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Kaupunginhallituksen erillismäärärahat / Kuva/ennuste3 / 2019 
Kaupunginhallituksen käyttövaroista nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen 
torjumiseen on Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle myönnetty 1 m€. 
Toimiala on toteuttanut määrärahalla seuraavat hankkeet, jotka toteutuvat täysimääräisesti lukuun 
ottamatta Me-säätiön kanssa toteutettavaa hanketta, josta anotaan siirrettäväksi suurin osa eli 290 000€ 
vuodelle 2019. 

• Yhteishanke Malminkartanoon Me-säätiön kanssa       €300 000,  

• siirtoehdotus vuodelle 2019: €290 000  

Vuonna 2018 toteutetut: 

• Ikäihmisten kulttuuripalvelut            €200 000,  

• Digitaalisen syrjäytymisen ehkäisy    €100 000 

• FunAction-laajennus                €100 000 

• Liikkumisohjelman alueellinen viestintä                                     €100 000 

• Pulssi-toiminnan jatko           €200 000 

• Yhteensä     €1 000 000 

• Siirretty vuodelle 2019  

yhteensä €290 000     

 
Enemmän yhdessä –hanke (Yhteishanke Malminkartanon Me-säätiön kanssa) 
 
Enemmän yhdessä –hankkeen tavoitteena on kehittää Kannelmäen ja Malminkartanon alueelle rakenne ja 
yhteistoimintamalli, jonka avulla alueen lasten, nuorten ja perheiden elämänlaatua parannetaan ja 
syrjäytymistä ehkäistään harrastustoiminnan avulla. Harrastustoiminta kehittää alueen yhteisöllisyyttä, luo 
alueelle uusia yhteistyöverkostoja ja poistaa alueen asukkaiden yksinäisyyttä.  
 
Projektipäällikkö on verkostoitunut alueen toimijoiden kanssa ja kerännyt aluedataa Kannelmäen ja 
Malminkartanon harrastustoiminnasta. Perustettiin Kannelmäen ja Malminkartanon harrastajat –verkosto, 
johon kuuluu tällä hetkellä mm. operaatio pulssi, liikuntapalvelut, kulttuuripalvelut ja alueella toimivia 
urheilu –ja harrastusseuroja. Verkoston tehtävänä on koordinoida yhdessä alueen harrastustoimintaa ja 
kehittää uudenlaista yhteistyötä, jonka avulla voidaan lisätä alueen harrastustoimintaa ja tuoda 
harrastustoimintaa enemmän lasten, nuorten ja perheiden saataville. Lokakuun lopussa kutsutaan koolle 
kaikki alueen harrastustoiminnan parissa olevat tahot yhteiseen keskustelutilaisuuteen.  
 
Verkosto on järjestänyt alueen kouluilla harrastusvälitunteja, joissa esitellään alueen harrastustoimintaa 
koululaisille koulun tiloissa. Syyskuussa aloitettiin Kannelmäen peruskoulussa harrastuskaruselli, jossa 
alueen harrastustoimintaa järjestävät tahot tarjoavat 4 viikon välein vaihtuvassa vuorossa maksutonta 
iltapäivätoimintaa koulun tiloissa keskiviikkoisin Helsingin kaupungin yhteisenä harrastusaikana klo 14-17. 
Harrastuskaruselli toimintaa laajennetaan alueen muihin kouluihin syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana. 
Harrastuskaruselli vahvistaa koulujen iltapäivätoimintaa, kehittää alueen matalan kynnyksen 
harrastustoimintaa ja luo uudenlaista yhteistyötä alueen toimijoiden kanssa. 
  
Helsingin kaupungin kehitteillä olevaa harrastuspassia pilotoidaan Kannelmäen ja Malminkartanon alueen 
nuorten kanssa ja marraskuussa järjestetään Emma Gaala työpajat yhteistyössä Musiikintuottajat ry:n 
kanssa. 
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Erityisen tuen perheille suunnattua toimintaa suunnitellaan ja ollaan verkostoitu alueen perheiden kanssa 
työskentelevien tahojen kanssa kuten MLL, leikkipuistot ja Kannelmäen seurakunta. Suunnitteilla mm. 
yhteistyö MLL:n järjestämän lasten liikunnan ihmemaan kanssa. 
 
Rahaa käytetty 42000 (palkkakulut projektipäällikkö) 
 


