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264 § 
Esityslistan asia nro 3 
NUORTEN ALOITTEET AJALTA 1.1.‒30.6.2022 
 
Waleed Ahmed 
 

Hyvä kaupunginvaltuusto ja arvoisa puheenjohtaja.  
Olen Waleed Ahmed Helsingin nuorisoneuvostosta. Minulla on ilo ja 
kunnia puhua tänään kaupunginvaltuuston edessä. Olenhan asunut 
koko ikäni Helsingissä. Tunnen kaupungin ja nuoret, joita täällä edus-
tan.  
Eräs aloitteentekijä toivoo ryhmäytymistä yläasteelle myös seitsemän-
nen luokan ensimmäisten koulupäivien jälkeen. On tietenkin tärkeää, 
että yläastelaiset saavat edes jonkin kaveriporukan, mutta luokan laa-
jempi ryhmäytyminen vie aikaa. Sen vuoksi olisi tärkeää jatkaa ryhmäy-
tymistä koko yläasteen ajan. Nykyisellään näin ei ole, vaan tyypillisesti 
ryhmäytymispäiviä on siellä täällä pääasiassa ensimmäisen vuoden ai-
kana.   
Myös eri koulujen oppilas- ja opiskelijakuntien hallitukset pitävät tätä 
ongelmana. Keinoja tilanteen parantamiseksi on monia. Ensisijaisesti 
on tärkeää tukea luontaisessa ryhmäytymisessä koko yläasteen ajan. 
Jo sillä, että koululla on esimerkiksi mahdollisuus pelata jalkapalloa tai 
muita pelejä välitunnilla. Myös nuoriso-ohjaajien tai oppilaiden itsensä 
järjestämät ryhmäyttävät tapahtumat ovat yleensä toimivia.  
Ryhmäytyminen lähtee yleensä aivan tavallisesta vuorovaikuttami-
sesta, eikä siihen välttämättä tarvita kunnianhimoisia hankkeita. Aloit-
teen vastaus ei kuitenkaan esitä mitään konkreettisia ehdotuksia tai 
edes käy läpi koulujen nykyistä asian laitaa. Sen sijaan vastauksessa 
vedotaan kaupungin hankkeisiin tai ohjelmiin, jotka eivät oikeastaan 
tarjoa mitään. Tullaankin taas kerran iänikuiseen ongelmaan aloitteiden 
vastauksissa: ne ovat ylimalkaisia ja epäselviä. On toki näppärää ve-
dota aina johonkin hankkeeseen. Silloin vastuu asian edistämisestä 
ikään kuin ulkoistetaan jollekin ulkopuoliselle eikä itse enää tarvitse 
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tehdä asialle mitään. Esitämme, että teemme jotain, vaikka emme to-
dellisuudessa tee mitään.  
Vastauksiin tarvitaan selkeyttä ja toisaalta kaupungin toimialoille konk-
retiaa. Vastauksen puutteet ja epäselvyydet esiintyvät jokaisessa esi-
tettävässä aloitteessa. Aloitteessa Missä se Helsinki on? kirjoittaja ker-
too erilaisista syrjinnän muodoista koulussa ja koulun ulkopuolella. 
Aloitteessa huomaa, kuinka monimuotoisesti syrjintää, väkivaltaa ja tur-
vattomuutta esiintyy. Nuorten uhkakuvat eivät lopu kouluun. Aikuiset ja 
nuoret ovat molemmat turvattomuuden luomisessa mukana. Aloitteen 
vastaus kokee taas samoja puutteita, joista ollaan aiemminkin jokainen 
kerta puhuttu. Vastauksessa mainitaan Kuljitko ohi? - ja Kymmenen an-
tirasistista tekoa -julistekampanjat. Kampanjat on hyviä levittää huo-
miota asiasta, mutta eivät missään nimessä ole ratkaisuja syrjinnän ja 
turvattomuuden kaltaisiin vakaviin ongelmiin.   
En koe etnisen vähemmistön osana oikeuksiani turvattuna, jos rasis-
mia, kiusaamista ja syrjintää tavoitetaan ratkoa julisteiden kautta. Vas-
taus ei silti ole huono, vaikka mainitut epäkohdat siitä löytyy. Vastauk-
sessa tuodaan esille KVO13-ohjelma. Ohjelmalla tavoitetaan vahvistaa 
koulujen omia ratkaisutapoja ja keinoja kiusaamisen ehkäisyyn ja sii-
hen puuttumiseen. Toimialojen on keskityttävä tämänkaltaisiin tekoihin 
ja mahdollistaa niihin mahdollisimman tehokas toteutuminen. Esimerk-
kejä hyvissä ideoista mutta huonosta toteutumisesta löytyy Kiva koulu -
järjestelmästä.  
Viimeinen aloite esittää, että kouluissa on opetettava mielenterveyteen 
liittyvistä asioista enemmän, jotta nuoret osaavat tunnistaa ongelmansa 
ja saada niihin apua hyvin ajoissa. Tämä on tärkeää, etenkin nyt kun 
elämme keskellä mielenterveyskriisiä. Vastaus kertoo hyvin Helsingin 
kovasta työstä nuorten hyvän mielenterveyden ylläpitoon ja miten sitä 
jatkuvasti edistetään. Aina on tilaa parantaa, kuten mielenterveysongel-
mien indikaattorissa, opettamisessa ja mielenterveyspalveluiden saata-
vuudessa. Mutta vastaus ottaa asiat huomioon.  
Sydämeni läheinen Franz Kafka kirjoitti: ”Nuori on onnellinen, koska 
sillä on kyky nähdä kauneutta. Jokainen, joka säilyttää kyvyn nähdä 
kauneutta, ei koskaan vanhene.” Tehdään Helsingistä nuorten kau-
punki, joka avaa oven kaikille nähdä kauneutta ikuisesti. Tehdään Hel-
singistä ikuisesti nuori kaupunki.  
Kiitos.  
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Rosa Kumar Saarinen 
 
