät ovat liikuntapalveluiden hallinnassa. Kaksi liikuntapaikkojen 
tiimiesimiestä on käynyt alkuvuodesta tutustumassa koulun kenttätilanteeseen ja 
keskustelemassa koulun henkilökunnan kanssa tehdystä aloitteesta.  
 
Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmiksi lisää yleensä kenttien viikoittaista käyttöä 
sekä pidentää vuosittaista käyttöaikaa. Sakarinmäen koulun kentän muuttaminen 
tekonurmeksi parantaisi koululiikunnan mahdollisuuksia ja laatua aloitteen mukaisesti. 
Tämän lisäksi liikuntaolosuhteiden parantaminen lisää liikunnan määrää ja sillä on sitä 
kautta myönteisiä kansanterveydellisiä vaikutuksia lähialueella laajemminkin.  
 
Liikuntapuistojen- ja -kenttien rakentamisohjelma vuoden 2018 osalta on kuitenkin jo 
vahvistettu. Tästä johtuen Sakarinmäen koulun tekonurmikentän sisällyttäminen tämän 
vuoden ohjelmaan ei todennäköisesti enää onnistu.  
 
Liikuntapalvelut päivittää kuluvan vuoden aikana tulevien vuosien tekonurmiohjelmaa ja 
tutkii tässä yhteydessä olisiko Sakarinmäen koulun tekonurmikentän rakentaminen 
sisällytettävissä tulevien vuosien ohjelmaan.  
 
Lisätiedot: Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 8779, 
petteri.huurre(a)hel.fi 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/tekonurmikentta-sakarinmaen-koululle/ 

Palautejärjestelmän 
id / Diaarinumero 

31urn3tumomsd9co6usg  
HEL 2018–001065 

  

2. Nuorisotyö Oodiin! 
Aloitteen sisältö Keskustaan tulee kirjasto Oodi jonka on tarkoitus valmistua tänä vuonna! Miten nuoret 

on otettu ja nuorisotyö on otettu huomioon siellä?! Oodista varmasti tulee nuorten 
kohtaamispaikka keskustaan, aika voimakkaana ilmiönä alussa varsinkin. Onhan se otettu 
huomioon ja onhan Kirjastoon tulossa nuorisotyötä jatkuvana panostuksena?! 
 
Voisihan KuVa-toimialana varmistaa että Oodissa olisi nuorisotyöntekijä/-tekijät 
saavutettavissa vähintään aukioloaikoina!  
 
Ville Nordström 

Aloite jätetty  26.1.2018 

Toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

Vastaus pvm 25.4.2018 

Vastaus  

 
Hyvä Ville  
Pyysin aloitteesi johdosta selvitystä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalta. Laitan sieltä 
saamani selvityksen kirjeeni liitteeksi. Kuten näet, aloitteeseesi on vastattu huolella. 
Minua itseäni ilahduttaa se, että nuoria on kuultu Oodia suunniteltaessa monessa eri 
vaiheessa. Lisäksi Oodin johtaja ja nuorisoasiainjohtaja lupaavat, että käyttäjiä tullaan 
jatkossakin osallistamaan Oodin toimintaan ja nuorilta tullaan kysymään tarkemmin 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/tekonurmikentta-sakarinmaen-koululle/


heidän toiveitaan Oodin toiminnaksi. Samoin on tarkoitus virittää yhteistyötä 
nuorisoneuvoston kanssa. Oodissa tulee myös olemaan nuorisotyöntekijöitä paikalla, 
ehkä ei koko aukioloaikaa, mutta pysyvästi kuitenkin. Kaiken kaikkiaan selvitys kertoo 
minulle siitä, että nuoret ovat hyvin tervetulleita Oodiin ja että heidän tuloonsa on 
varauduttu.  
 
Kiitän sinua aloitteestasi ja toivotan sinulle oikein mukavaa kevättä ja kesää.  
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, leena.mickwitz(a)hel.fi 
 
Apulaispormestari Nasima Razmyar 
 
Kirjeen liite:  
Kulttuurin ja nuorison palvelukokonaisuuksien yhteinen vastaus aiheeseen nuoret 
Oodissa 
 
Oodi-kirjastoa on rakennettu alusta asti yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Myös nuorille 
on pidetty vuosien mittaan erilaisia työpajoja ja heiltä on kysytty näkemyksiä useassa 
vaiheessa. 
Nuorten näkemykset hyvästä kirjastokokemuksesta noudattelevat samaa linjaa kuin 
muidenkin ryhmien. Lukuisissa asiakaskyselyissä niin nuoret, vanhat, maahanmuuttajat 
kuin vammaiset arvostavat erityisesti sitä että kirjastoon kaikki tulevat tasaveroisina. 
Kirjasto erottele erityisryhmiä vain tarjotakseen käytännön apua sitä tarvitseville kuten 
liikuntarajoitteisille. Siksi Oodiin ei tule erillistä nuortenosastoa, vaan nuoret kohdataan 
koko talossa. 
 
Osallistava toiminta käyttäjien kanssa jatkuu Oodin valmistuttua. Jatkossa myös nuorilta 
kysytään tarkemmin heidän toiveitaan Oodin toiminnaksi. Loppukesälle/alkusyksyyn on 
ideoitu osallistavaa tapahtumaa, jossa toimintaa voidaan suunnitella yhdessä. 
Yhteistyötä nuorisoneuvoston kanssa viritetään, kun tulee esiin sopivia aiheita. 
 
Oodissa tulee työskentelemään myös Helsingin kaupungin nuorisopalvelujen 
työntekijöitä. Työntekijöiden määrää ja toiminnan muotoa valmistellaan parhaillaan. 
 
Keskustakirjastolle tulee laajat aukioloajat: arkisin 8–22 ja viikonloppuisin 10–20. Kun 
sijainti on niin keskeinen, kiinnitetään turvallisuuteen erityistä huomiota ja suunnitelma 
on parhaillaan työn alla. Tavoite on saada Oodista yhtä lailla turvallinen paikka kuin 
kirjastot yleensäkin ovat, mikä on erityisesti ilta-aikaan varmasti tärkeää nuorisonkin 
näkökulmasta. 
 
Vaikka nuorisopalvelut ei olisi kaikkina aikoina paikalla, myös Oodin oma henkilökunta 
tahtoo toimia nuorten kanssa yhdessä ja tukea heidän harrastuksiaan ja mielenkiinnon 
kohteitaan. Kirjastoon tulee mm. mediatyöntekijöitä, jotka ohjaavat erilaisia työpajoja 
maker space – tilassa sekä järjestävät pelitapahtumia yms. Tarkoitus ei kuitenkaan ole 
ikäryhmittää näitä tiukasti. Kirjasto on myös satavuotiaiden pelaajien käytössä. 
 
Kirjastot ovat kaikkien ihmisten tiloja, ja niissä on totuttu työskentelemään kaikenlaisten 
ihmisten kanssa. Oodi toivottaa tervetulleiksi myös kaikki nuoret! 
 



Lisätiedot Anna-Maria Soininvaara, keskustakirjaston johtaja, puhelin: 310 85400, anna-
maria.soininvaara(a)hel.fi 
Mikko Vatka, nuorisoasiainjohtaja, puhelin: 310 71252, mikko.vatka(a)hel.fi 
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 310 85500, tuula.haavisto(a)hel.fi 
 
Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/nuorisotyo-oodiin/  

Palautejärjestelmän 
id / Diaarinumero 

1iupmbs067ajm79v158u 
HEL 2018-001098 

 

3. Auttavat chatit ja palvelut 
Aloitteen sisältö Nuorten auttavissa chateissa (esim. Sekasin-chat) joutuu nuoret usein odottamaan jopa 

monia tunteja päästäkseen keskustelemaan ongelmastaan. Jos lähettyvillä ei ole omia 
ystäviä tai perheenjäseniä, pitäisi nuoren oman turvallisuutensa vuoksi päästä 
juttelemaan ongelmistaan ennen kuin pahimmassa tapauksessa nuori tekee itselleen 
jotain. Toki on auttava kriisipuhelin, mutta jos nuorella on henkisesti paha olla, joku muu 
huoli tms, eikä välttämättä puhelua uskalla soittaa tai ei tiedä onko asiasta syytä puhua 
kriisi- puhelimessa, pitäisi nuoren päästä nopeasti chattiin. Toivoisin siis nimenomaan 
lisää päivystäjiä chatteihin tai sitten uusia chatteja. 

Aloite jätetty  28.1.2018 

Toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

Vastaus pvm 5.4.2018 

Vastaus  

 
Hyvä aloitteen tekijä, 
Lähetin aloitteesi kaupungin nuorisopalveluille selvitettäväksi. Heiltä saamani selvitys on 
kirjeen liitteenä. Siitä ilmenee, että kaupunki tarjoaa perinteisempää tukea 
ongelmallisessa tilanteessa olevalle nuorelle; nuoriso-ohjaajat toimivat nuorten 
keskustelukumppaneina niin kasvokkain kuin somessakin. Monipuolista tukea on tarjolla 
myös Helsingin Ohjaamossa, etsivässä nuorisotyössä ja Luotsitoiminnassa.  
 
Minusta ajatus auttavasta chat-palvelusta kuulostaa oivalliselta. On tärkeää, että 
nuorelle on tarjolla keskustelukumppani tilanteessa, jossa hän kaipaa tukea ongelmista 
selvitäkseen. Chat-palvelun kautta nuori voisi saada apua tavalla, joka tuntuu hänestä 
helpolta ja luontevalta. Myös nuorisopalvelut pitää ehdotustasi tärkeänä ja 
kannatettavana.  
 
Nuorisoneuvosto on valinnut ehdotuksesi yhdeksi edistettäväksi aloitteeksi, ja sitä 
tullaan käsittelemään Aloiteasemalla 3.toukokuuta. Valitettavasti olen itse tuolloin 
matkalla, mutta olen pyytänyt, että tiimistäni on väkeä paikalla tuossa tilaisuudessa.  
Kiitän sinua aloitteestasi ja toivotan sinulle oikein hyvää kevättä.  
 
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, leena.mickwitz(a)hel.fi 
 
Apulaispormestari Nasima Razmyar 
 
Kirjeen liite: 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelujen lausunto nuorten aloitteesta 
koskien auttavia chat-palveluja. 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/nuorisotyo-oodiin/


 
Aloitteessa ehdotetaan lisää päivystäjiä nuorten suosimiin auttaviin chat-palveluihin, 
kuten ”Sekaisin-chat”, tai uusien chat-palvelujen perustamista. Aloitetta perustellaan 
sillä, että nuoret joutuvat usein odottamaan liian kauan, jopa monia tunteja, päästäkseen 
keskustelemaan chat-palveluun ongelmistaan.  
 
Aloitteessa nostetaan esiin tärkeä asia. Jos nuorella on huolia tai paha olla, pitäisi niistä 
päästä keskustelemaan riittävän nopeasti, myös nimettömänä ajasta ja paikasta 
riippumatta. Chat on nuorille luonteva yhteydenottokanava ja kuten aloitteessa 
todetaan, ei nuorella välttämättä ole läheisiä ihmisiä joille puhua tai puhuminen voi olla 
eri syistä vaikeaa. Myös puhelinpalveluun soittaminen ja siellä keskustelu voi tuntua eri 
syistä haasteelliselta.  
 
Olemassa olevien nuorten chat-palvelujen ruuhkautuminen kertoo siitä, että tarvetta 
chat-palveluille on ja nuoret kokevat ne tärkeinä. Apua tulisi olla nuoren ulottuvilla aina 
silloin, kun tarvetta ilmenee ja nuorelle sopivalla tavalla. Chat-palvelun kautta saatu tuki 
voi helpottaa oloa ja tuoda apua vaikeaan tilanteeseen. Mahdollisuus nimettömänä 
keskusteluun madaltaa avun hakemisen kynnystä ja ehkäisee näin syrjäytymistä. 
 
