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§ 124
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle 
valtuutettu Heimo Laaksosen ym. talousarvioaloitteesta asukastalo-
jen turvaamisesta Malmilla

HEL 2020-003264 T 00 00 03

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää asukastaloja merkittävinä, kai-
kille avoimina kohtaamis- ja tapahtumapaikkoina. Asukastaloilla lisä-
tään erityisesti alueellista hyvinvointia ja osallisuutta sekä ehkäistään 
yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Malmin toimintakeskuksen toiminnassa 
korostuu erityisesti ikäihmisten sekä työttömien työikäisten hyvinvoinnin 
edistäminen.

Malmin toimintakeskus toimii Kirkonkyläntie 2:ssa. Tila on vuokrattu 
sosiaali- ja terveystoimialan käyttöön. Mahdollinen tilojen myynti ja 
omistajan vaihtuminen ei vaadi välittömiä toimenpiteitä, koska vuokra-
sopimusta ei ole irtisanottu.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää tärkeänä, että toimintakeskuk-
selle etsitään hyvien liikenneyhteyksien läheltä toiminnan järjestämisen 
kannalta soveltuvat tilat, mikäli vuokrasopimusta nykyisessä tilassa ei 
voida jatkaa.

Malmin toimintakeskus kuluu sosiaali- ja terveystoimialan vastuulle. 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ei ole ottanut mahdollisia aloitteesta 
johtuvia toimenpiteitä huomioon omassa talousarvioehdotuksessaan.

Käsittely

Lautakunta päätti käsitellä kuudennen esityksen kokouksen viidentenä 
asiana.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, asukastalojen turvaaminen Malmilla, Laaksonen 
Heimo
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginkanslia on pyytänyt lausuntoa kulttuuri- ja vapaa-
aikalautakunnalta kaupunginhallitukselle valtuutettu Heimo Laaksosen 
ja 4 muun valtuutetun talousarvioaloitteesta koskien Malmin asukasta-
lojen turvaamista. Aloitteessa esitetään, että kaupunki turvaa Malmilla 
nyt myynnissä olevan tai vastaavan kaltaiset asukastalotilat jatkossa-
kin. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. Talousarvion laatimisohjei-
den mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteis-
ta annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös sosiaali- ja terveys-
lautakunnalta, kaupunkiympäristölautakunnalta sekä kasvatus- ja kou-
lutuslautakunnalta.

Esittelijä
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätiedot
Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 310 87783

matti.kuusela(a)hel.fi

Liitteet

1 Talousarvioaloite, asukastalojen turvaaminen Malmilla, Laaksonen 
Heimo

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.