Kiitos puheenvuorosta, arvoisa puheenjohtaja.  
Hei kaikille! Mun nimi on Rosa Kumar Saarinen. Mä toimin nuorisoneu-
voston hallituksessa mielenterveys ja hyvinvointi -teemaryhmän tiimin-
vetäjänä sekä edustan sote-lautakunnan kokouksissa. On ilo ja kunnia 
päästä tänne pitämään puhe nuorten puolesta. Eikä useampi mahdolli-
suus haittaisi ollenkaan.  
Kaupunkimme on kokenut erityisiä haasteita ainakin viimeisen kolmen 
vuoden ajan, ja tämä on heijastunut etenkin nuorten hyvinvoinnissa. 
Olemme lukeneet nuorten mielenterveydestä hälyttäviä diagrammeja, 
kyselyiden tuloksia, uutisia, aloitteita, lausuntoja. Lista voisi vain jatkua. 
Näkemäni perusteella voisin kuvitella, että jokainen nuori kokee jonkin-
näköistä pahoinvointia jossain vaiheessa elämäänsä. Oli se sitten lie-
vää tai erittäin vakavaa.  
Suurin osa nuorista opiskelee fyysisesti oppilaitoksessa ja näin viettää 
siellä suuren osan päivästään. Sieltä ovat peräisin myös valitettavan 
usein ilmenevät ongelmat, kuten esimerkiksi kiusaaminen, uupumus, 
stressi, yksinäisyys ja ahdistus. Me kaikki tiedämme, miten nämä vai-
kuttavat lopulta ihmisen tulevaisuuteen ‒ ja nuoret on tulevaisuus. Se 
on meidän kaikkien vastuulla, miten me sen rakennamme.  
Meidän täytyisi jättää nuorten hyvinvointi koulutettujen, asiantuntevien 
ihmisten varaan, jotka osaavat lähestyä tapauksia oikeudenmukaisesti 
ja ymmärtäväisesti jokaista tapausta kohden. Jokaisessa koulussa tulisi 
olla toimiva kuraattori ja psykologi. Meidän täytyy huomioida, että asiat 
eivät ole aina yksitoikkoisia. Ainoastaan yhden lukuvuoden ryhmäytys 
ei korjaa niitä aukkoja ja haavoja, mitä oppimisympäristössä on mah-
dollisesti syntynyt. Kiusaamistapaukset eivät ole aina selvitettyjä opet-
tajan määrätessä niin. Kouluissa ei haluta opiskella, jos opiskeltavasta 
materiaalista ei olla tehty nuorten näkökulmasta hauskaa ja kattavaa ja 
jos ympäristöä ei olla suunniteltu monipuolisia näkökulmia huomioon 
ottaen. Yleistäminen kouluissa johtaa aina vain ongelmiin.  
Lisäksi monissa kouluissa viestintä on selvästi puutteellista. Nuoret 
keskustelevat aiheista, joihin toivovat vastausta, vaikutusta. He halua-
vat eri harrastuksia, kerhoja sekä tiloja, mutta jo olemassa olevista 
mahdollisuuksista ei kaikkialla kerrota. Epäilen, että silloin kun tehokas 
viestintä toimii yhdenvertaisesti kaikissa kouluissa, tarvitaan paljon 
enemmän ilmaisia tiloja nuorille. Tilojen täytyisi olla rakennettu myös 
erilaiset tarpeet huomioon ottaen.  



 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO KESKUSTELU-  7 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE PÖYTÄKIRJA    DISKUSSIONSPROTOKOLL   
 2.11.2022 
 

 

Avun hakemisen täytyisi olla helppoa, turvallista ja yleistä tietoa. Nuor-
ten tulisi kokea, että voivat keskustella jonkun asiantuntevan henkilön 
kanssa, joka voi tukea nuorta tarvittaessa ja ottaa yhteyttä vahvempiin 
tahoihin, jos kiusaamistilanne sitä vaatii. Kuulen joka vuosi tapauksista 
nuorten kesken, joista aikuisena voisi tehdä rikosilmoituksen. Kiusaajia 
ei saa suojella eikä kiusattujen tuntemuksia väheksyä. Pessimistit eivät 
voita, vaan optimistit.  
Ymmärrämme, että monet aiheet eivät ole yksiselitteisiä, vaan monesti 
verkostoituneita ja mutkikkaita, mutta minä uskon, että oikealla avulla, 
oikeilla ihmisillä ja oikealla asenteella ongelmat ratkeavat. Olen sitä 
mieltä, että yksi parhaimmista keinoista parantaa nuorten olosuhteita 
on huomioida nuoret päätöksenteossa avoin käsin itse asian ytimessä. 
Näin asiat tulevat suoraan ja kuuluvasti esille ilman yllätyksiä ja kään-
teitä.  
Kiitos.  