Helsingin kaupungin nuorisopalveluilla ei ole tarjolla nuorille auttavaa chat-palvelua, 
jossa olisi mahdollista asioida nimettömänä. Ruotsinkielisille nuorille on tarjolla Sluta 
panta -chat, johon nuorisopalvelut osallistuu kumppanina. Palvelua ylläpitää Ungas 
akademi (Luckan) ja chat on avoinna kolmena ilta viikossa. Alueellisessa nuorisotyössä 
nuoret voivat keskustella nuoriso-ohjaajien kanssa ja saada apua kasvotusten tai eri 
somakanavien kautta. Monipuolista tukea ja apua nuorille on tarjolla mm. Helsingin 
Ohjaamossa, etsivässä nuorisotyössä ja Luotsi-toiminnassa.  
 
Aloitteessa esitetty ehdotus on tärkeä ja kannatettava. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan 
nuorisopalveluissa tullaan keskustelemaan auttavien chat-palveluiden tarpeesta ja 
nuorten matalan kynnyksen tuen tarjoamisen mahdollisuuksien parantamisesta. 
Nuorisopalvelut organisoi 5.4.2018 pidettävän Aloiteasema-tapahtuman järjestämistä, 
jonne Helsingin nuorisoneuvosto on valinnut ko. aloitteen yhdeksi edelleen 
edistettäväksi nuorten aloitteeksi. Nuorisopalvelut järjestävät tilaisuuteen viranhaltijoita, 
päättäjiä ja asiantuntijoita, jotka voivat auttaa aloitteen eteenpäin viemisessä yhdessä 
nuorten kanssa. 
 
Mikko Vatka, Nuorisoasiainjohtaja 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/auttavat-chatit-ja-palvelut/ 

Palautejärjestelmän 
id / Diaarinumero 

32kmlk2lrc032ijft0cf 
HEL 2018-001121 

 

4. Liikuntahalli Kannelmäkeen 
Aloitteen sisältö 2017 RUBUfest-pajoissa tuli ilmi että nuoret haluavat Kannelmäkeen liikuntahallin, 

Pelimanninkoulun tilalle. Nuoret haluavat paikan jossa he voivat viettää aikaa ja 
harrastaa monia harrastuslajeja, samassa paikassa mm. jalkapalloa, tennistä, koripalloa, 
juoksua, seinäkiipeilyä jne. 
 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/auttavat-chatit-ja-palvelut/


Kannelmäen lähialueilla ei ole liikuntahallia, joten se nousi suosioon nuorten 
keskuudessa. Myös lähialueiden nuorten liikkuvuus todennäköisesti nousisi. Lähin 
liikuntahalli sijaitsee Pirkkolassa. Liikuntahalli olisi myös hyvä lähiseudun kouluille, että 
esim. liikuntatunneilla ei menisi siirtymiseen niin kauan aika, eikä tarvitsi mennä 
Pirkkolaan asti. 
 
Liikuntahallin sisäänpääsy olisi nuorille halvempi, kuin aikuisille. Olisi myös todella 
tärkeää, että liikuntahallissa olisi paljon aikaa nuorille eikä vain seuroille/joukkueille. 
 
Olisi todella hyvä että auttaisitte meitä viemään aloitteen eteenpäin ja olisimme alueiden 
nuorten puolesta todella kiitollisia. 

Aloite jätetty  1.2.2018 

Toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

Vastaus pvm 25.4.2018 

Vastaus  

 
Hyvät aloitteen tekijät  
Pyysin aloitteestanne selvitystä kaupungin liikuntapalveluilta. Heidän kertomansa 
mukaan Kannelmäen sisäliikuntatilat ovat vähissä, kun Pelimannin ala-aste on sulkenut 
ovensa. Kannelmäessä on nuorisotalo, mutta ei varsinaista liikuntahallia.  
 
Liikuntapalvelut on rakentanut Kannelmäen liikuntapuistoon lähiliikuntapaikan ja 
perusparantanut Lassilan liikuntapuiston pelikenttien pinnoitteita. Tämän vuoden 
ohjelmaan sisältyy tekonurmen rakentaminen Kannelmäen liikuntapuiston 
hiekkakentälle.  
 
Kannelmäessä on siis panostettu liikuntapalveluihin, mutta alueella on tarvetta 
sisäliikuntatiloille. Tästä huolimatta liikuntapalvelut ei näe Kannelmäen liikuntahallin 
toteuttamista lähivuosina mahdollisena. Kannelmäessä ei ole tonttia, joka olisi 
kaavoitettu liikuntahallille. Liikuntapalveluilla ei myöskään ole määrärahoja uuden hallin 
rakentamiseen tai sen käytöstä aiheutuvien kustannusten maksamiseen. Kannelmäen 
alueen lähistöllä ollaan lähivuosina kuitenkin rakentamassa liikuntatiloja: Helsingin 
liikuntahallien uusi jäähalli on valmistumassa Kaarelaan, Suomalais-venäläisellä koululla 
on vireillä uudisrakennushanke, joka voi lisätä alueen liikuntatiloja, ja Pirkkolan 
liikuntapuistoon ollaan kaavailtu yksityistä liikuntahallia. 
 
Tämän liikuntapalveluilta saamani selvityksen perusteella en voi luvata teille, että 
esittämänne hanke olisi toteutumassa sellaisenaan. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla 
tullaan kuitenkin selvittämään alueen tarpeita. Tässä yhteydessä pyritään löytämään 
keinoja lisätä mm. nuorille suunnattuja liikuntamahdollisuuksia. Aloitteenne kohdistuu 
juuri tähän kehittämistyöhön. 
 
Kiitän teitä aloitteestanne ja toivotan teille oikein hyvää loppukevättä ja kesää. 
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, leena.mickwitz(@)hei.fi 
 
Apulaispormestari Nasima Razmyar 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/liikuntahalli-kannelmakeen/ 
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5. Valaistusta Kannelmäen ja Malminkartanon alueille 
Aloitteen sisältö 2017 RUBUfest-pajoissa otimme esille Kannelmäen ja Malminkartanon turvallisuuden, 

jossa selvisi että alueilla ei ole nuorten mielestä tarpeeksi valaistusta. Alueen 
vanhemmatkin ovat sitä mieltä, että joissain paikoissa on liian pimeää kävellä esim. illalla 
kotiin. Huono valaistus tuo nuorille sekä vanhemmille turvatonta ja pelokasta tunnetta. 
Haluamme että nuoret voivat kävellä, viettää vapaa-aikaa yms. murehtimatta siitä mistä 
ja minne he menevätkin. 
 
Kysyimme 17.1.2018 Kannelmäen-liike ja Malminkartanossa tapahtuu Facebook-sivuilla, 
että minne valaistusta kaivattaisiin. Saimme jo lyhyessä ajassa, erittäin paljon 
kommentteja, joissa kerrottiin paikkoja ja kehuttiin aloitetta. Huomasimme myös 
samalla, että suurin osa paikoista oli paikkoja joissa nuoret kävelevät päivittäin tai jopa 
viettävät esim. vapaa-aikaa. 
 
Paikkoja Kannelmäessä joihin kaivattiin valaistusta: 
 - Juna-aseman sillan alla 
- Pelimannintien alikulkutunnelit (Klaneettitien bussipysäkin kohdalla) 
- Hammaslääkärin - juna-aseman välissä oleva tie 
 - Kanneltie 
 - Sitratorin R-kioskin viereen ja Kannel Pubin eteen 
 - Kanneltalon taakse 
 - Jouhipolulta Urkupillintielle 
 - Pasuunapuistoon 
- Mätäjoelle 
 
Paikkoja Malminkartanossa joihin kaivattiin valaistusta: 
 - Apollon pihalle 
 - Von Glanin puistoon 
- Mätäjoelle 
- Heppatallin ja omenatarhan välinen metsäpätkä 
- Malminkartanon Nuorisotalolle päin menevä tie 
- Valaistusta aseman läheisen Alepan sivuille ja taakse 
 - Piika puistoon 
 
Olisimme todella kiitollisia ja iloisia jos auttaisitte meitä alueiden nuoria sekä samalla 
vanhempia, hyväksymällä aloitteemme ja auttaisitte meitä viemään asian eteenpäin. 
 
Terveisin Kannelmäen ja Malminkartanon nuoret 

Aloite jätetty 1.2.2018 

Toimiala Kaupunkiympäristön toimiala 

Vastaus pvm 17.8.2018 

Vastaus  

 
Kiitos aloitteesta ja pahoittelut vastauksen viipymisestä! Kaupunkiympäristölautakunta 
käsitteli aloitetta 29.5.2018 (284 §), ja teki listan toimenpiteitä, joiden avulla valaistusta 
saadaan parannettua Kannelmäen ja Malminkartanon alueilla. 
 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-asiakirja?year=2018&ls=11&doc=Kymp_2018-05-29_Kylk_15_Pk


Toimenpiteinä on mm. valonheitinten ja valaisinten lisäämistä, kasvuston poistamista 
valaisinten ympäriltä, valaisinten kääntämistä takaisin oikeaan suuntaan sekä valaisinten 
uusimista led-valaisimiksi. Korjaus ja uusimistoimenpiteiden tarkemmat kohteet 
ilmenevät kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirjalta (linkki yllä), ja ne tullaan 
toteuttamaan tulevan syksyn ja talven aikana.  
 
Mätäjoen Kannelmäen ja Malminkartanon kohta on lepakkoaluetta, eikä valaistusta 
voida enää lisätä nykyisestä. Myös heppatallin ja omenatarhan välinen metsä on 
lepakkoaluetta, jolla ei voida lisätä valaistusta. 
 
Kannelmäen liikuntapuiston halki kulkevalle puistoraitille on jo pidempään toivottu 
valoa, ja kaupungin liikuntayksikkö on rakentamassa puistoraitille valaistuksen, joka 
toteutetaan viimeistään vuonna 2020. 
 
Apollon rakennukselle ja sen pihalle on suunnitteilla peruskorjaus, joten uutta 
pihavalaistusta ei tässä vaiheessa rakenneta. Malminkartanon entinen nuorisotalo 
puretaan ja korvataan uudella rakennuksella, joten sielläkin uusi pihavalaistus 
rakennetaan uuden rakennuksen valmistumisen yhteydessä. 
 
Valaistus vaikuttaa merkittävästi alueen viihtyisyyteen ja turvallisuuden tunteeseen. On 
hienoa, että kiinnititte huomiota valaistuksen puutteisiin ja autoitte kaupunkia 
löytämään kohteet, jotka tarvitsevat ylläpitoa ja uusimista. 
 
Lisätiedot Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045 
Apulaispormestari Anni Sinnemäki 
 
Liitteet 
1 Nuorten aloite 2.2.2018, valaistus Kannelmäen ja Malminkartanon alueella 
2 Nuorten aloitteen liite, 2.2.2018 
3 Malminkartano valaistus liite 1 
4 Malminkartano valaistus liite 2 
5 Malminkartano valaistus liite 3 
6 Malminkartano valaistus liite 4 
7 Malminkartano valaistus liite 5  

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/valaistusta-kannelmaen-ja-malminkartanon-alueille/ 
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6. Ilmainen ehkäisy kaikille alle 18-vuotiaille Kela-kortilla 
Aloitteen sisältö Tämä aloite sai 13,6 prosentin kannatuksen alueemme koulujen RuutiBudjetti-

äänestyksessä viime vuonna. 
 
