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228 § 
Esityslistan asia nro 4 
 
KAUPUNGINHALLITUKSEN ELINKEINOJAOSTON JÄSENEN VALINTA 
 
Valtuutettu Kivekäs 
 Kiitos, puheenjohtaja.  Esitän kaupunginhallituksen elinkeinojaoston jäseneksi Reetta Vanhas-ta ja hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Sanna Vesikansaa.     
229 § 
Esityslistan asia nro 5 
 
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA 
 
Valtuutettu Rautava 
 Arvoisa puheenjohtaja.  Esitän Mukhtar Abibia lautakunnan varajäseneksi.     
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230 § 
Esityslistan asia nro 6 
 
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JAOSTON VARAJÄSENEN VALINTA 
 
Valtuutettu Rautava 
 Arvoisa puheenjohtaja.  Esitän jaoston varajäseneksi Mukhtar Abibin.     
233 § 
Esityslistan asia nro 9 
 
MÄKELÄNRINTEEN URHEILUKAMPUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTTA-
MINEN (NRO 12490) 

 
Apulaispormestari Pakarinen 
 Arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut.  Muutama asia liittyen tähän Märskyn lukioon ja näihin suunnitelmiin, jotka tänään ovat esillä, mutta erityisesti tämän koulun luonteeseen, mihin nyt sitten tämä uusi hanke tuo aivan uutta potkua. Meillä on Märskyssä 850 oppilasta, 600 valmennuksessa, ja kun koululla käy ja katsoo siellä esimerkiksi vanhojen oppilaskunnan opiskelijoiden nimiä, voi havaita, että erittäin suuri osa suomalaisista huippu-urheilijoista on käynyt nimenomaan Märskyä. Nämä suunnitelmat, mitä nyt on tässä esillä, palvelevat oikeastaan erityisesti Märskyn tehtävää koko Suomen urheilulukioiden joukossa, mutta samalla, mitä enemmän tietysti sitä 
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urheilutalentia keskittyy Helsinkiin, se auttaa myös nimenomaan hel-sinkiläisiä urheilijoita pääsemään yhä pidemmälle.   Siellä toimivat suomalaiset huippuvalmentajat, joita Helsingin kaupunki ei joudu maksamaan palkkoja, vaan hyvin usein ne ovat lajiliittoja, olympiakomiteoita, ja kaiken kaikkiaan erittäin hyvin toimiva yksikkö ur-heilun kannalta mutta myös ihan lukiona. Usein siellä, mitä on itsekin ollut paikalla, on painotettu sitä, että se on ensisijaisesti lukio. Meillä pi-detään tärkeänä sitä, että nimenomaan urheilijatkin löytävät itselleen ammatin, ja esimerkiksi tänä vuonna sieltä kirjoitettiin 29:nneksi parhai-ten koko Suomessa. Eli urheilun lisäksi siellä myös akateeminen osaaminen ja sen kehittäminen ovat keskiössä.  Todella innolla... Sanotaan näin, että tämä on jopa kaupunkimme stra-tegiassa mukana olleissa asioista yksi hienoimpia tuolla kasvatuksen ja koulutuksen puolella yhdessä myös tuonne Myllypuroon tulevan amma-tillisen koulutuksen hankkeen kanssa, ja tervehdin sitä ilolla.  Kiitoksia.  
Valtuutettu Rautava 
 Arvoisa puheenjohtaja.  Joskus aina kuulee mainittavan, että strategialla ei ole mitään merkitys-tä. Turha paperi ja niin edelleen, eikä se ohjaa asioita. Meillä on nyt jo muutama esimerkki siitä, että hyvinkin konkreettiset asiat saattavat löy-tyä edestämme, kun ne sinne strategiaan saadaan. Strategiassahan 

sanotaan näin: ”Mäkelänrinteen opiskelun, urheilun ja asumisen yhdis-tävää Urhea-kampuksen rakentamista edistetään”. Tämä asemakaava, joka todennäköisesti tänään täällä hyväksytään, on juuri konkreettinen esimerkki siitä, miten sitä edistämistä tehdään. Erittäin hieno hanke, jo-ka oli meille kokoomuslaisille hyvin tärkeä myös strategiaa valmistelta-essa.  
Valtuutettu Harjanne 
 Kiitos, puheenjohtaja.  Ajattelin tuoda tähän vain entisen märskyläisen terveiset, että hienoa nähdä, että tämä menee nyt eteenpäin. Tämä tosiaan toteuttaa kau-punkimme strategiaa, ja tämä on sekä kansallisesti että kaupungissa 