Miro Maaranen 
 
Ärade ordförande. Arvoisa puheenjohtaja.  
Nuorisoneuvoston puheenjohtajana tervehdin teitä, hyvät kaupungin-
valtuutetut, kaikkien nuorten aloitteen tekijöiden puolesta. Nuorten aloit-
teiden yhteydessä voidaan hyvinkin puhua ensikosketuksesta politiik-
kaan ja alkusysäyksestä, mistä alkaa vaikuttajaksi kasvamisen pro-
sessi.   
Bästa stadsfullmäktige.  
Det är viktigt att alla unga Helsingforsbor, oberoende av sitt moders-
mål, har möjligheten att delta i samhällelig diskussion och ta initiativ, 
och jag är ledsen över att inga initiativ har tagits på svenska under för-
gångna våren, och jag tycker att det visar nånting. Det visar att unga 
finlandssvenskar, fastän politiskt aktiva, anser inte att initiativskanalen 
är för dem. Man kan se ett likadant fenomen i ungdomsrådet. För 
många unga finlandssvenskar tänker att de inte klarar sig i verksam-
heten eller att stadens påverkningskanaler är bara för de som talar 
finska.  
Arvoisa puheenjohtaja.  
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Viime käsittelykertoina paljon on puhuttu itse aloitejärjestelmästä ja sen 
epäkohdista. Tällä kertaa haluaisin kuitenkin puhua myös itse aloit-
teista. Nuoret eivät tällä kertaa pyydä teiltä paljoa. Ei kuuta taivaalta, ei 
ilmastointilaitteita jokaiseen Heka-kotiin. Nuoret pyytävät arkisia asioita: 
kavereita kouluun, mielekästä tekemistä vapaa-ajalle, paikkoja olla 
sekä syrjimättömyyttä ja hyvää mielenterveyttä, mistä etenkin kahden 
viimeksi mainitun tulisi olla itsestäänselvyyksiä.   
Koronaviruspandemian aikana puhuttiin paljon uudesta normaalista, ja 
tähän yhteiskuntamme on todellakin siirtynyt. Olemme siirtyneet entistä 
tiukemmin kiinni suoritusyhteiskuntaan, jossa kuljetaan putkessa kohti 
korkeakoulusta valmistumista. Olemme siirtyneet aikaan, jossa on nor-
maalia ja odotettuakin ylisuorittaa. Aikaan, jossa jokainen lukion aloit-
tava opiskelija tietää tarkkaan yliopistojen todistusvalinnan kiemurat. 
Aikaan, jossa lukio menee korkeakoulujen pistetaulukkoja tuijottaessa.  
Minä tiedän ja koko nuorisoneuvosto tietää, ettei kaupunki voi lähteä 
korjaamaan valtakunnallista koulutuspolitiikkaa. Mutta mitä kaupunki 
voi tehdä, on korjata parhaansa mukaan sen seurauksia. Yhdessäkin 
aloitteessa aloitteentekijä pyytää vain jotakuta turvallista henkilöä, jolle 
pääsee purkamaan ahdistusta.  
Hyvät valtuutetut.  
Tässä salissa on tehty lupaus terapiatakuusta, jonka nuoret ovat tä-
nään tulleet tänne lunastamaan. Kuten nuorisoneuvosto on lausunnos-
saan todennut, on mielenterveyspalveluihin panostettava ja merkittä-
västi vielä enemmän kuin nyt tehdään. Sillä kuka ylläpitää tulevaisuu-
dessa hyvinvointivaltiota, jos tämä sukupolvi istuu työuransa uupu-
neena ja masentuneena työkyvyttömänä kotona? Työsarkaa on siis 
vielä.  
Muun muassa nuorisoaseman saavutettavuutta valitettavasti rajattiin, 
vaikka nuorisoneuvostolle toistuvasti vakuutettiin, ettei näin tapahdu. 
Elokuussa sain kuitenkin lehdestä lukea, että näin tehtiinkin, ilman että 
nuorisoneuvostoa oltaisiin konsultoitu tai edes informoitu asiasta. Millai-
sen viestin se antaakaan nuorille? Ei ainakaan sen, että ongelmillanne 
on väliä. Se antaa viestin, että ongelma täytyy todistaa kerta toisensa 
jälkeen, ennen kuin lähetteiden jälkeen oikeasti avun piiriin pääsee. Lä-
heteputki ei ole kenenkään etu. Ei nuoren eikä myöskään yhteiskun-
nan.  
Hyvät valtuutetut.  
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Toivon hyvää keskustelua ja paljon ponsia. Nyt on teidän aikanne näyt-
tää, että lupaukset pidetään ja että kaupunki seisoo nuorten puolella.  
Kiitos.  

Valtuutettu Mari Rantanen 
 
Puheenjohtaja ja hyvät nuoret.  
Haluan kiittää teitä, että olette läsnä täällä meidän kanssamme kerto-
massa nuorten arjesta ja huolista. Ensin täytyy todeta, että pitkälle on 
tultu siitä ajasta, kun itse oon käynyt koulua, jolloin ryhmäytyminen kou-
luissa oli aivan arkipäivää. Se alkoi ensimmäiseltä luokalta, eikä se 
missään vaiheessa loppunutkaan, vaan nimenomaan kaikki perustui 
siihen, että oli se oma, tuttu ryhmä, jossa asioita tehtiin. Pienempänä 
enemmän ja sitten yläasteella vähän vähemmän, mutta joka tapauk-
sessa näin oli. Hämmästelen, että olemme tästä syystä tai toisesta luo-
punut ja että nuori joutuu tällaista asiaa valtuustoon aloitteen kautta 
tuomaan ja huoltansa siitä, että ei ole turvallista ryhmää ympärillä.  
Toinen asia, mihin haluan kiinnittää huomiota, on tämä nuorisoneuvos-
ton lausunnossa oleva huoli, jonka nostatte esiin, että edelleenkään ri-
koksiin ei kouluissa tartuta. Jos ihminen lyö toista ihmistä kadulla, se 
on pahoinpitely. Jos ihminen lyö toista ihmistä koulussa, sekin on pa-
hoinpitely. Se ei ole suinkaan kiusaamista. Se on rikos, ja sellaisena 
niitä tulisikin kohdella. Tästä käytiin itse asiassa eduskunnassa ihan 
vastikään keskustelu, kun käsittelimme kansalaisaloitetta, jossa halut-
tiin koulukiusaaminen tuoda rikoslakiin. Mutta itse asiassa meidän ri-
koslaki tuntee jo varsin monet rikokset, joista tässäkin aloitteessa oli 
kysymys. Kysymys on vain siitä, miten niihin asioihin kouluissa suhtau-
dutaan.  
On hyvä huomata se, että alle 18-vuotiaaseen ihmiseen kohdistunut 
pahoinpitely on asia, josta on velvollisuus aikuisten ilmoittaa poliisille. 
Tätä on ratkottu muualla maassa eri tavalla. Esimerkiksi tämä Etelä-
Karjalan malli, josta noin vuosi sitten tässä valtuustossa puhuttiin, läh-
tee siitä, että joka ikinen lainvastainen teko ilmoitetaan poliisille. On ky-
symyksessä tekijä, joka on 15 vuotta täyttänyt tai ei ole. Tätä kautta 
asiat menevät siellä tällaiseen Vintiö-ryhmään, jossa niitä käsitellään ja 
jossa on itse asiassa saatu erinomaisia tuloksia aikaan.   
Meillä on olemassa täällä Helsingissä Ankkuri-tiimi niminen toiminto, 
mutta jostain syystä asioita jää ilmeisesti edelleen sinne viemättä. Siitä 
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olen erittäin huolissani. Murheissani luin nuorisoneuvoston lausunnon, 
jossa edelleen, me vuosi sitten puhuttiin samasta asiasta, ja edelleen 
nuoret kertoo, että heihin kohdistuu rikoksia, jotka ei koskaan mene ri-
kosprosessiin. Tähän täytyy kyetä tekemään asioita. Itse asiassa silloin 
reilu vuosi sitten tässä salissa me hyväksyimmekin lausunnon, jossa 
meidän omaa kiusaamisen vastaista ohjelmaa tulee täydentää. Luen 
täältä lainauksen, puheenjohtaja.  
”Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla käytettävää kiusaamisen vas-
taista KVO13-ohjelmaa on syytä täydentää siten, että Etelä-Karjalan 
mallin mukainen tai sitä vastaava toimintamalli kirjataan osaksi kiusaa-
misen vastaista ohjelma 13 -ohjelmaa ja kyseisen toimintamallin sisäl-
löt otetaan sellaisenaan käyttöön kouluissa ja muissa lasten ja nuorten 
kanssa toimivissa yhteisöissä.”  
Nyt olisikin hyvä kohta kysyä kasvatuksen ja koulutuksen apulaispor-
mestarilta, että mihin tämän kirjauksen kanssa on tultu. Jos sitä ei ole 
vielä otettu käyttöön, niin milloin se otetaan käyttöön, jolloin nuoretkin 
saavat tästä vastauksen ja sitä kautta asiat saadaan parempaan pro-
sessiin.  
Kiitos.  