Tämä on todella tärkeä aloite ja toivomme, että se toteutuu, koska: 
Jos ehkäisyvälineet olisivat kaikille alle 18-vuotiaille ilmaisia, nuorten ei pitäisi varastaa 
niitä kaupasta ja näin he välttyisivät monilta ongelmilta. Ehkäisyvälineet ovat todella 
kalliita (varsinkin jälkiehkäisypilleri), eikä monella nuorella ole varaa niihin. Sitten jos 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/valaistusta-kannelmaen-ja-malminkartanon-alueille/
https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2018-001486/


nuorella ei ole niihin rahaa, niin todella helposti nuori ajattelee, että no sitten en käytä 
ehkäisyä ollenkaan ja näin nuori altistaa itsensä ja kumppaninsa eri taudeille ja raskaaksi 
tulemiselle. Nuori siis menisi esim. apteekkiin tai kauppaan ja Kela-kortilla todistaisi 
alaikäisyytensä ja sieltä saisi esimerkiksi kondomeja tai ehkäisypillereitä. 
 
Nuoren elämä olisi siis paljon huolettomampaa, jos ehkäisy olisi ilmaista ja myös 
turvallisempaa. 
 
Olemme tietoisia, että kaupungilla on etenemässä ehdotus, jolla alle 25-vuotiaat saisivat 
ilmaiset ehkäisypillerit vuodeksi, mutta tämä ei meidän mielestä riitä. Ja tämän lisäksi 
tämä ehdotus ei auta riittävästi kondomien ilmaisjakelun kanssa, niitä on edelleen liian 
vähän jaossa ja nuoren pitää olla "oikeassa paikassa, oikeaan aikaan" niiden jakamisen 
kanssa, kun meidän aloitteen mukaan nuori saisi niitä itse hankittua, silloin kun tarvitsee. 

Aloite jätetty  7.2.2018 

Toimiala Sosiaali- ja terveystoimiala 

Vastaus pvm 20.6.2018 

Vastaus  

 
Kiitos ehdotuksestasi tärkeään aiheeseen! Helsinki päätti tänä vuonna laajentaa 
maksuttoman ehkäisyn kaikille alle 25-vuotiaille nuorille. Kaupunginvaltuuston päätös oli 
tärkeä nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Samalla Helsinki on 
suunnannäyttäjä koko Suomelle. 
 
Osana maksutonta ehkäisyä myös kondomeja on tarkoitus saada jakoon paikkoihin, 
joista nuorten on helppo niitä löytää: koulu- ja oppilasterveydenhuoltoon, 
terveysasemille ja nuorisotaloille. Sen lisäksi muita pidempiaikaisia ehkäisymenetelmiä 
kuten e-pillereitä, kierukoita ja kapseleita tarjotaan ammattilaisten opastuksella muun 
muassa koulujen ja oppilaitosten terveydenhoitajien, terveysasemien ja keskitetyn 
ehkäisyneuvonnan kautta. 
 
Maksuton ehkäisy tarkoittaa siis Helsingissä sekä maksuttomia erilaisia ehkäisyn 
vaihtoehtoja sekä palveluja, joihin on helppo tulla ja joissa kuullaan ja kunnioitetaan 
nuoria. Tärkeää on myös, että osaamme palveluissamme oikealla tavalla kohdata nuoret. 
Esimerkiksi nuorisoneuvoston nuorten kanssa olemme käyneet läpi palvelujamme 
nuorten näkökulmasta. 
 
Yritämme löytää parhaat paikat niin, että kondomit ja muu tieto maksuttomasta 
ehkäisystä on nuorten kannalta oikeassa paikassa, oikeaan aikaan. Apteekit ja kaupat 
ovat yksityisiä toimijoita, joiden kautta kaupunki ei voi toteuttaa suurina erinä 
hankittavien kondomien ja pillereiden jakoa kohtuullisin kustannuksin eikä 
neuvontapalveluiden laatua voida varmistaa. 
 
Yritämme ratkoa ongelmia myös jatkossa uusilla ideoilla ja on hyvä, että sellaisia on 
saatavilla. Havaintonne ehkäisyasioista ovat siis jatkossakin hyvin tärkeitä. Ohessa vielä 
keskitetyn ehkäisyneuvonnan vastuulääkärimme Satu Suhosen vastaus aiheeseen. 
 
Hyvää kesää sinulle toivottaen 
Apulaispormestari Sanna Vesikansa 
 
Kirjeen liite: 



Sosiaali- ja terveystoimialan vastaus 8.2.2018 tulleeseen aloitteeseen Ilmaisesta 
ehkäisystä kaikille alle 18-vuotiaille KELA-kortilla 
 
Seksuaali - ja lisääntymisterveys on oleellinen osa terveyttä ja hyvinvointia. Helppo pääsy 
nuorta kunnioittaviin ja kuuleviin palveluihin sekä neuvonta oman kehon ja oman tahdon 
kunnioituksesta on hyvin tärkeää. Nuoret tarvitsevat kynnyksettä 
saavutettavia, maksuttomia palveluita. Panostus nuorten seksuaali- ja 
lisääntymisterveyteen on panostus heidän tulevaan hyvinvointiinsa ja terveyteensä. 
 
Maksuton ehkäisy alle 20-vuotiaille nostettiin Suomessa tavoitteeksi jo runsaat 10 vuotta 
sitten (Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelma 2007- 11, STM 
2007). 
 
Valtaosa raskaudenkeskeytyksistä tehdään alle 25-vuotiaille. Vaikka Suomessa tehdään 
maailmanlaajuisesti keskeytyksiä vähän, raskaudenkeskeytys on tilanne, jolta sen kokeva 
toivoisi välttyvänsä niin henkisesti kuin fyysisesti. Lisäksi taloudellisesti 
ajatellen on edullisempaa kustantaa ehkäisy kuin raskaudenkeskeytys. 
 
Kondomi on korvaamaton seksitautien ehkäisyssä. Sen teho raskaudenehkäisyyn on 
kuitenkin heikohko. Toivottavinta ja tehokkainta seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
valintaa olisi ns. tuplaehkäisy, kondomi seksitautien ehkäisyyn ja rinnalla muu 
menetelmä raskaudenehkäisyyn. Seksitaudit ovat valtaosin oireettomia ja voivat johtaa 
toteamattomina ja hoitamattomina myöhemmin lapsettomuusongelmiin. 
 
Maksuton ehkäisy sellaisenaan ei takaa sen käyttöä, tehoa eikä turvallisuutta. Sen vuoksi 
ammattitaitoinen neuvonta ja palvelut ovat tärkeitä. On tilanteita, joissa hormonaaliseen 
ehkäisyyn (pillerit, laastari, rengas) voi liittyä riskejä niin terveysvaarojen kuin 
ehkäisytehon suhteen. Myös kondomin käyttöön ja sen merkitykseen liittyvä neuvonta 
on tärkeää. Farmaseuttien ja kaupan 
myyntihenkilöstön antamat ohjeet eivät voi korvata terveydenhoitoalan ammattilaisten 
antamaa neuvontaa tai ehkäisyn aloitukseen ja seurantaan liittyvää arviointia. 
 
Helsingissä maksuttoman ehkäisyn laajentamisen jälkeen (kaupunginvaltuusto 17.1. 
2018) myös ehkäisypalveluiden henkilöstöresursseja on lisätty. Päätös kattaa myös 
maksuttomien kondomien tarjoamisen kaikenikäisille. 
 
Kondomeja saa terveydenhoitajalta ja lääkäriltä kouluterveydenhuollossa, 
opiskeluterveydenhuollossa, terveysasemilla, äitiysneuvolassa sekä keskitetyssä 
ehkäisyneuvonnassa. Helsingin kaupunki tarjoaa niitä myös mm. nuorten tapahtumissa, 
nuorisotaloilla, kutsunnoissa. Neuvonta niin seksitaudeista, ohjaus niiden testaamiseen, 
kuin muusta seksuaali- ja lisääntymisterveydestä (ml. raskaudenehkäisy) on kaikille ja 
erityisesti nuorelle tärkeää. 
 
Sitoutuminen pilleri-, laastari-, rengasehkäisyyn sen maksuttomuudesta huolimatta on 
todettu laajoissa kansainvälisissä tutkimuksissa huonoksi, jos tutkitaan 
raskaudenehkäisytehoa eli välttymistä suunnittelemattomalta raskaudelta. Tämä oli 
perusteena sille, että Helsinki päätti tarjota pilleri- ja rengasehkäisyn maksutta vuodeksi 
alle 25-vuotiaille. 



 
Ns. pitkävaikutteinen ehkäisy (ehkäisyimplantaatit eli kapselit ja hormoni- tai 
kuparikierukan) tarjotaan 25 ikävuoteen saakka maksutta. Ehkäisyn hoituminen jopa 
seitsemäksi vuodeksi ja maksutta ilman päivittäistä (pilleri), viikottaista (laastari) tai 
kuukausittaista (rengas) muistamista helpottaa arkea ja elämää. 
 
Opiskelijoiden osalta terveydenhoitaja kartoittaa nuoren kokonaistilanteen, 
ehkäisytarpeen ja aloittaa ehkäisyn sekä laatii nuoren kanssa seurantasuunnitelman. 
Ehkäisyn aloitus ja seuranta toteutetaan alle 16-vuotiaille nuorille ongelmattomissa 
tilanteissa opiskeluterveydenhuollossa toisen asteen oppilaitoksissa tai eräissä tilanteissa 
keskitetyssä ehkäisyneuvonnassa. Lääkelistasta löytyvät käytössä olevat ehkäisyn 
aloitusvalmisteet. Tarvittaessa opiskelija saa jälkiehkäisyn opiskeluterveydenhuollosta ja 
keskitetystä ehkäisyneuvonnasta. 
 
Satu Suhonen, dosentti, naistentautien ja synnytysten, gyn.endokrinologian 
erikoislääkäri 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/ilmainen-ehkaisy-kaikille-alle-18-vuotiaille-kela-
kortilla/ 
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7. Mahdollisuus henkilökohtaiseen nimettömään keskusteluun kouluissa 

Aloitteen sisältö Tämä aloite sai 13,2 prosentin kannatuksen viime vuoden RuutiBudjetti-äänestyksissä 
alueellamme. 
 
Joskus nuorilla on todella paha olla ja heidän elämässään voi olla niin pieniä kuin suuria 
huolia. Jokaisessa koulussa ei ole mahdollista puhua esimerkiksi koulupsykologin kanssa 
juuri silloin, kun sitä keskustelua eniten tarvitsisi. Siksi olisi erittäin tärkeää, että jokaisella 
koululla olisi nuorille hyvin tuttu aikuinen, jolle voisi puhua luottamuksella ja 
nimettömästi. Aikuisen pitäisi olla juuri hyvin tuttu nuorille, jotta luottamussuhde tähän 
aikuiseen olisi vahva. Nimettömyys olisi hyvä asia siksi, koska nuoresta voi tuntua paljon 
helpommalta mennä juttelemaan elämästään sellaiselle aikuiselle, jos hän tietää, että se 
aikuinen ei tiedä hänen nimeään ja missä hän asuu ja niin edelleen. Tällä hetkellä moni 
nuori varmasti jättää kertomatta huoliaan koulun henkilökunnalle, koska he pelkäävät, 
että siitä seuraa aina jotain (esimerkiksi ilmoitetaan kotiin).  
 
Henkilökohtainen nimettömänä käyty keskustelu helpottaisi varmasti monen nuoren 
elämää ja siksi koemme tämän aloitteen äärettömän tärkeäksi kaikille nuorille! 

Aloite jätetty 12.2.2018 

Toimiala Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

Vastaus pvm 18.4.2018 

Vastaus  
 

Hyvä aloitteen tekijä, 
Kiitos aloitteesta, joka koskee mahdollisuutta henkilökohtaiseen nimettömään 
keskusteluun kouluissa. Nuorten aloitteessa esitetään, että jokaisessa koulussa olisi tuttu 
ja turvallinen aikuinen, jonka kanssa voisi keskustella nimettömänä asioistaan ilman 
pelkoa siitä, että aikuinen kertoo nuoren asioista esimerkiksi huoltajille. Aloitteessa 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/ilmainen-ehkaisy-kaikille-alle-18-vuotiaille-kela-kortilla/
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toivotaan, että keskustelua voi käydä nimettömänä ja että siitä ei synny nuorelle 
seuraamuksia.  
 
