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§ 93
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Vesa Korkkulan toivomusponnesta liittyen Konalan alu-
een nuorten ja nuorisojärjestöjen tilatarpeeseen

HEL 2017-010776 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon: 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan Konalan alu-
een nuorten ja nuorisojärjestöjen tilatarpeet voidaan turvata myös Ko-
nalan ala-asteen remontin jälkeen. 

Nykyisin Konalan ala-asteen koululla Konalan kerhokeskuksessa toimii 
MLL:n iltapäiväkerho viitenä päivänä viikossa sekä tämän lisäksi Man-
nerheimin lastensuojeluliiton paikallisosasto ja Partiolippukunta Jeanne 
d` Arc järjestävät lapsille ja varhaisnuorille (ala-koulu) toimintaa. Kona-
lan kerhokeskuksessa ei ole avointa nuorisotalotoimintaa nuorille. Ti-
lassa työskentelee tällä hetkellä yksi osa-aikainen (20 tuntia viikossa) 
nuorisopalveluiden työntekijä. Haagan nuorisotyöyksikkö järjestää ma-
talan kynnyksen liikuntatoimintaa säännöllisesti (2,5 tuntia viikossa) Ko-
nalan ala-asteella. Tämä toiminta on suunnattu nuorisoikäisille. Vastaa-
van toiminnan on tarkoitus jatkua koulun remontin valmistuttua. Lisä-
suunnittelua siihen, miten asiat järjestetään Konalan ala-asteen remon-
tin aikana, tarvitaan vielä.

Koulun remontin aloitusaikataulu on näillä näkymin tammikuu 2019 
(valtuusto 29.11.2017). Kaupungin nuorisotyö on mukana koulun re-
montin valmistelussa ja edistää sitä, että koulun remontti toteutetaan 
niin, että tilojen joustava käyttö myös järjestöille mahdollistuu.

Konalan kerhokeskuksen välittämättömässä läheisyydessä toimii Haa-
gan nuorisotyöyksikön Pitäjänmäen nuorisotalo. Pitäjänmäen nuoriso-
talo remontoidaan kevään 2018 aikana kansalaistoimintataloksi. Talos-
ta on mahdollisuus hakea toimintavuoroja seitsemänä päivänä viikossa 
aamusta-iltaan. Myös muut Haagan ja Kannelmäen nuorisotyöyksiköi-
den toimipisteet ovat Konalalaisten nuorten ja järjestöjen käytettävissä. 
Konalalaiset nuoret käyvät peruskoulun vuosiluokkia 7–9 pääosin Pitä-
jänmäessä ja Apollon peruskoulussa Malminkartanossa. Malminkarta-
non ja Konalan väliseltä alueelta etsitään parhaillaan tilaa uudenlaiselle 
nuorten ja alueen asukkaiden omaan toimintaan perustuvalle harras-
tushallille. Malminkartanoon aivan Apollon koulun läheisyyteen ollaan 
rakentamassa uusi rakennus varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön käyt-
töön. Tämä tila valmistunee vuonna 2021.
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Konalan alueen nuorisotyötä suunnitellaan yhdessä nuorten ja alueen 
toimijoiden kanssa niin, että alueen tarpeisiin voidaan vastata myös 
koulun remontin aikana ja remontin valmistumisen jälkeen.
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Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt 15.12.2017 mennessä kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle valtuutettu Ve-
sa Korkkulan toivomusponnesta, jossa kaupunginvaltuusto edellyttää, 
että selvitetään mahdollisuutta sille, miten ja missä Konalan alueella 
voidaan turvata nuorten ja nuorisojärjestöjen tarvitsemat riittävät tilat 
Konalan peruskoulun ala-asteen remontin aikana ja jälkeen.

Toivomusponnesta ei ole pyydetty lausuntoa muilta lautakunnilta.
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