Valtuutettu Veronika Honkasalo 
 
Arvoisa puheenjohtaja.  
Olemme taas tärkeän asian äärellä. Kiitos nuorille tosi tärkeistä ja hie-
noista puheenvuoroista. On toisaalta tosi valitettavaa, että olemme aina 
samojen asioiden äärellä, sikäli että näissä vastauksissa on taas kestä-
nyt ihan älyttömän pitkään. Se tuntuu hurjalta, kun me tiedetään, että 
nuoruus on ohikiitävää aikaa ja saa kuukausia odottaa vastausta, joka 
sitten saattaa olla aika virkamiesmäinen ja kuiva.  
Täältä osuu itselleni silmään erityisesti nuoren mielenterveysongelmiin 
puuttuva kysymys, joka oli monella tapaa tosi satuttava ja oikeastaan 
kertoi meidän systeemistä tosi paljon. Nuoret ei saa apua mielenter-
veysongelmiin riittävän ajoissa, ja ihan turhaan joutuu sitten pohtimaan 
itse ja rankaisemaan itseään siitä, että mikä on vialla, sen sijaan että 
mielenterveysongelmista kerrottaisiin avoimesti kouluissa ihan alakou-
lusta lähtien ja että niihin saisi tarpeeksi nopeasti apua.  
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Itse ajattelen, että kun puhutaan nuorten mielenterveysongelmista, niin 
olisi tärkeätä myös pohtia sitä yhteiskuntaa, joka uuvuttaa lapset ja 
nuoret ja joka ei auta jaksamaan. Me usein ajatellaan, että korjataan ne 
lapset ja nuoret ja sitten heidän pitää joustaa tässä suorituspaineisessa 
yhteiskunnassa. Mutta meidän pitäisi myös muuttaa meidän koulujär-
jestelmää niin, ettei nuoret, jotka siirtyy esimerkiksi toiselle asteelle, 
uuvu niiden suorittamispaineiden keskellä. Siitä ei hyödy kukaan.  
Mä oon iloinen siitä, että tätä aloitejärjestelmää ollaan vihdoin muutta-
massa, ja toivottavasti saadaan enemmän kuin 11 aloitetta. Toivotta-
vasti saadaan myös aloitejärjestelmä, jossa vastaukset saapuu todella 
nopeasti.  
Kiitos.  

Valtuutettu Sinikka Vepsä 
 
Kiitos, puheenjohtaja.  
Kiitos nuorille todella hienoista ja tärkeistä aloitteista. Valitettavaa on 
vastausten myöhästyminen.  
Haluaisin muutamiin aloitteisiin kommentoida. Tämä hengailupaikkoja 
nuorille. Kaupunki onkin luetellut, että keskustassa on useita paikkoja. 
Tässä haluaisin tuoda asuinalueiden eriarvoisuuden esille. Puistolan 
nuoret hengailevat Alepassa tai sitten valitettavasti tekevät pientä ilki-
valtaa ja muuta jopa Puistolan kirkolla ja muualla. Meidän alueella 
heillä ei ole nuorisotaloa. Puistolan peruskoulussa on nuorisotoimintaa, 
mutta harva nuori haluaa vapaa-aikana enää mennä koululle. Tässä 
tapaammekin apulaispormestari Arhinmäen Puistolassa 24.11., ja 
voimme asukastilaisuudessa keskustella siitä.  
Erittäin tärkeä hätähuuto on tämä tarve vertaistuelle ja kuuntelulle. 
Kaupunki on luetellut taas paljon hyviä palveluita, joita tarjotaan. Itse 
haluaisin nostaa esille matalan kynnyksen avun, jota monet nuoret ja 
koululaiset ovat toivoneet. Kouluterveydenhoitajien resursseja pitää li-
sätä niin, että joka koululla on terveydenhoitaja koko koulupäivän, jol-
loin lapsi ja nuori voi mennä sinne puhumaan. Kouluterveydenhoitajan 
resurssia ei jatkossa saa käyttää koronarokotteisiin tai muualle, koska 
tämä heikentää nuorten ja lasten tilannetta.  
Sitten on muutama vielä. Tämä syrjintäaloite on erittäin tärkeä, koska 
näköjään opettajatkaan ei tunnista syrjintää ja kiusaamista, joka jättää 
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elinikäiset jäljet. Mietin, että pitäisikö olla ihan oppiaine tästä, että opet-
tajillekin tulisi tämä tutuksi. Hienoa, että on tämä uusi kiusaamisentun-
nistamisjärjestelmä.  
(Puheenjohtajan välihuomautus.)   
Sanoisin vielä, että monikielisten ohjaajien läsnäolo on tärkeää.  