Olen selvittänyt asiaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kaupunginkanslian kanssa.  
 
Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluvat koulun kaikille aikuisille tehtävästä 
riippumatta. Opetussuunnitelman mukainen opetus, ohjaus, oppilashuolto ja tuki 
kaikkina koulupäivinä sekä turvallinen oppimisympäristö ovat jokaisen oppilaan oikeus. 
Nimettömänä keskusteleminen voi olla vaikeaa oman koulun opettajien kanssa, koska 
oppilaat ja opettajat tuntevat useimmiten toisensa kasvoilta ja nimeltä. Nimettömänä 
keskustelu onnistuisi tällöin parhaiten joko puhelimitse tai netissä chat-palveluna.  
Kouluissa ja oppilaitoksissa oppilaiden hyvinvointia tukevat lisäksi psykologit ja 
kuraattorit, joilla on koulutusta ja osaamista nuorten isojen ja pienten ongelmien 
selvittelyyn ja ratkaisemiseen ja niistä keskusteluun. He eivät myöskään yleensä tunne 
kuin osan koulun oppilaista. Keskustelut ovat aina luottamuksellisia. Oppilashuolto on 
vapaaehtoista ja opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen 
huoltajiensa kanssa. Opiskelijan omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon 
häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden 
henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti.  
 
Psykologin tai kuraattorin luona on mahdollista käydä siten, että oppilas/ opiskelija ei 
paljasta nimeään. Tällöin toteutuu nimetön keskustelu mistä asiasta tahansa. Oppilaat 
voivat myös soittaa psykologille tai kuraattorille nimettöminä. Psykologilla ja 
kuraattorillakin on velvollisuus olla yhteydessä lastensuojeluun tai poliisiin, mikäli nuoren 
esille tuoma asia sitä vaatii. Heidän velvollisuutensa on kertoa, että vain tällöin lasta 
voidaan auttaa tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Oppilaan ei ole kuitenkaan ole pakko 
suostua nimensä kertomiseen.  
 
Tarjolla on myös koulun ulkopuolisia palveluja, jotka mahdollistavat keskustelun 
nimettömänä. Näitä järjestävät mm. Suomen mielenterveysseura, Mannerheimin 
lastensuojeluliitto ja Nuorten kriisipiste.  
 
Aloitteessa esitetty matalan kynnyksen keskustelumahdollisuus on kannatettava asia ja 
kouluissa ja oppilaitoksissa tulisi edistää matalan kynnyksen keskustelukulttuuria. Monet 
nuorten pohtimat asiat ovat sellaisia, joita olisi hedelmällistä pohtia yhdessä aikuisen ja 
muiden nuorten kanssa esimerkiksi pienissä ryhmissä. Opiskeluhuollon henkilökunta on 
koulutettu erilaisten ryhmätyöskentelymenetelmien käyttöön. Koulussa on tärkeää luoda 
myös kiireettömiä hetkiä ja luottamuksellisia suhteita, jotka matalalla kynnyksellä 
mahdollistavat keskustelun mielessä pyörivistä asioista. Keskustelut koululla toimivan 
nuorisotyöntekijän tai oppilaitoksessa työskentelevän opiskelijatoiminnan 
koordinaattorin kanssa voivat myös antaa tarvittavaa tukea nuorelle. 
 
Kiitän aloitteesta ja hyvää kevään jatkoa.  
Lisätiedot: Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36256, katja.rimpila(a)hel.fi 
 
Apulaispormestari Pia Pakarinen  

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/mahdollisuus-henkilokohtaiseen-nimettomaan-
keskusteluun-kouluissa/ 
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8. Musiikkitapahtuma/festari Pihlajamäki/Pihlajisto/Viikki-alueella 

Aloitteen sisältö Tämä aloite sai 11,8 prosentin kannatuksen alueemme RuutiBudjetti-prosessissa viime 
vuonna. 
 
Musiikkitapahtuma/festari toisi alueelle lisää ihmisiä ja näin alue tulisi tunnetummaksi 
myös muille helsinkiläisille paremmin. Alueellamme voi joskus olla aika huono maine ja 
tämänlainen tapahtuma voisi muuttaa sitä ja jengi ei miettisi vain negatiivisia asioita 
alueestamme. Alueessamme on myös paljon hyviä puolia ja siksi olisi hienoa näyttää niitä 
musiikkitapahtuman avulla. 
 
Musiikkitapahtuma/festari saisi nuoret liikkeelle ja heillä olisi jotain kivaa tekemistä, eikä 
vain ulkona olemista ja muuta sellaista. Jos nuoret saataisiin myös osallistumaan 
tapahtuman tuottamiseen, moni nuori saisi siitä varmasti paljon positiivisia kokemuksia. 
Tapahtuman tuottaminen ja vaan siihen osallistuminenkin toisi monelle nuorelle 
varmasti myös hyviä muistoja teini-iästään. Nuoret pääsisivät myös tutustumaan muihin 
uusiin nuoriin, joita he eivät välttämättä muuten kohtaisi. Jos tapahtumaan saataisi vielä 
hyviä artisteja, pääsisi nuoret tapaamaan idoleitaan, mikä olisi tosi hienoa! 

Aloite jätetty 14.2.2018 

Toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

Vastaus pvm 18.5.2018 

Vastaus  

 
Hyvä aloitteen tekijä,  
Pyysin nuorisopalveluista selvitystä aloitteesi johdosta. Saamani tiedon mukaan aloitetta 
on käsitelty AloiteAsema-tilaisuudessa toukokuun alussa. Siellä tapahtumaa oli 
ideoimassa kuusi nuorta, jotka jatkavat tapahtuman ideointia ja kehittämistä edelleen. 
Alustavan suunnitelman mukaan tapahtuma järjestettäisiin elokuussa 2019, 
tapahtumalle sopivaa paikkaa kartoitetaan parhaillaan.  
Nuorisopalveluista kerrotaan myös, että heidän tapahtumayksikkönsä ja Viikin 
nuorisotyöyksikkö ovat sitoutuneet tukemaan aloitteen etenemistä ja auttamaan 
nuorten ryhmää tapahtuman suunnittelussa ja tuottamisessa. Saamani selvityksen 
perusteella aloite on siis etenemässä. Kokoa asia kuulostaa minusta oikein hienolta ja 
hauskalta.  
Kiitän sinua aloitteen tekemisestä ja toivotan oikein hyvää kesää.  
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, leena.mickwitz(a)hel.fi 
 
Apulaispormestari Nasima Razmyar  

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/musiikkitapahtumafestari-pihlajamakipihlajistoviikki-
alueella/ 

Palautejärjestelmän 
id / Diaarinumero 

3015l9k3k0sfjoggaj5q 
HEL 2018-002043 

 

9. Metrojen aikataulut kuntoon 

Aloitteen sisältö Metrojen pitäisi kulkea sujuvammin ja seurata niiden aikatauluja. Metrojen kuuluu 
kulkea myös useammin. Tämä on tärkeää koululaisille, jotta he pääsisivät ajoissa 
kouluun. Koulusta myöhästyminen vaikuttaa oppilaan arvosanoihin. 

Aloite jätetty  22.2.2018 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/musiikkitapahtumafestari-pihlajamakipihlajistoviikki-alueella/
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/musiikkitapahtumafestari-pihlajamakipihlajistoviikki-alueella/


Toimiala Kaupunkiympäristön toimiala 

Vastaus pvm 8.6.2018 

Vastaus  
 

Kiitos aloitteestasi! Metroliikenne on tosiaan kärsinyt alkuvuodesta 2018 tavanomaista 
enemmän erilaisista häiriöistä. Metroliikenteen luotettavuutta kehitetään jatkuvasti ja 
liikenneliikelaitos (HKL) tekee paljon työtä sen eteen, että teknisten häiriöiden taustalla 
olevat syyt saadaan selvitettyä. Samoin ennakoitua suuremmasta kuljettajatarpeesta 
johtuvaa henkilökuntapulaa korjataan kouluttamalla uusia kuljettajia. 
 
Metroliikenteen vuorovälit ovat viime vuodesta lähtien olleet 2,5 minuuttia. Päätökset 
metroliikenteen vuoroväleistä tekee Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL). 
Vuorovälien lyhentäminen riippuu metron automatisoinnista, joka toteutuessaan 
lyhentää vuorovälejä entisestään. 2,5 minuutin vuoroväli on kuitenkin jo hyvin tiheä, 
mikä vaikuttaa osaltaan siihen, että pienet häiriöt esimerkiksi junan ovien toiminnassa 
vaikuttavat metroliikenteeseen aiempaa enemmän. 
 
On kurjaa, että metroliikenteessä on ollut häiriöitä, joiden vuoksi koululaiset ovat 
saattaneet myöhästyä koulusta. Helsingin kaupunki ja HKL tekevät kaikkensa, jotta 
metrot saataisiin taas kulkemaan luotettavasti ja koululaiset ajoissa kouluun. 
 
Lisätiedot: Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, 
anna.villeneuve(a)hel.fi 
Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711, sari.valasjarvi(a)hel.fi 
 
Apulaispormestari Anni Sinnemäki  

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

Palautejärjestelmän 
id / Diaarinumero 

30qdp0pdnujsaqeqfo0d  
HEL 2018-002440 

 

10. Ilmainen lähiseutumatkustaminen alle 17 v. 

Aloitteen sisältö Nuoret ovat köyhiä, eikä pysty maksaa bussilippuja itse. Tämän ikäiset ovat myös 
koulussa, eivätkä ehdi käydä töissä ja kaikilla ei välttämättä ole rahaa perheessä, joten 
tämä auttaisi paljon. Lukiolaisilla menee myös todella paljon rahaa kaikkeen muuhun 
jotka maksaa paljon esimerkiksi kirjat. Tämä myös lisäisi lasten ja nuorten välistä tasa-
arvoa. 
 
Kaikki eivät saa koululta bussilippua ja sekin eriarvoistaa nuoria paljon. Eikä koulun 
bussilipuilla voi liikkua kuin vaan ennen kello 18. 
 
Kaikki matkat eivät myöskään ole turvallisia lapsille kävellä joten joskus julkiset vaan ovat 
parempi vaihtoehto. 
 
Kouluillekin tulisi halvemmaksi kun ei tarvitse kustantaa lippuja ja koulut voisi käyttää 
nämäkin rahat paremmin esimerkiksi kirjoihin, luokkaretkiin tms. Koulujenkin budjeteista 
on leikattu. 

Aloite jätetty 28.2.2018 

Toimiala Kaupunkiympäristön toimiala 

Vastaus pvm 14.8.2018 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/metrojen-aikataulut-kuntoon/


Vastaus  
 

Kiitos aloitteesta ja pahoittelut vastauksen viipymisestä! Lippu- ja taksajärjestelmästä 
päättäminen kuuluu Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle (HSL), jolta emme 
valitettavasti saaneet pyynnöstä huolimatta lausuntoa aloitteestasi. 
 
Lippu- ja taksajärjestelmään on vuosien varrella ehdotettu useita muutoksia, jotka ovat 
koskeneet niin eläkeläisille, vammaisille kuin nuorillekin kohdistuvia alennuksia ja 
rajoituksia. HSL ottaa uuden kaarimalliin perustuvan vyöhykehinnoittelun käyttöön ensi 
vuonna. Lippujen hinnat laskevat keskimäärin 3,4 %:a ja lipputuotteiden joukkoon tulee 
uusi vaihtoehto: vuosilippu, joka on helpompi ja edullisempi kuin kuukausittain uusittava 
lippu. Lisäksi lastenlipun yläikärajaa korotetaan vuodella 16 vuodesta 17 vuoteen, jolloin 
50 %:n alennus on voimassa 7 - 17 -vuotiailla. 
 