 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO KESKUSTELU-  6 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE PÖYTÄKIRJA    DISKUSSIONSPROTOKOLL   
 12.9.2018  

 

että tietysti myös Märskylle itselleen tosi hieno juttu. Hyvä, että tästä tänään päätetään.  
Valtuutettu Meri 
 Painan nappeja sen minkä kerkeän.  Kiitos, puheenjohtaja.  Tämän kaavanhan yksi parhaimpia puolia on myös se, että tämä osal-listuu merkittävältä osaltaan ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppai-luun. Suomessa suurin osa urheiluopistoistamme on Lauri Tahko-Pihkalan hengessä aikoinaan ammuttu haulikolla ympäri metsiä, ja nyt ensi kertaa me saamme kaupunkiin urbaaniin ympäristöön monipuoli-sen liikunnan, asumisen, opiskelun yhdistävän urheiluopistotyyppisen kokonaisuuden, jollaista tosiaan Suomessa ei ole aikaisemmin ollut. Haasteita ehkä tässä vielä on se, että jotta tästä saataisiin oikeasti maailman mittakaavallakin toimiva ja iso, hyvä kokonaisuus, siinä on edelleenkin se mökkikylä vieressä, ja muutenkin se Vallilanlaakson ko-konaisuus kaipaa ratikkalinjauksineen ja muineen päivitystä. Mutta tä-mä on erinomaisen hieno ensimmäinen askel tällä pitkällä matkalla.  
Valtuutettu Ilkka Taipale 
 Arvoisa puheenjohtaja.  Periaatteenani on aina ollut se, että jos yksi urheiluhalli rakennetaan, kuten puheenjohtaja tietää, sen vastineeksi rakennetaan yksi museo tai keskustakirjasto ja niin edelleen, ja tämä on toiminut erittäin hyvin. Mi-nulla ei ole mitään tätä urheilulukiota vastaan. Se on aivan loistava, ja erityisesti kun tulee lisää opiskelija-asuntoja eli perheettömille hyväksy-tyille ryhmille lisää asuntoja. Se on loistava asia.  Siellä on kaikki vehkeet huippu-urheilulle. Joka ikinen vehje. Parhaat opettajat ja tulokset kuulemma hyviä. Noin 10‒15 vuotta sitten ehdotin, että Helsinkiin perustetaan myös artesaanilukio sellaisille ihmisille, jot-ka eivät nyt keskiarvonsa puolesta pärjää näissä lukupainotteisissa lu-kioissa tai vastaavissa. Seiskan, kutosen keskiarvolla mutta jotka ovat käsistään määrättömän taitavia. Se meni 2 syystä nurin jo ehdotusvai-heessa. Toinen syy se, että meillä on jo ammattikoulut, ja sieltä käsin voidaan ohessa oppia ylioppilaiksi. Toinen syy oli se, että meillä oli jo silloin niin paljon erikoislukioita. Mäkelänrinnettä muistaakseni ei vielä 
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ollut tällaisena. Meillä on luonnontiedelukio, Sibelius, taidepuolen lukioi-ta ja niin edelleen.  Minulla oli yksi luokkatoveri, Hannu Lahti, jonka moni tietää. Hänelle 
opettaja sanoi viidennellä luokalla: ”Olet tämän koulun huonoin oppi-
las”. Hän vetäisi johtopäätökset, lähti merille. Sen jälkeen luki itsensä juristiksi. Ei oikein viihtynyt. Sen jälkeen luki itsensä papiksi, eikä oikein viihtynyt siinäkään, mutta perusti vaihtoehtoisammattikoulun Roihuvuo-reen itsensä kaltaisille lyhytjännitteisille nuorille. Kun olen ollut perus-tamassa aikanaan, porukalla toki ‒ kaikki, mitä on tehnyt, on porukalla, muistakaa se, siis hyvien ystävien ja kavereiden kanssa aina ‒ lukihäi-riöisten järjestöä, siellä on muutama hahmo antanut kuvansa. Muun muassa Hjallis Harkimo, mutta eräitä muita suomalaisia yritysjohtajia. Eräskin, eräs tehtailija perusti omaan kuntaansa lukion. Yksikään hä-nen 5 lapsestaan ei käynyt tätä lukiota, mutta yhdestä tuli Suomen joh-tavia teollisuusjohtajia. Erittäin tunnettu henkilö. Jonkun artesaanilukion kautta. Jos sinä rakennat siellä radion,   ?    matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa käsien kautta ja ymmärryksen kautta. Tai sitten siellä ovat maa-ilman parhaat puusepät Suomessa opettamassa, jolloin kulmamittauk-set, englanninkieliset nimet pihlajalle, männylle, kuuselle, kaikki opitaan siellä.   Toivoisin todella vakavasti, kun näihin erikoislukioihin keskiarvo vaadi-taan noin yhdeksikkö, paitsi joillekin hyville urheilijoille ‒ he voivat päästä aidan yli tai aidan ali sinne ‒ ja se voitaisiin perustaa jonkun ammattioppilaitoksen viereen, ammattikoulun viereen, jolloin vehkeitä on riittävästi siellä, mutta tutkikaa ihan tarkkaan tätä ajatusta. Ajattelin tehdä tästä nyt aloitteen ja katsoa, onko asia kypsä 15 vuoden jälkeen.  