Valtuutettu Eveliina Heinäluoma 
 
Arvoisa puheenjohtaja.  
Kiitos kaikille nuorille tosi selkeistä ja hyvin laadituista puheenvuoroista. 
Itse yhdyn myös keskustelussa olleeseen huoleen tästä suorituspainei-
den määrästä nuorten arjessa. Ja yhdistettynä tämä koronan aiheut-
tama ja vielä kärjistämä mielenterveyden kriisi. Kun harrastukset on ka-
donneet, on jäänyt myös se vertaistuki ja ryhmäytyminen tapahtumatta, 
joka on aiheuttanut monenlaisia sosiaalisia seurauksia. Meidän täytyy 
tietenkin Helsingissä ottaa se erittäin vakavasti ja vähän kirittää myös 
hallitusta tekemään tarpeeksi nuorten paremman mielen vuoksi. Koska 
aivan niin kuin tässä puheenvuorossa todettiin, niin se on kuitenkin se 
meidän tulevaisuus, eikä meillä ole varaa menettää yhtään nuorta mie-
lenterveyden haasteiden takia.  
Ajattelen itse niin, että nuoruuteen kuuluu myös ja jokaisen elämään 
kuuluu vaihtelevat tilanteet ja kipuilut, ja sitten aikuisten tehtävä on tu-
kea niissä tilanteissa. Ei poistaa sitä kipuilua ja ei poistaa sitä, että elä-
mässä aina välillä on haasteita, mutta luoda se kuva siitä, että niistä 
aina selvitään ja mennään eteenpäin.  
Meillähän oli viime valtuustokokouksessa, apulaispormestari Arhinmäki 
kertoi Vuosaaren mallista, jossa on kokeiltu sitä, että nuorisotyöntekijät 
on läsnä kouluissa. Ajattelen, että varmaan tämmöinen malli on syytä 
laajentaa koko Helsinkiin ja toivottavasti valtakunnallisestikin. Koska on 
ihan selvä, että aikuisten läsnäolo nuorten arjessa, sitä pitää vahvistaa 
ja lisätä.  

Valtuutettu Mari Holopainen 
 
Kiitos nuorille hyvistä aloitteista ja erittäin viisaista puheenvuoroista 
täällä valtuustossa.  
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Nostaisin esiin näistä aloitteista sellaiset ehdotukset, jotka liittyvät kau-
punkitilaan ja paikkoihin. Helsinki on nuorten kaupunki, ja nuorilla pitää 
olla paikkoja, jonne mennä ja viettää aikaa. Erittäin hyviä nostoja myös 
siitä, että tarvitaan harrastuksia koulun jälkeen. Onneksi Suomen har-
rastamisen malli on nyt saatu myös osaksi lainsäädäntöä ja siitä tulee 
pysyvä, ja Helsinki voi omilla päätöksillään päättää investoida siihen 
entistä enemmän. Erittäin tärkeä nosto.  
Kasvatuksen ja koulutuksen suomenkielinen jaosto vieraili eilen Vuo-
saaren lukiossa tutustumassa tähän aivan uuteen lukioon ja pitämässä 
siellä kokousta ja kuuli palautetta opettajilta ja oppilailta siitä, että tosi-
aankin koulun tilat on alusta alkaen suunniteltu liian pieniksi. Kiinnitin 
huomiota, että teillä on täällä myös toiveena, tai nuorilla on toiveena, 
rauhoittumistilat kouluissa. Nythän olisi tosi tärkeätä, kun olemme in-
vestoimassa lukuisiin uusiin lukiopaikkoihin tulevina vuosina, että teitä 
nuoria ja opiskelijoita, opettajia kuullaan siinä vaiheessa, kun tiloja 
suunnitellaan. Eikä kävisi enää näin, että tilat suunnitellaan valmiiksi 
liian pieniksi, jolloin nyt ollaan vähentämässä oppilaaksiottomäärää. 
Onneksi. On hyvä asia, että väljyyttä tulee olemaan suunniteltua enem-
män. Mutta se toki herättää sen kysymyksen, että miksi nuoret eivät ole 
päässeet osallistumaan suunnitteluun jo heti alkuvaiheesta alkaen.   
Sama problematiikka koskee myös varhaiskasvatuksen tiloja, joista tu-
lee erittäin paljon palautetta niiden ahtaudesta.  

Valtuutettu Ville Jalovaara 
 
Arvoisa puheenjohtaja.  
Mä muiden tavoin kiitän näistä aloitteista, jokaisesta 11 aloitteesta. Mun 
mielestä näissä näkyy nämä mielenterveyttä kuormittavat asiat tässä 
ajassa ja myös se, että kouluihin toivotaan turvallista ja rauhallista ym-
päristöä, missä saa opiskella.  
Musta tämä aloite 3 on erityisen koskettava. Niin kuin tässä jo todettiin 
puheenvuorossa, niin tässä todetaan, että nuorilla on tarve päästä pur-
kamaan ajatuksia anonyymisti jollekin, joka vain kuuntelee ja pyydettä-
essä auttaa. Tämä ei mun mielestä ole kohtuuton pyyntö yhteiskun-
nalta pystyä vastaamaan tällaiseen pyyntöön. Täällä on listattu kaiken-
laisia paikkoja, mistä tätä kuuntelua voi saada, mutta ehkä se haja-
naisuus on siinä se ongelma. On paljon erilaisia paikkoja, mutta mihin 
niistä sitten soittaa tai minkä puoleen on matala kääntyä. On tärkeätä, 
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että koululla on myös sitä kuuntelua olemassa, kun sitä tarvitaan, ja lu-
kioissa myös.  
Se on tämä nykyaika, joka on erityisen kuormittava ihmisten mielenter-
veydelle. Se vaatii isompaa pohdintaa, mistä eri syistä se johtuu. Tie-
tenkin nyt on ollut koronakriisi ja sitten tämä sota sen päälle tuolla Uk-
rainassa, eli hirveän paljon on huolia ja huolipuhetta tässä ajassa. Eli 
myönteisiä näkymiä myös tulevaisuuteen tämä suomalainen yhteis-
kunta tarvitsee tämän kaiken keskellä. Että ei puhuta pelkästään siitä, 
mikä on huonosti, ja toivottomuutta lietsota, vaan katsotaan millä pääs-
tään eteenpäin tästä ajasta yhdessä.  
Kiitos.  