Haasteena on, että alennusoikeuksien laajentaminen johtaa lipputulojen pienenemiseen, 
jolloin jouduttaisiin lisäämään HSL:n jäsenkuntien verovaroin rahoitettavia 
maksuosuuksia, nostamaan muiden matkustajien lippujen hintoja tai karsimaan 
liikenteen tarjontaa. Tästä syystä alennusryhmät ja oikeus matkustaa ilman lippua ovat 
tarkkaan harkittuja. 
 
Aloitteessa mainitsemasi tasa-arvo ja turvallisuus ovat tosiaan seikkoja, jotka pitää ottaa 
huomioon julkisen liikenteen lippujen hinnoittelussa. Lasten ja nuorten matkustaminen 
julkisella liikenteellä on ollut paljon esillä kaupunginhallituksen ja valtuuston 
työskentelyssä, ja Helsinki pitää jatkossakin huolen siitä, että lapset ja nuoret ovat esillä 
HSL:n päätöksenteossa. 
 
Lisätiedot Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, 
anna.villeneuve(a)hel.fi 
 
Apulaispormestari Anni Sinnemäki 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/ilmainen-lahiseutumatkustaminen-alle-17v/ 

Palautejärjestelmän 
id / Diaarinumero 

18um8cfqrptksnfni6d5 
HEL 2018-001685 

 

11. Herttoniemeen tekonurmi!  

Aloitteen sisältö Herttoniemen alueelle tekonurmi. Lähin tekonurmi on Laajasalossa ja se on aina seuran 
käytössä. Paikkoja on monia mihin sen voisi sijoittaa esim. Herttoniemenrannan 
hiekkakenttä, Länsi-Herttoniemessä "urtsi" tai Roihuvuoressa musiikkiopiston kohdalla 
oleva kenttä. 
 
Jalkapallon peluu hiekalla ei ole mieluisinta ja tätä on toivottu monia vuosia, mutta 
asialle ei ole koskaan tehty mitään. Nyt olisi korkea aika saada nuorille heidän 
haluamaansa alueelle. 

Aloite jätetty 28.2.2018 

Toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

Vastaus pvm 23.5.2018 

Vastaus  
 

Pyysin aloitteestasi selvitystä liikuntapalveluista. Saamastani selvityksestä ilmenee, että 
hiekkakenttien muuttamien tekonurmiksi lisää kenttien viikoittaista käyttöä ja pidentää 
kentän käyttöaikaa kesälajien osalta. Sen sijaan luistelukausi saattaa lyhentyä jonkin 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/ilmainen-lahiseutumatkustaminen-alle-17v/


verran. Tekonurmi muodostaa ylimääräisen eristekerroksen hiekan päälle, ja on sen 
vuoksi hankalampi jäädyttää kuin hiekkakenttä. Liikuntapalveluista todettiin 
yhteenvetona, että tekonurmien rakentaminen parantaa yleisesti ottaen liikunnan 
olosuhteita ja lisää liikunnan määrää. Alueella on paljon nuoria, ja asukasmäärä on 
kasvamassa, joten kentälle olisi käyttäjiä.  
 
Kuluvalle vuodelle tehty liikuntapuistojen ja -kenttien rakentamisohjelma ei sisällä 
tekonurmikenttää Herttoniemen alueelle. Sen sijaan Kannelmäkeen, Latokartanoon ja 
Vuosaareen ollaan rakentamassa isoja tekonurmikenttiä. Nämä hankkeet kertovat, että 
tekonurmien rakentamista pidetään liikuntapalveluissa hyvänä toimintalinjana. 
Liikuntapalveluista kerrotaan, että he tulevat päivittämään tulevien vuosien ohjelmaa, ja 
siinä yhteydessä arvioimaan myös mahdollisuutta rakentaa tekonurmikenttä 
Herttoniemeen. Asian etenemisestä saat tietoa esimerkiksi liikuntapaikkapäällikkö 
Petteri Huurteelta (petteri.huurre@hel.fi). 
 
Kiitän sinua aloitteestasi ja toivotan oikein mukavaa kesää.  
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, leena.mickwitz(a)hel.fi 
 
Apulaispormestari Nasima Razmya  

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/herttoniemeen-tekonurmi/ 

Palautejärjestelmän 
id / Diaarinumero 

1m7vopk1sjteli2pmrk9 
HEL 2018-002722 

 

12. Nuorisotalo auki viikonloppuna 

Aloitteen sisältö Hei. Olen Phumin Kailo, yksi nuoriso kävijä. Minulla olisi toivomus, että miksi nuoriso-
talot eivät ole auki viikonloppuisin? Miettisin että jos nuorisotalo ei olisi joka arkipäivä 
auki vaan, että olisi viikonloppuna auki. Hyvin moni nuori on yleensä tylsistynyt 
viikonloppuisin, joten miksi nuta ei vois olla auki, koska nutalla on kaikki. 

Aloite jätetty 21.3.2018 

Toimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

Vastaus pvm 25.6.2018 

Vastaus  
 

Hyvä Phumin  
Pyysin aloitteesi johdosta selvitystä nuorisopalveluista. Aluepäällikkö Katri Kairimo kertoi 
minulle, että Helsingissä on nyt keväällä ollut säännöllisesti avoinna 36 nuorisotilaa 
perjantai-iltaisin, lauantaisin on avoinna ollut 13 tilaa. Lisäksi lauantaisin on ollut 
muutamia tiloja avoinna kerran kuussa. Kaikkia nuorisotiloja ei ole voitu pitää avoinna 
viikonloppuisin. Henkilökuntaa ei ole ollut niin paljon, että se olisi ollut mahdollista. 
Nuorisotilat ovat myös eri alueilla toimiville järjestöille tärkeitä paikkoja, joten osa 
ajoista on varattu niiden käyttöön.  
 
Osassa nuorisotiloja nuoret ovat ottaneet itse vastuuta nuorisotalojen avointen ovien 
toiminnasta. Tätä toimintaa kutsutaan vertaisohjaajatoiminnaksi tai vertsutoiminnaksi. 
Kettutie on yksi tällaisista tiloista, ja se onkin säännöllisesti auki viikonloppuisin.  
Aloitteestasi ei käy ilmi, onko sinulla mielessä joku nuorisotila, jonka haluaisit erityisesti 
olevan avoinna viikonloppuisin. Jos haluat vaikuttaa suoraan jonkun tilan aukioloaikoihin, 
niin Katri pyytää sinua laittamaan viestiä suoraan hänelle tai soittamaan. Tavoitat Katrin 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/herttoniemeen-tekonurmi/


joko sähköpostilla katri.kairimo@hel.fi tai taas elokuussa puhelinnumerosta 041 512 
1710.  
 
Kiitän sinua aloitteestasi ja toivotan sinulle oikein mukavaa kesää!  
Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054, leena.mickwitz(a)hel.fi 
 
Apulaispormestari Nasima Razmyar 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/nuorisotalo-auki-viikonloppuna/ 

Palautejärjestelmän 
id / Diaarinumero 

19dpl9mh8g1lcrfgseeb 
HEL 2018-003617 

 

13. MOPOJEN NOPEUS 

Aloitteen sisältö Mopot saisivat luvallisesti kulkea 60km/h 

Aloite jätetty  29.3.2018 

Toimiala Kaupunginkanslia, Kaupunkiympäristön toimiala 

Vastaus pvm 7.5.2018 

Vastaus  
 

Kiitos aloitteestasi!  
Helsingin kaupunki ei päätä mopojen sallitusta nopeudesta vaan rajoitus tulee 
lainsäädännöstä. Kaupunki ei siitä huolimatta kannata mopoille sallitun nopeuden 
nostamista nykyistä korkeammaksi, sillä se ei olisi liikenneturvallisuuden kannalta hyvä 
asia. Mopon hallitseminen ja ympäristön havainnointi on vaikeampaa korkeammalla 
nopeudella. Lisäksi jarrutusmatkat ovat pidempiä. 
 
Mopojen nopeusrajoitus vaikuttaa sekä mopoilijoiden että muiden liikkujien 
turvallisuuteen. Jos mopoilija kaatuu tai törmää toiseen ajoneuvoon suuremmalla 
nopeudella kuin nykyisin sallittu 45 kilometriä tunnissa, ovat mopoilijalle aiheutuvat 
vammat ja vahingot vakavampia. Jos mopoilija törmää esimerkiksi jalankulkijaan tai 
pyöräilijään, ovat vastapuolille aiheutuvat vammat ja vahingot vakavampia 
korkeammalla nopeudella. Mopot kun saavat joissakin paikoissa liikkua pyöräteillä, 
suurempi nopeus aiheuttaisi enemmän vaaratilanteita pyöräilijöille ja jalankulkijoille. 
 
Useimmilla kaduilla 45 km/h:n vauhti riittää hyvin liikennevirran mukana ajamiseen, 
joten suuremmalle nopeudelle ei ole tarvetta. Kaupunginhallitus päätti (9.4.2018, 205 
§) lisäksi laskea lähes kaikkien esikaupunkien pääkatujen nopeusrajoituksia 60 km/h:stä 
50 km/h:in, jolloin mopoilijoiden on entistä helpompaa ja turvallisempaa liikkua myös 
ajoradalla. 
 
Lisätiedot Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, 
anna.villeneuve(a)hel.fi 
Jussi Yli-Seppälä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37054, jussi.yliseppala(a)hel.fi 
 
Apulaispormestari Anni Sinnemäki 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/mopojen-nopeus/ 

Palautejärjestelmän 
id / Diaarinumero 

7v8pa88oapo11fu5rp0f 
HEL 2018-004040 

 

mailto:leena.mickwitz@hel.fi
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/nuorisotalo-auki-viikonloppuna/
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/mopojen-nopeus/


14. KOULUSSA TUOTETUN HÄVIKKIRUOAN VÄHENTÄMINEN 

Aloitteen sisältö Hävikkiruoka on herättänyt keskustelua ympäri maailmaa. Noin kolmasosa kaikesta 
maailmassa tuotetusta ruoasta jää käyttämättä. 
 Suomessa puolestaan suurimpia ruokahävikin tuottajia ovat kotitaloudet, sillä 
keskimäärin 20-25 kiloa ruokaa henkilöä kohden menee vuosittain hukkaan.  
Kotitaloudet eivät ole kuitenkaan ainoa ryhmä joka hävikkiruokaa tuottaa, vaan yksi suuri 
hävikkiruoan tuottaja kauppojen lisäksi ovat koulut. 
 
Helsingin kaupungilla on noin 90 peruskoulua ja 16 lukiota. Lisäksi Helsingin kaupungissa 
toimii myös lukuisia valtion omistamia kouluja, yksityiskouluja ja sopimuskouluja ja 
lukioita.  Joka päivä kaikissa näissä kouluissa tarjotaan oppilaille maksuton kouluruoka, 
mutta mitä käy ylimääräiselle ruoalle?  Tämä syömäkelpoinen ruoka päätyy suoraan 
roskikseen.  Miksi tätä syömäkelpoista ruokaa ei tarjota pientä maksua vastaan tai 
ilmaiseksi ruokaa tarvitseville? 
 