Valtuutettu Hakola 
 Arvoisa puheenjohtaja.  Vielä pari sanaa kuitenkin tästä Mäkelänrinteen urheilukampuksesta-kin. Hanke on todellakin, kuten täällä on jo monessa puheenvuorossa todettu, erittäin hyvä. Tuo tuleva kokonaisuus muodostaa ensinnäkin se, että sinne tulee siis asuntoja tämänhetkisen arvion mukaan noin hiukan vajaa 200 nuorelle. 200 urheilijanuorelle, jotka tuolla sitten pys-tyvät tekemään, kuten on todettu, jos vaikka minkälaista lajiharjoittelua. Tuo kokonaisuus tulee muodostamaan myös hyvin kiinteän yhteyden stadionillemme ja aina sitten mahdollisesti näihin uusiin jääurheilupaik-koihin, ja kaikki tämä kokonaisuus on kyllä erittäin positiivista.  
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Se, mitä tulee sitten tuohon kokonaisuuteen tuolla alueella, se tehostaa todellakin maankäyttöä tuolla alueella, ja ennen kaikkea se, että se varmasti tulee myös vaikuttamaan koko alueen kiinnostavuuteen ja en-nen kaikkea siihen, että ulkotilat, katutilat ja kaikki liikenne ja muu vas-taava tulee kohentumaan vielä nykyistäkin paremmaksi. Mutta ennen kaikkea tärkeintä tässä hankkeessa tietenkin on se, että panostaminen nuoriin on panostamista tulevaisuuteen.  
Valtuutettu Sazonov 
 Kiitos, puheenjohtaja.  Tässä on hyvin kerrottu ja avattu jo tämän hankkeen hyviä, myönteisiä puolia. Se vahvistaa Mäkelänrinteen lukiota ja koko sitä urheilullista keskittymää siinä, ja se vahvistaa myös sen valtakunnallisesti merkittä-vää roolia. Tässähän noin vuosi takaperin Mäkelänrinne sillä tavalla vielä lukiona korotti omaa statustaan tai status kohosi, kun sille ope-tusministeriöstä myönnettiin valtakunnallisen liikunnan kehittämistehtä-vän status. Eli se on nyt yksi niistä kahdesta liikuntapainotteisesta luki-osta, joka vastaa myös tämän liikuntapainotteisen opetuksen kehittä-misestä ja saa siihen myös lisäresurssia, kuten myös sen erityisen teh-tävälukion statuksen myötä. On erittäin hienoa, että nyt kaupunki mah-dollistaa myös sen, että se entisestään kehittyy ja vahvistuu, koko sen lukion ympärille rakentuva konsepti. Se varmasti varmistaa myös tä-män valtakunnallisesti merkittävän roolin ja statuksen jatkossa.  
Valtuutettu Arajärvi 
 Arvoisa puheenjohtaja.  Ensinnäkin toteaisin, että valtuutettu Taipaleen puheenvuoro oli varsin painava ja mielenkiintoinen, ja toivon, että se lähtee kaupungin hallin-nossa eteenpäin tai jonkin lukion ehkä omassa politiikassa.   Mäkelänrinteen osalta kiinnittäisin huomiota Suomen viimeaikaiseen urheilumenestykseen, joka on tullut lähinnä vammaisurheilun puolella ainakin kaikissa muissa paitsi joukkuelajeissa. En tuolta mistään asia-kirjoista muista havainneeni, että vammaisurheilu olisi jotenkin Mäke-länrinteen, Märskyn ohjelmassa mukana, ja se olisi ehkä näkökulma, joka ehtisi vielä mukaan tähänkin hankkeeseen, kun ruvetaan raken-tamaan.   
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