Valtuutettu Laura Kolbe 
 
Justiinsa, joka toinen kerta painetaan ja joka toinen kerta ei. Mutta nyt 
painetaan ja kiitetään aktiivisia nuoria hyvistä aloitteista ja keskuste-
lusta, joka niiden pohjalta aina kimpoaa.  
Muutama asia nousee eteen, kuten täällä todettiin, että asiat toistuvat. 
Myös näissä aloitteissa näkyy oikeastaan se, että ne koskevat meitä 
aikuisiakin. Ei nämä ole mitään nuorten erityisongelmia. Miten kaupunki 
rakennetaan viihtyisästi? Siten että kauneus ja yhteisöllisyys ja sosiaa-
lisuus pääsevät esille. Miten turvallisia ja rauhallisia tiloja ja paikkoja 
teemme sekä katuihin, julkisille alueille että kouluissa, jotka ovat tavat-
toman tärkeitä? Näkisin, että meidän olisi otettava opiksemme. Tämä 
on punainen lanka kaikkeen kaupunkisuunnitteluun.  
Samoin olisi tärkeää, että kouluissa tuettaisiin nuorten kaikenlaista jär-
jestäytymistä. Ennen vanhaan oli kouluneuvostot ja teinikunnat. Ajatus 
siitä, että yhdessä tuotetaan joukkovoimaa, saadaan paljon aikaan, 
olisi erittäin tärkeää edelleenkin. Eli yhdessä tavoitteenasetteluja teh-
dään ja ollaan aloitteisia. Meidän aikuisten vastuu koulussa ja koulun 
ulkopuolella on kuunnella nuoria ja ottaa nuorten huolet vakavasti.  
Tässä on käynyt ilmi myös kieliasia. Eli aloitteet ovat tällä kertaa suo-
men kielellä, vackert så, hyvä näin. Mutta näkisin, että tässä voisi olla 
mahdollisuus kielipaletin laajentamiseen eli rohkaista nuoria tekemään 
aloitteita muillakin kuin suomen kielellä. Ruotsinkielisetkin osiot eivät 
olleet kauhean optimaalisia tällä sivustolla. Siksi teenkin ponnen, joka 
kuuluu seuraavasti:  
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Hyväksyessään nuorten aloitteet kaupunginvaltuusto edel-
lyttää selvitettävän mahdollisuutta parantaa aloitteiden 
kääntämistä ruotsiksi sekä tehdä nuorten vaikutusjärjestel-
mästä eli aloitekanavasta useita kieliversioita sen mukaan, 
mille kysyntää on.  

Kiitos.  
Valtuutettu Nina Miettinen 

 
Kiitos, puheenjohtaja. Arvon valtuutetut ja nuorisoneuvoston edustajat.  
On huojentavaa, että nuorten aloitteita on jätetty enemmän kuin viime 
keväänä, mutta kuten nuorisoneuvostokin toteaa, on niitä edelleen vä-
hänlaisesti. Esimerkiksi ruotsinkielisiä aloitteita ei ole jätetty lainkaan.  
Nuoret kertovat vastauksessaan, että aloitekanavaa ei edelleenkään 
markkinoida niin, että nuoret laajamittaisesti tietäisivät mahdollisuu-
desta tehdä aloitteita. Ensimmäinen toiveeni onkin se, että tieto aloite-
kanavasta tavoittaisi nuoret esimerkiksi koulujen, opettajien ja nuoriso-
tilojen työntekijöiden kautta.  
Aloitteissa toivotaan myös lisää hengailupaikkoja nuorille. Nuorisotiloja 
kaivataan kipeästi esimerkiksi uusille asuinalueille. Akuutti tarve on esi-
merkiksi Pasilassa, jossa ollaan rakentamassa paljon uusia asuntoja. 
Sinne uusi nuorisotila olisi nykyisten suunnitelmien perusteella saa-
massa rahoituksen vasta kymmenen vuoden päästä.  
Toinen toiveeni onkin, että meiltä valtuutetuilta löytyy tahtoa aikaistaa 
seuraavina vuosina nuorisotilojen rakentamishankkeita. Olenkin jättä-
nyt aiheesta seuraavan ponnen, jolle toivon kannatusta:  

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta 
aikaistaa nuorisotilojen rakennushankkeita palveluverkko-
selvityksen mukaisesti alueilla, joilla tarve on selvityksen 
mukaan suurin ja akuutein.  

Lopuksi toivon vielä nuorille tilaa hengittää ja aikuisille aikaa kohdata 
nuoria, sillä tulevaisuuden lisäksi nuoret ovat myös nykyisyys ja elävät 
elämäänsä Helsingissä joka päivä.  
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Ledamoten Oona Hagman 
 Ärade ordförande och ledamöter,  och speciellt tack representanterna för alla ungdomarna i Helsingfors. Vi vet ju alla att ungdomarna mår jättedåligt i den här staden, speciellt efter corona, så det är inte egentligen nånting nytt, och det har vi också talat om nu i litet på år och vi talade om det redan för ett år sen på hös-ten här, och vi har, egentligen så har vi lite samma diskussion på gång hela tiden. Jag är också väldigt orolig för situationen gällande mentala hälsan för ungdomar i Helsingfors.  Jag är själv två tonåringars ensamstående mamma och jag hör, varje dag så får jag höra olika saker som har att göra med oro och det att det inte åtminstone verkar som att saker skulle gå så där jättefint framåt. Och gällande dom här initiativen, som jag är jättestolt över att ungdo-mar har motivation och intresse och inspiration att ändå göra, även om situationen är den att dom inte riktigt verkar gå framåt och att det tar en väldigt lång tid, så är, kanske jag nu egentligen upprepar mig själv, jag har talat om det här redan tidigare, att Helsingfors stöd, för att överhu-vudtaget kunna köra igenom sådana här projekt så behövs det en bud-get för det, vilket ju i nuläget inte finns. Så att det är en sak som jag tycker, att om Helsingfors stad anser att det är viktigt att stöda ungdo-marna så då måste det också finnas nån sorts budget för det.  Och samma på finska.  

Kiitos. Eli sama asia, mistä olen puhunut aikaisemminkin täällä valtuus-
tossa. Se, että nuoriso ei ole saanut minkäänlaista budjettia näille 
hankkeille ja aloitteiden toteuttamiselle, on mielestäni erittäin iso on-
gelma. Myöskin se, että näitä budjetteja tulisi tietenkin avata. Mutta 
näillä eväillä ihan varmastikin nämä pikkuhiljaa alkavatkin toteutumaan. 
Mutta tämä on mun mielestä nyt se, että onko sitä tahtotilaa olemassa 
vai ei. Kiitos paljon.  