Helsingin leipäjonojen asiakasmäärät ovat olleet hurjassa kasvuvauhdissa. Leipäjonot 
ovat hyödyntäneet hävikkiruokaa, niin miksi eivät koulutkin tarjoaisi ruokaa 
vähävaraisille?  Leipäjonoissa on se huono puoli, että varsinkin talvella ihmiset jonottavat 
pakkasessa ruoka-apua. Leipäjonosta ihmiset voivat saada kassillisen ruokaa, mutta 
miten käy, jos henkilöllä ei ole esimerkiksi mahdollisuutta valmistaa ruokaansa? 
Kouluruoassa on hyvä puoli se, että se on jo kypsää ja se on valmis syötäväksi. 
 
Hävikkiruoan syntyä on vähennettävä kaikin mahdollisin keinoin, sillä hävikkiruoka myös 
yksi syy ilmastonmuutokseen. Ruoan tuottaminen on kallista ja varsinkin karjankasvatus 
on erittäin ilmastoa kuluttavaa. 
 
Pyydän Helsingin kaupunginvaltuustoa ja kaupungin toimialoja tutkimaan sitä, että 
kuinka hävikkiruokaa voidaan vähentää kaupungin kouluissa ja onko hävikkiruokaa 
mahdollista jakaa pientä maksua vastaan tai jopa ilmaiseksi ruokaa tarvitseville.  
Kouluruokailu on myös erittäin hyvä tapa tuoda ihmisiä yhteen. 
 
Esimerkiksi jos koululla jaettaisiin tai myytäisiin ruokaa, niin kaupunkilaiset kokoontuvat 
yhteen yhdessä siitä nauttimaan. Ikäihmiset, aikuiset, pienet lapsiperheet ja ihan 
tavalliset kaupunkilaiset hyötyisivät tästä erittäin paljon.  Mikä olisi parempi tapa viettää 
päivää nauttimalla ruokaa hyvällä omallatunnolla oman yhteisön kanssa niin, että tietää 
vähentävänsä hävikkiruoan syntyä.  Samalla voisivat koulun oppilaat ilahduttaa 
ruokailijoita vaikka musiikkiesityksellä. 
 Kouluissa tuotetun hävikkiruoan vähentäminen on myös askel kohti maailman 
toimivinta kaupunkia. 
 
Jim Koskinen, Nuorisovaltuutettu, Helsingin nuorisoneuvosto 

Aloite jätetty  3.4.2018 

Toimiala Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

Vastaus pvm 6.9.2018 

Vastaus  
 

Hei,  
Kiitos aloitteestasi koulussa tuotetun hävikkiruoan vähentämiseksi ja yhteisöllisyyden 
lisäämiseksi!  



 
Olen selvittänyt aloitteessasi esille nostamia asioita kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
ja Palvelukeskus Helsingin kanssa.  
Kouluihin, muihin oppilaitoksiin ja varhaiskasvatuksen toimipisteisiin tilataan 
ruokapalvelut palveluntuottajilta, pääosin Palvelukeskus Helsingiltä. Palveluntuottaja 
vastaa ruoan valmistuksesta, tarjoilusta ja ylijäävän ruoan mahdollisesta myynnistä ja 
muusta jakelusta. Lähtökohtana palveluntuottajilla on suunnitella ruokalistat huolella ja 
toimia kaikin keinoin niin, että ruoan hävikki on mahdollisimman vähäistä ja ylijäävä 
ruoka hyödynnetään ruokapalveluissa. Kylmänä säilytettyä ja toimitettua ruokaa voidaan 
pakastaa ja tarjota toisena päivänä.  
 
Ruokahävikki on kaikkia kiinnostava asia ja moni taho haluaa toimia sen vähentämiseksi. 
Käytännössä voidaan edetä vaiheittain ja kokeilujen kautta Helsingin kaupungin 
strategian ja tavoitteiden mukaisesti. 
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala suhtautuu myönteisesti ylijäävän ruoan käytön 
edistämiseen ja ruokahävikin vähentämiseen, mikäli ylijäävän ruoan myynnistä ja 
tarjoilusta ei aiheudu turvallisuusriskiä tai haittaa koululaisille, henkilökunnalle tai 
toiminnalle. Hyviä ratkaisuja hävikkiruoan jakelun järjestämiselle em. seikoista johtuen ei 
ole vielä toimialalla löytynyt. Jokin aika sitten kokeiltiin mallia, jossa vapaaehtoistoimijat 
saattoivat ilmoittautua hakemaan ylijäänyttä ruokaa palveluntuottajalta koulusta 
sovittujen periaatteiden mukaan ilmaiseksi. Heidän piti myös turvata itse ruoan kylmä- ja 
kuumaketju. Vain pari tahoa ilmaisi kiinnostuksensa ja kokeilu järjestettiin heidän 
kanssaan. Kokeilu kuitenkin hiipui, kun lopulta halukkaita hakijoita ei ollut.  
 
Uusia, digitaalisia toimintamalleja ja ideoita etsitään yhdessä palvelukeskus Helsingin ja 
toimialojen kanssa. Kaupungin liikelaitos, Palvelukeskus Helsinki, ei voi myydä ruokaa 
ulkopuolisille henkilöille tai tahoille kuin tietyin edellytyksin toiminnan ollessa vähäistä. 
Ruoan myynti ulkopuolisille edellyttäisi toiminnan yhtiöittämistä. Palvelukeskus on 
käynnistänyt hiljattain Lunchie Oy:n kanssa pilottia, jossa älypuhelinsovelluksella haetaan 
ratkaisua ylijäävän ruoan jakeluun ja myyntiin. Ruoan myynti on palvelukeskuksen 
mukaan siten mahdollista tällä hetkellä toimipisteiden ruokailuajan jälkeen. 
Kohderyhmänä on kaupungin henkilökunta. Tällainen pilottihanke on käynnissä 
parhaillaan yli kymmenessä kaupungin monipuolisessa palvelukeskuksessa ja vastaavassa 
toimipisteessä, joissa on henkilöstöruokala. Pilottia on suunniteltu laajennettavan 
jatkossa muutamaan kouluun ja päiväkotiin.  
 
Globaali vastuuta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistavan kasvu- ja 
oppimisympäristön toteutumista edistetään toimivan kaupungin päivittäisessä arjessa. 
Kouluruokailu on myös opetusta ja kasvatusta. Syön mitä otan -kampanjat kouluissa ja 
oppilaitoksissa yhdessä koulun oppilaiden, opettajien ja keittiöhenkilökunnan kanssa 
ovat keino kiinnittää asiaan huomiota. Palvelukeskus Helsinki ja muut kaupungin toimijat 
osallistuvat valtakunnalliseen Hävikkiviikon kampanjaan ensi viikolla (10.-16.9.2018) 
omien suunnitelmiensa mukaisesti.  
 
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.fi  
Hyvää Hävikkiviikkoa ja syksyn alkua!  
 



Ystävällisin terveisin Pia Pakarinen, apulaispormestari 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/koulussa-tuotetun-havikkiruoan-vahentaminen/ 

Palautejärjestelmän 
id / Diaarinumero 

jkecidj1cu1hh1bf6f0j 
HEL 2018-004042 

 

15. Venäjä ja ruotsi tasa-arvoisiksi peruskoulussa 

Aloitteen sisältö Tämä aloite sai viime vuoden RuutiBudjetti-prosessin kouluäänestyksissä 9,6 prosentin 
kannatuksen alueellamme. 
 
Tällä aloitteella haluamme tuoda nuorten äänen pakkoruotsia vastaan kuuluviin. 
Koemme, että olisi paljon parempi, jos nuori saisi itse valita opiskeleeko hän ruotsia vai 
venäjää. Venäjää puhutaan maailmalla todella paljon, tosi paljon enemmän kuin ruotsia 
ja siksi venäjän opiskelusta olisi varmasti enemmän hyötyä nuorelle hänen 
tulevaisuuttaan ajatellen. Olisi hyvä, että nuori saisi itse miettiä kumman kielen 
oppimiseen hänellä on enemmän kiinnostusta ja motivaatiota. Pakkoruotsin opiskelu on 
monelle nuorelle hankala asia (sitä jopa ihan vihataan) ja juuri motivaation puuttuminen 
sellaisen kielen opiskeluun, josta ei koe hyötyvänsä, tuottaa monelle hankaluuksia (esim. 
koulussa voi muuten mennä hyvin, mutta huono ruotsin numero vaikuttaa negatiivisesti 
koko muuhun todistukseen ja näin keski-arvo laskee). Jos nuorelle annettaisiin 
pakkoruotsin sijasta mahdollisuus valita kahden kielen väliltä, voisi se vaikuttaa 
positiivisesti nuorten asenteisiin koko koulua ja koulunkäyntiä kohtaan. 

Aloite jätetty  6.4.2018 

Toimiala Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

Vastaus pvm 10.9.2018 

Vastaus  
 

Hei, 
Kiitän kielivalintoja koskevasta aloitteestasi! 
Olen selvittänyt aloitteessasi esille nostamaa asiaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan 
kanssa. 
 
Aloitteessasi esiin nostama kysymys opetuksen kielivalikoimasta on ajankohtainen ja 
tärkeä. Tänä syksynä esimerkiksi ensimmäisen vieraan kielen opetus on alkanut 1-luokilla 
ja kaksikielistä opetusta on lisätty. Helsingin kaupunkistrategian mukaisena tavoitteena 
onkin helsinkiläisten monipuolisen kielitaidon kehittäminen. 
 
Helsingissä venäjän kielen osaaminen on tärkeää. Venäjää on mahdollista opiskella 
ensimmäiseltä, neljänneltä tai kahdeksannelta luokalta alkaen sekä lukiossa. Oppilaalla 
on halutessaan mahdollisuus opiskella venäjää koko perusopetuksen ajan ja pidempään 
kuin toista kotimaista kieltä. Lisäksi oppilas voi myös hakeutua venäjän kielirikasteiseen 
opetukseen, jolloin kielitaito kehittyy vahvaksi perusopetuksen aikana.  
 
Huomionarvoista on, että ruotsin kielen asema kaikille yhteisenä kielenä ei Helsingissä 
estä venäjän kielen opiskelua Ruotsin kielen erityinen asema Suomen toisena virallisena 
kielenä juontaa juurensa Suomen historiasta ja sen asema perustuu meidän 
lainsäädäntöömme. Helsingin tai muiden kuntien päätöksillä ei ruotsin kielen asemaan 
voida siten vaikuttaa. 
 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/koulussa-tuotetun-havikkiruoan-vahentaminen/


Valtakunnallisella tasolla on selvitetty mahdollisuutta muuttaa toisen kotimaisen kielen 
opiskelu vapaaehtoiseksi. Tällä hallituskaudella maan hallituksen linjausten mukaisesti 
opetushallitus avasi vuonna 2017 opetuksenjärjestäjille mahdollisuuden osallistua 
kokeiluun, jossa toisen kotimaisen kielen opiskelu olisi oppilaille valinnaista. Kokeiluun ei 
ole kuitenkaan löytynyt koko maasta riittävästi kiinnostusta, jotta opetusryhmät olisivat 
toteutuneet. Tällainen kokeilu ei käynnistynyt missään kunnassa. Kokeiluun 
osallistumista käsiteltiin myös kaupungin hallinnossa, mutta Helsingin kaupunki ei 
hakeutunut kokeiluun tehdyn päätöksen perusteella. 
 
Lisätiedot Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.fi 
  
Hyvää syksyn alkua! 
Ystävällisin terveisin Pia Pakarinen, apulaispormestari 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/venaja-ja-ruotsi-tasa-arvoisiksi-peruskoulussa/ 

Palautejärjestelmän 
id / Diaarinumero 

3cgv85rucshsunijdggg 
HEL 2018-004281 

 

16. Seksuaalikasvatusta sateenkaarivähemmistöille 

Aloitteen sisältö Törmäsin yläkoulun terveystiedon opiskelussa ongelmaan, joka koskee koulun seksuaali- 
ja ehkäisykasvatuksen yhdenvertaisuutta. Tällä hetkellä kaikki seksuaalikasvatus on 
heteronormatiivisuutta painottavaa eikä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöä käsitellä 
kuin yhdellä pienellä kappaleella kirjassa, jos edes käsitellään. 
 