Apulaispormestari Paavo Arhinmäki 
 
Ärade fru ordförande.  
Tack för ungdomar. Väldigt bra tal, dom ni har haft, och också motionen 
som vi har fått genom våra motionsystemet.  
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Frågorna som har varit i mina områden har varit speciellt om ungdoms-
husen och ungdomsarbetet. Först frågades om Puistolan nuorisotalo. 
Puistolassa nuorisotalo sijaitsee koulun yhteydessä, aivan kuten täällä 
mainittiin. Toisaalta radan toisella puolella Tapulissa on myös nuoriso-
tila, joka on erittäin vilkas. Puistola ei ole niin suosittu, kun se on koulun 
yhteydessä. Olemme muuallakin huomanneet sen, että välttämättä 
nuoret eivät halua koulupäivän jälkeen hakeutua koulun tiloihin. Mutta 
Tapulin tilat on myöskin hivenen huonokuntoiset. Suuntimopuistoon on 
suunniteltu monitoimitaloa, jonka yhteyteen pitäisi tulla myös uudet, 
erittäin hyvät nuorisotilat.   
Ylipäätänsä meillä on noin 50 nuorisotilaa Helsingissä. Meillä on sekä 
nuorisotiloja, jotka palvelevat koko Helsingin kaupungin aluetta temaat-
tisesti, että alueellisia nuorisotiloja. Molempia tarvitaan. Nuoret ovat hy-
vin erilaisia, heillä on erilaisia toiveita, erilaisia tarpeita. Meillä on myös 
nuorisotiloja, jotka on suunnattu erityisesti erilaisille vähemmistöille tai 
ryhmille, jotka tarvitsevat erityisiä palveluita.  
Pasilan nuorisotalo nostettiin nyt budjettineuvotteluissa investointisuun-
nitelmaan, jossa se ei ollut aikaisemmin ollenkaan. Todella, kuten täällä 
mainittiin, se on vasta kymmenen vuoden päästä, mutta nyt sitä voi-
daan alkaa suunnittelemaan, kun se on saatu nostettua tässä vai-
heessa investointisuunnitelmaan.  
Sen lisäksi että tarvitaan alueellista nuorisotyötä, joka suuntautuu 
osalle nuorista, tarvitaan temaattista nuorisotyötä. Sen lisäksi tarvitaan 
muuntyyppistä nuorisotyötä. Todella olemme koulunuorisotyötä, nuo-
riso-ohjaajien sijoittamista kouluihin muutamissa kouluissa kokeillut, ja 
tulokset ovat olleet hyviä. Sitä on toivottu lisää. Ajatus on se, että koulu-
päivän aikana niiden muiden aikuisten rinnalla ja kanssa koulussa on 
myös nuoriso-ohjaajia, jotka pystyy tukemaan ja auttamaan nuoria sel-
laisissa asioissa, joita välttämättä ei esimerkiksi opettajien kanssa ha-
luta käydä läpi. Sen lisäksi meillä on jalkautuvaa nuorisotyötä, joka tar-
koittaa sitä, että meidän nuoriso-ohjaajia metroasemilla ostareilla, puis-
toissa, junissa, metroissa liikkuu, kohtaa nuoria, keskustelee nuorten 
kanssa, antaa tukea nuorille tarvittaessa. Eli hyvin erilaisia nuorisotyön 
muotoja.  
Sitten on täällä mainittu harrastamisen Suomen malli. 3.‒ 9.-luokkalai-
silla kaikilla on oikeus vähintään kerran viikossa maksuttomaan harras-
tukseen koulupäivän yhteydessä. Sillä on tavoitettu erityisesti niitä nuo-
ria, joilla ei ole ollut ollenkaan harrastusta tai vähän harrastusta. Tämä 
on semmoinen, jota meidän pitää vahvistaa entisestään.  
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Valtuutettu Sinikka Vepsä (vastauspuheenvuoro) 
 
Kiitos, puheenjohtaja.  
Apulaispormestari Arhinmäelle toteaisin, että Puistolan nuoret eivät va-
litettavasti mene mielellään Tapulin nuorisotalolle. Jengiytyminen eri 
asuinalueilla on tunnustettu ilmiö. Eivät mene Jakomäen Sydämeen-
kään. Siihen, että monitoimitilan nuorisotalo tulee, menee useita vuo-
sia, varmaan kymmenen vuotta, koska alueen kolme koulua ovat siellä 
vuorotellen evakossa isojen peruskorjausten ajan. Nämä nuoret ovat 
vain kerran elämässään nuoria, että tämä ei paljon lohduta. Siksi toi-
vonkin, että apulaispormestari Arhinmäki sekä muut tutustuvat aloittee-
seeni, jossa olen ehdottanut vanhan Puistolan kansakoulun korjaa-
mista, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan koulun korjaamista varhaiskas-
vatuksen, nuorison ja asukastalon käyttöön.  
Kiitos.  

Valtuutettu Sami Muttilainen (vastauspuheenvuoro) 
 
Kiitoksia, puheenjohtaja.  
Puistolan nuorten tilanteeseen kommentoisin vain sen verran, että siel-
lähän Namika tietysti pyörittää toimintaa, mutta ei ehkä siinä laajuu-
dessa, mitä tällainen avoin nuorisotalo. Sitä voisi vähän tutkia, että mi-
ten tuollainen järjestön tapainen toimija ylipäätään tavoittaa nuoria ja 
kuinka usein ne talot on auki ja kuinka paljon nuoria sinne löytää. Toki 
jos siellä on yksikin nuori, se on aina enemmän kuin ei yhtään nuorta, 
mutta tiedätte mitä tarkoitan.  
Kiitos.  

Apulaispormestari Paavo Arhinmäki 
 
Fru ordförande.  
Suuntimopuiston monitoimitalo, johon tulee uudet nuorisotilat, on inves-
tointiohjelmassa vuosille -26‒27. Toki ei se auta tämän hetken nuoria, 
mutta ei se myöskään ole kymmenen vuoden päässä. Kuten totesin, 
Tapuli on vilkas mutta huonokuntoinen, ja kaikki eivät hakeudu radan yli 
toiselle puolelle. Osa haluaa alueellista, yhteisöllistä nuorisotyötä. Osa 
tarvitsee toisentyyppistä nuorisotyötä. Meidän pitää nähdä se, että 
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nuoret on hyvin erilaisia. Mutta tämä on tunnistettu tarve, että Puisto-
laan tarvitaan nykyisen koulun tiloissa olevaa nuorisotilaa parempi nuo-
risotalo, ja se on investointisuunnitelmassa. Toki varmasti juuri tämän 
päivän nuorten näkökulmasta turhan myöhään.  

Ledamoten Silja Borgarsdóttir Sandelin  
 
Ärade ordförande.  
Tack till ungdomsrådet för presentationerna här idag och påminnel-
serna till oss.  
Jag vill börja med att stöda ledamot Kolbes utmärkt kläm, som är viktig 
i det här sammanhanget. Samtidigt gör jag också en egen kläm, var:  

Jag förutsätter att staden utreder möjligheten att stärka in-
tresset för även svenskspråkiga ungdomar att göra initiativ.  