Terveystiedon oppikirjoja tulisi ensinnäkin uudistaa siten, että mukana olisi homojen, 
lesbojen ja transsukupuolisten lisäksi muitakin seksuaalisuuksia esiteltyinä, kuten 
aseksuaalisuus ja panseksuaalisuus tai muunsukupuolisuus. Tämä olisi ensinnäkin 
tärkeää niille, joiden identiteettiä asia koskettaa kuin myös aivan kaikille - mikäli asioista 
puhutaan, mielipiteet ja maailmankuvat avartuvat. 
 
Toinen asia, joka vaatii muutosta on se, että ehkäisyn opetus päättyy kondomeihin ja e-
pillereihin. Tallainen opetustapa on valtaosalle oppilaista riittävä, mutta olisi kaikkien 
eduksi ja erityisesti näihin vähemmistöihin kuuluvien hyvinvoinnille parasta, mikäli 
asioita käsiteltäisiin avoimin mielin ja opettajilla olisi käytössä yhdenvertaisuutta tukevat 
koulutukset myös sateenkaarivähemmistöjen osalta. Muutama lause lisää ei oppituntia 
pidentäisi vaan hyödyttäisi kaikkia, sillä seksi on muutakin kuin, mitä nämä oppikirjat 
antavat ymmärtää. 
 
Seksuaalivähemmistöjen ehkäisystä tai seksistä ei terveystiedon tunneilla puhuttu 
sanaakaan, joten tiedonhankinta jää usein nuorelle itselleen ja esim. riskitekijät 
sukupuolitaudeille nousevat, kun osa olennaisesta tiedosta saattaa jäädä löytämättä. 
 Ei ole oikeudenmukaista, että unohdamme nämä vähemmistöt asiassa, joka tulee 
elämme aikana koskettamaan meitä tavalla tai toisella. 
 
Joten tiivistettynä - vedoten yhdenvertaisuuteen, terveystiedon oppikirjoja tulisi 
uudistaa ja opettajille saada lisäkoulutusta asian tiimoilta. 

Aloite jätetty  20.4.2018 

Toimiala Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/venaja-ja-ruotsi-tasa-arvoisiksi-peruskoulussa/


Vastaus pvm 6.9.2018 

Vastaus  
 

Hei,  
Kiitän seksuaalikasvatusta koskevasta aloitteestasi!  
 
Aloitteessasi toivot opettajille lisää koulutusta seksuaalisuuden eri muodoista ja heidän 
ehkäisymahdollisuuksistaan. Tällaista toivetta on tullut nuorilta aiemminkin.  
 
Seksuaalisuus ja sen monet muodot ovat asia, joka hämmentää monia nuoria ja heidän 
vanhempiaan. Aiempaa laajempaan ja yksityiskohtaisempaan seksuaalisuuden 
opetukseen tulee paljon toiveita. Toisaalta varsinkin osa huoltajista antaa aivan 
vastakkaista palautetta. Esimerkiksi uskonnolliseen vakaumukseen vedoten he vaativat, 
että koulussa ei saisi olla käytännössä minkäänlaista seksuaalikasvatusta.  
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala jo vuosia järjestänyt työnimellä 
"Seksuaalikasvatuksen kehittyvät käytännöt" kulkevaa koulutusta yhteistyössä mm. 
Loiste-setlementin, Klaari Helsingin ja kouluterveydenhuollon kanssa. Näiden 
koulutusten tärkeimpiä kohderyhmiä ovat olleet opettajat sekä opiskeluhuollon 
työntekijät. Opiskeluhuollon henkilöstölle on järjestetty myös erillisiä seksuaalisuuden 
moninaisuuteen liittyviä koulutustilaisuuksia. Näissä koulutuksissa on teemoina ollut 
mm. seksuaalinen moninaisuus, seksuaalinen häirintä, ehkäisy sekä seksuaalisuuteen 
liittyvien asioiden puheeksi ottaminen. 
 
Sinun laillasi nuoret toivovat sitä, että terveystiedon seksuaalisuutta koskevaa osaa 
laajennettaisiin ns. heteronormatiivisuuden ulkopuolelle. Tällaiset toiveet on varmasti 
syytä ottaa huomioon oppimateriaalia uudistettaessa, mutta Helsingin kaupunki ei ole 
oppikirjoja laativa taho. Lupaan välittää tämän tärkeän viestin mahdollisuuksien mukaan 
eteenpäin oppikirjojen tekijöille.  
Helsingin kaupunki pyrkii edistämään toiminnassaan yhdenvertaisuuden toteutumista 
kaikin tavoin. Mielestäni on ensiarvoisen tärkeää kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla, 
että seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvistä asioista kerrotaan lapsille ja nuorille 
avoimesti, mutta asiallisesti.  
 
Hyvää syksyn alkua!  
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36046, anja.vallittu(a) hel.fi 
 
Ystävällisin terveisin Pia Pakarinen, apulaispormestari 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/seksuaalikasvatusta-sateenkaarivahemmistoille/ 

Palautejärjestelmän 
id / Diaarinumero 

3n068pguhu84q3domipb 
HEL 2018-004759 

 

17. Konalan Hartwallin liikuntapuiston peruskorjaus ja uuden tekonurmikentän rakentaminen 
hiekkakentän tilalle 

Aloitteen sisältö Helsingin kaupunki on asettanut yhdeksi tavoitteekseen sen, että ensinnäkin Helsinki 
olisi maailman toimivin kaupunki ja että kaupunki olisi liikkuva kaupunki. Helsingissä on 
noin 400–600 urheilukenttää, joita kulttuurin- ja vapaa-ajan toimiala ja 
kaupunkiympäristön toimiala yhteistyössä ylläpitää. 
 

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/seksuaalikasvatusta-sateenkaarivahemmistoille/


Tänä vuonna Helsingin kaupunki myönsi kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialalle noin 
miljoonan euron lisärahoituksen, joka käytettäisiin liikunnan ja harrastusten 
rahoittamiseen.  Helsingin kaupunki on myös varannut budjetistaan noin kolme 
miljoonaa euroa kaupungin urheilukenttien, urheilupuistojen ja urheiluhallien 
peruskorjaamiseen. 
 
Helsinki on kasvava kaupunki, jolla on satoja erilaisia hankkeita meneillään. Länsimetro 
on helpottanut liikennettä Espoon ja Helsingin välillä, tulevaisuudessa raidejokeri 
mahdollistaa nopean matkustamisen itä-Helsingin ja pohjois-Helsingin välillä, sekä 
lopulta myös Espooseen. 
 
Tällä hetkellä näyttää siltä, että alueellinen tasa-arvo ei toteudu. Esimerkiksi itä-
Helsinkiin rakennetaan koko ajan uusia kerrostaloja, toimitiloja, puistoja ja muita 
rakennuksia. Pohjois-Helsinki ja varsinkin länsi-Helsinki ovat puolestaan jätetty nurkan 
taakse. Kaupunki investoi suuria summia Pasilaan, Itäkeskukseen, Vuosaareen ja 
Herttoniemeen, jonne on koko ajan rakentumassa uusia lähiöitä, asuinrakennuksia ja 
muita kiinteistöjä. 
 
Helsingin pitäisi katsoa tulevaisuuteen. Kaupunki laajenee ja väkiluku kasvaa ja pian 
tarvitaan uusia lähiöitä. Konala on kasvava lähiö, joka ansaitsee huomiota kaupungin 
suunnittelukartalla. Se, että kaupunki panostaa Konalan Hartwallin urheilukentän 
peruskorjaukseen, on suuri investointi pitkällä tähtäimellä.  Kun alueella on mukavat 
puistot ja urheilukentät, nousevat myös asuntojen hinnat ja alueen rahallinen arvo 
nousee. 
 
Toivottavasti Helsingin kaupunki, varsinkin kulttuurin- ja vapaa-ajan, sekä 
kaupunkiympäristön toimialat tutkivat sitä, että onko mahdollista peruskorjata Konalan 
Hartwallin liikuntapuisto. Alueen asukkaat ovat jo monta vuotta toivoneet, että 
urheilukenttä saisi uuden ilmeen ja että hiekkakentän tilalle rakennettaisiin 
tekonurmikenttä.  Liikkuva Helsinki syntyy, kun asukkaille tarjotaan toimivat ja mukavat 
urheilupaikat ja urheilumahdollisuudet. Otetaan askel kohti liikkuvampaa Helsinkiä ja 
tehdään Konalan Hartwallin liikuntapuistosta paikka, jossa kaikki kaupunkilaiset voivat 
urheilla hyvin mielin. 
 
Leevi Vesanen, Konalalainen nuori, Jim Koskinen, Helsingin Nuorisoneuvoston 
puheenjohtaja, Helsingissä 23.4.2018 

Aloite jätetty  23.4.2018 

Toimiala Kaupunkiympäristön toimiala 

Vastaus pvm 16.8.2018 

Vastaus  
 

Kiitos aloitteesta ja pahoittelut vastauksen viipymisestä! Kuten aloitteessa todetaan, 
Helsinki kasvaa vauhdilla. Asuntorakentamisen määrä on saatu kohoamaan 
historiallisen korkealle, noin 5 000 valmistuvan asunnon vuosivauhtiin, ja rakenteilla on 
jo kolmatta vuotta noin 7 000 uutta asuntoa. Asukasmäärän lisäys tarkoittaa tosiaan, 
että palveluitakin pitää lisätä, mm. liikuntapalveluita. 
Kaupunkiympäristön sekä kulttuurin- ja vapaa-ajan toimialoilta saaduissa lausunnoissa 
(liitteinä) kerrotaan, että mahdollisuutta sisällyttää Konalan tekonurmi tulevien vuosien 
tekonurmien rakentamisohjelmaan tutkitaan. 
 



Liikuntapuistojen ja -kenttien rakentamisohjelma vuodelle 2018 on jo vahvistettu eikä 
kenttää ole suunniteltu Konalaan, joten Konalan liikuntapuiston tekonurmihanke ei voi 
toteutua enää tänä vuonna. Liikuntapalvelut rakentaa tänä vuonna kolme uutta, isoa 
tekonurmikenttää (Kannelmäkeen, Latokartanoon ja Vuosaareen) ja lisäksi uusitaan 
Talin jalkapallohallin tekonurmi. Jalkapalloseurojen tekonurmihankkeita toteutuu 
suunnitelmien mukaan tänä vuonna Kulosaareen, Tapanilaan ja Vuosaareen. 
 
Tällä hetkellä Konalaa lähimpänä sijaitsevat liikuntapalveluiden hallinnassa olevat 
tekonurmikentät löytyvät Pitäjänmäeltä, jonne on matkaa n. 1,5 km kevyenliikenteen 
väyliä pitkin, ja Kannelmäestä, jonne matkaa on noin 2 km. 
 
Konalan ja Pitäjänmäen aluesuunnitelmassa (2018–2027) on esitetty Hilapellonpuiston 
ja Konalan puiston peruskorjausta. Hilapellonpuistossa tullaan uusimaan pelikentän 
maalit ja lisäämään ulkokuntoiluvälineitä. 
 
Kaupunkia pyritään kehittämään tasapuolisesti edistämällä alueellista tasa-arvoa ja 
hillitsemällä alueellista eriytymistä. Hienoa, että aloitteessa huolehditaan Konalan 
liikuntapuistosta ja asukkaiden liikuntamahdollisuuksista. Toivottavasti Konalan 
tekonurmi pystytään lisäämään tulevien vuosien tekonurmien rakentamisohjelmaan. 
 
Lisätiedot Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, 
anna.villeneuve(a)hel.fi 
 
Apulaispormestari Anni Sinnemäki 
 
Kirjeen liitteet: 
20.6.2018 Kaupunginhallituksen lausuntopyyntö nuorten aloitteesta, jossa esitetään 
parannuksia Konalan liikuntapuistoon 
 
Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutiin on tehty aloite tekonurmikentän 
rakentamiseksi Konalan liikuntapuistoon. Liikuntapuistojen kentät ovat 
liikuntapalvelujen hallinnassa. 
 
Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmiksi lisää yleensä kenttien viikoittaista käyttöä 
sekä pidentää vuosittaista käyttöaikaa kesälajien, kuten jalkapallon osalta. Luistelukausi 
sen sijaan saattaa lyhentyä jonkin verran, koska tekonurmi muodostaa ylimääräisen 
eristekerroksen hiekan päälle ja on siten hiekkakenttää hankalampi jäädyttää. 
Kokonaisuudessaan tekonurmen rakentaminen kuitenkin parantaa olosuhteita ja lisää 
liikunnan määrää ja sillä on sitä kautta myönteisiä kansanterveydellisiä vaikutuksia 
lähialueilla laajemminkin. 
 
Liikuntapuistojen ja –kenttien rakentamisohjelma vuodelle 2018 on jo kuitenkin 
vahvistettu eikä kenttää ole suunniteltu, joten Konalan liikuntapuiston tekonurmihanke 
ei voi toteutua enää tänä vuonna. Liikuntapalvelut rakentaa tänä vuonna 3 uutta, isoa 
tekonurmikenttää (Kannelmäki, Latokartano ja Vuosaari) ja lisäksi uusitaan Talin 
jalkapallohallin tekonurmi. Jalkapalloseurojen tekonurmihankkeita toteutuu 
suunnitelmien mukaan tänä vuonna Kulosaareen (pieni), Tapanilaan ja Vuosaareen 
(sisältäen kuplahallin) Lähimmät liikuntapalveluiden hallinnassa olevat tekonurmikentät 



löytyvät Pitäjänmäeltä jonne on matkaa n. 1,5 km kevyenliikenteen väyliä pitkin sekä 
Kannelmäestä jonne matkaa on noin 2 km. 
 
Liikuntapalvelut kuitenkin päivittää tulevien vuosien tekonurmien rakentamisohjelmaa 
ja tutkii tässä yhteydessä olisiko tekonurmen rakentaminen Konalaan sisällytettävissä 
tulevien vuosien ohjelmaan. 
 
Lisätiedot Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 310 87901, 
stefan.froberg(a)hel.fi, Ulkoilupalvelupäällikkö 
 
5.7.2018 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto kaupunginhallitukselle nuorten 
aloitteesta, jossa esitetään parannuksia Konalan liikuntapuistoon 
 
Nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruutiin on tehty aloite tekonurmikentän 
rakentamiseksi Konalan liikuntapuistoon. Liikuntapuistojen kentät ovat kulttuurin ja 
vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelujen hallinnassa.  
 
Hiekkakenttien muuttaminen tekonurmiksi lisää yleensä kenttien viikoittaista käyttöä 
sekä pidentää vuosittaista käyttöaikaa kesälajien kuten jalkapallon osalta. Luistelukausi 
sen sijaan saattaa lyhentyä jonkin verran, koska tekonurmi muodostaa ylimääräisen 
eristekerroksen hiekan päälle ja on siten hiekkakenttää hankalampi jäädyttää. 
Kokonaisuudessaan tekonurmen rakentaminen kuitenkin parantaa olosuhteita ja lisää 
liikunnan määrää ja sillä on sitä kautta myönteisiä kansanterveydellisiä vaikutuksia 
lähialueilla laajemminkin.  
 
Liikuntapuistojen ja -kenttien rakentamisohjelma vuodelle 2018 on jo vahvistettu eikä 
kenttää ole suunniteltu, joten Konalan liikuntapuiston tekonurmihanke ei voi toteutua 
enää tänä vuonna. KUVA:n liikuntapalvelut rakentaa tänä vuonna 3 uutta, isoa 
tekonurmikenttä (Kannelmäki, Latokartano ja Vuosaari) ja lisäksi uusitaan Talin 
jalkapallohallin tekonurmi. Jalkapalloseurojen tekonurmihankkeita toteutuu 
suunnitelmien mukaan tänä vuonna Kulosaareen (pieni), Tapanilaan ja Vuosaareen  
(sisältäen kuplahallin).  
 
Lähimmät liikuntapalveluiden hallinnassa olevat tekonurmikentät löytyvät Pitäjän 
mäeltä jonne on matkaa n. 1,5 km kävely- ja pyöräilyväyliä pitkin sekä Kannelmäestä 
jonne matkaa on noin 2 km. 
 
Liikuntapalvelut on ilmoittanut päivittävänsä tulevien vuosien tekonurmien 
rakentamisohjelmaa ja tutkivansa tässä yhteydessä olisiko tekonurmen rakentaminen 
Konalaan sisällytettävissä tulevien vuosien ohjelmaan. Lähialueen tarkastelun 
perusteella alueen sopivin paikka teko nurmikentälle on liikuntapuistossa. 
Kaupunkiympäristön toimialan ylläpitämille alueille ei ole yhtä luontevasti 
sijoitettavissa tekonurmikenttää. 
 
Kaupunkiympäristön toimiala pyrkii toiminnallaan edistämään alueellista tasa-arvoa ja 
kehittämään yleisiä alueita tasapuolisesti. Konalan ja Pitäjänmäen syksyllä 2018 
valmistuvassa, yleisiin alueisiin kohdistuvassa aluesuunnitelmassa (2018-2027) on 
esitetty alueellisesti merkittävien Hilapellonpuiston ja Konalan puiston peruskorjausta. 



Hilapellonpuiston peruskorjauksen hankeohjelmaan on kirjattu puiston pelikentän 
maalien uusiminen sekä ulkokuntoiluvälineiden lisääminen kentän yhteyteen. 
Toteutuessaan nämä toimenpiteet parantavat osaltaan alueen liikuntamahdollisuuksia.  
 
Tiina Uusitalo, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 20764, tiina.uusitalo(a)hel.fi 
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja, Raimo K Saarinen vs. toimialajohtaja 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/konalan-hartwallin-liikuntapuiston-peruskorjaus-ja-
uuden-tekonurmikentan-rakentaminen-hiekkakentan-tilalle/ 

Palautejärjestelmän 
id / Diaarinumero 

1b3qvhdb3sp1c5fvg75g 
HEL 2018-004807 

 

18. Kiipeilyteline Sakarinmäen peruskoululle 

Aloitteen sisältö Hei, 
Täällä Sakarinmäen peruskoulun alakoulun puolella on hieman ankeat välituntitilat. 
Pihallamme oli ennen kiipeilyteline, mutta teline oli jo niin huonossa kunnossa, että se oli 
turvallisuusriski oppilaillemme, ja jouduttiin se poistamaan. Rakennusvirastolta luvattiin 
uusi kiipeiltyteline tilalle, mutta tästä on jo reilu kaksi vuotta. Syy siihen, miksi emme ole 
vieläkään saaneet uutta telinettä on maalämpöputkemme, sillä paikka, jolle teline 
laitettaisiin, sijaitsee putkien yläpuolella, eikä maalämpöputkien syvyydestä ollut varmaa 
tietoa. Toivoisimme, että saisimme telineen joko eri paikkaan, tai samaan paikkaan, jos 
teline ei vaatisi perustuksia. Telineestä olisi paljon iloa alakoululaisellemme, jotka 
varmasti arvostaisivat sitä ja leikkisivät siinä ympäri vuoden. 
 
Toivomme että ottaisitte toivomuksemme syvempään käsittelyyn. Ystävällisin terveisin 
Sakarinmäen peruskoulun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja Lukas Virtala 

Aloite jätetty  3.5.2018 

Toimiala Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

Vastaus pvm 14.8.2018 

Vastaus  
 

Kiitos aloitteesta! Hienoa, että pidätte huolen koulun pihan viihtyisyydestä. On erityisen 
tärkeää, että alakoululaisilla on kiva piha, jolla voi viettää välituntinsa leikkien ja viihtyen. 
 
Aloitteesta saatiin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä kaupunkiympäristön 
toimialan lausunnot (liitteinä). Lausunnoissa kannatettiin uuden kiipeilytelineen 
asentamista Sakarinmäen koulun pihalle. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala esitti 
lausunnossaan kaupunkiympäristön toimialalle, että se toteuttaisi kiipeilytelineen. 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala on siis tilannut kiipeilytelineen kaupunkiympäristön 
toimialalta, joka on halukas toteuttamaan sen. 
 
Toivottavasti kiipeilyteline saadaan pian pystytettyä! 
Lisätiedot Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, 
anna.villeneuve(a)hel.fi 
 
Hyviä kiipeilyjä toivottaen Anni Sinnemäki, apulaispormestari 
 
Kirjeen liitteet: 
Kaupunginkanslia on pyytänyt lausuntopyynnön Sakarinmäen peruskoulun 
oppilaskunnan aloitteeseen, jossa esitetään kiipeilytelinettä Sakarinmäen peruskoululle.  

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/konalan-hartwallin-liikuntapuiston-peruskorjaus-ja-uuden-tekonurmikentan-rakentaminen-hiekkakentan-tilalle/
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/konalan-hartwallin-liikuntapuiston-peruskorjaus-ja-uuden-tekonurmikentan-rakentaminen-hiekkakentan-tilalle/


 
Rakennukset ja yleiset alueiden ylläpitopalvelut on valmis toteuttamaan hankkeen. 
Kyseessä on kuitenkin toiminnallinen muutos. Toiminnalliset muutokset tulee ensin 
käsitellä Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tilapalveluissa, jotka tarvittaessa esittävät 
kiipeilytelineen ylläpidolle toteutettavaksi.  
 
Hannu Seppälä, ylläpitopäällikkö, puhelin: 310 38017, hannu.k.seppala(a)hel.fi 
 
Kaupunginkanslian lausuntopyyntö nuorten aloitteesta, jossa esitetään kiipeilytelinettä 
Sakarinmäen peruskoululle 
 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kannattaa nuorten 4.5.2018 tekemää aloitteesta, 
jossa esitetään kiipeilytelinettä Sakarinmäen peruskoulun pihalle. Toimiala esittää 
kaupunkiympäristön toimialalle kiipeilytelineen toteuttamista. 
 
Nuorten Ruuti-hankkeessa oppilaskunnan esittämä kiipeilyteline tulee sijoittaa koulun 
pihalle siten, että se palvelee koulun oppilaita eikä sen asentaminen vaurioita koulun 
pihaan asennettuja maalämpöputkia. 
 
Koulupihat uusitaan pääsääntöisesti uudisrakennus- ja perusparannushankkeiden 
yhteydessä. Lisäksi kasvatuksen ja koulutuksen tilapalvelut järjestää kaikille 
päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille vuosittain elokuussa kyselyn pienistä 
toiminnallisista muutoksista, jotka toteutetaan seuraavan vuoden aikana. 
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pitää erityisen tärkeänä kaikissa piha- ja 
liikuntahankkeissa lasten ja nuorten osallistamista ja kuulemista osana 
oppimisympäristöjen ja toiminnan kehittämistä. 
 
Kaupunginkanslia on pyytänyt kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta lausuntoa 
Sakarinmäen peruskoulun oppilaskunnan aloitteesta, jossa esitetään kiipeilytelineen 
rakentamista Sakarinmäen peruskoulun pihalle. 
 
Lisätiedot Mauno Kemppi, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 86860, 
mauno.kemppi(a)hel.fi 
 
Liisa Pohjolainen, Toimialajohtaja 

Linkki http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/kiipeilyteline-sakarinmaen-peruskoululle/ 
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