Det kan hända att det inte bara handlar om språket, utan också hur sa-
ker och ting presenteras i de svenskspråkiga skolorna, till exempel, 
men det skulle vara bra att utreda.  
Initiativen från ungdomarna som vi har här framför oss idag är bra. Jag 
tycker att flera av dom återspeglar att unga tycker att dom förtjänar ett 
bättre välmående, och speciellt psykiskt välmående, och det håller jag 
förstås till 100 % med. Vi ser också att resultatet från Ungdomsbarome-
tern som tankesmedjan Magma presenterade idag så visar att resulta-
ten är att unga mår ännu sämre idag än vad dom har gjort tidigare år. 
Och fortsättningsvis så mår unga flickor och sen övriga kön, alltså såna 
som inte har uppgett att dom är flicka eller pojke, och dom här grup-
perna så mår allra sämst, och det här måste man också beakta. Ungas 
illamående kräver åtgärder och det kräver åtgärder av oss vuxna. Vi är 
skyldiga de unga det, men det handlar också om ett samhällsansvar 
som vi har. Det här betyder att ett ökat antal lågtröskeltjänster, som 
skolkuratorer och -psykologer, satsningar på ungdomsgårdar och upp-
sökande ungdomsarbete och minskad börda bland blanda annat gym-
nasieelever så är viktiga. Men det här är bara en del. Det handlar 
också om att unga ska känna att dom har meningsfulla hobbyer i var-
dagen och kan må bra, och vi har alla ett ansvar för det här. Det är klart 
att vi tillsammans med ungdomsrådet måste samarbeta för att göra ini-
tiativkanalerna fungerande.  
Tack, ordförande. 
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Valtuutettu Sami Muttilainen (vastauspuheenvuoro) 
 

Kiitos, puheenjohtaja.  
Tämä oli oikeastaan apulaispormestarin puheenvuoroon viitattu, mutta 
hieman myöhästyin. Mutta toki tämä puheenvuoro on yhtä voimassa ja 
aina tulee olemaan.  
Mua kiinnostaa, tässä mainittiin Puistolan nuoret, niin kiinnostaa tosi-
aan myös, että kun tämä nuorisotalo ollaan mitä ilmeisemmin räjäyttä-
mässä Tapulikaupungin puolelta ilmaan, niin mitä niille nuorille tapah-
tuu tulevaisuudessa tai miten ne löytää tiloja. Pistämättä nyt mitenkään 
Puistolaa ja Tapulia toisiaan vastakkain, niin kaikki ymmärtää, että alu-
eilla on eroa. Ehkä tämä siirtymä myös, että niin kauan kun tämä vanha 
rakennus on pystyssä ja ennen kun saadaan tämä uusi aikaiseksi, ettei 
tule mitään tyhjiötä siinä.   
Näkisin tietysti ylipäätään, että Tapulikaupungin alueella on hyvä tiettyjä 
asioita parantaa. Sen takia viittaan tähän, että miten tämä siirtymä me-
nee, koska tässä on tulossa isoa kaavamuutosta, mihin en ole tänä-
kään päivänä saanut mitään, vastaavilta suunnittelijoilta juurikaan vas-
tausta, mitä tulee tapahtumaan ja milloin.  
Kiitos.  

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara 
 
Arvoisa puheenjohtaja.  
Haluaisin kannattaa valtuutettu Borgarsdóttir Sandelinin aloitetta. Se on 
samansuuntainen kuin Kolben aloite, jota myös erittäin mielelläni halu-
aisin kannattaa. Sitä on jo kannatettu.  
Me tällä kertaa vastaanotimme 11 aloitetta, nyt pitäisi kysyä, miten ne 
toteutetaan ja onko ne oikeasti toteutettu tähän saakkakaan. Mielenter-
veysongelmista puhuttiin hyvin voimakkaasti. Sekä Miro Maaranen että 
Kumar Saarinen kertoi tästä. Sen takia olen tehnyt ponnen, joka kuu-
luu:  

Saatuaan tiedon nuorten aloitteesta kaupunginvaltuusto 
kiinnittää erityistä huomiota nuorisoneuvoston lausuntoon, 
jossa todetaan, että mielenterveysongelmat ovat lisäänty-
neet nuorison keskuudessa. Valtuusto edellyttää 
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selvitettäväksi mahdollisuutta lisätä psykologiavun määrää 
kouluissa.  

Kiitos.  
Apulaispormestari Nasima Razmyar 

 
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät nuorisoneuvoston edustajat ja hyvät val-
tuutetut.  
Lämmin kiitos erinomaisista ja rohkeista puheenvuoroista. Nuorisoneu-
voston äänihän on oikeastaan meidän helsinkiläisten. Te toimitte ääni-
torvena ja täälläkin toitte tänä iltana erittäin tärkeitä teemoja ja myös 
vaikeita asioita. Teidän tehtävänne on ennen kaikkea haastaa kaupun-
kia ja haastaa meitä päättäjiä, ja siinä olette erinomaisella tavalla on-
nistuneet.  
Olen tapaamassa teitä huomenna, ja jälleen kerran ne aiheet, joita etu-
käteen olette laittaneet, koskettaa nimenomaan eriarvoistumiskehitystä, 
nuorten mielenterveyspalveluita ja oikeastaan myös nuorisoneuvoston 
asemaa, josta tullaan teidän kanssa tarkemmin keskustelemaan.  
Nuorten osallisuus ja vaikuttaminenhan on hyvin laaja-alaista. Meidän 
täytyy tehdä sitä monella eri tasolla. Me teemme sitä kaupunkitasolla, 
me teemme toisaalta nuorten asuinaluetasolla ja sitten tullaan tähän 
koulutasoon, oppilaitostasoon ja sitten ihan siellä nuorten ja lasten ar-
jessa. Kaikilla näillä elämän osa-alueilla meidän täytyy kyetä onnistu-
maan.  
Kouluissa esimerkiksi oppilas- ja opiskelijakunnat ovat erinomainen esi-
merkki siitä, miten nimenomaan nuorten erilaisia aloitteita, nuorten 
osallisuutta koetetaan edistää. Ruuti, nuorten budjetti, OmaStadi, kaikki 
ovat esimerkkejä siitä, mitä kaupungilla tehdään. Mutta edelleen mei-
dän täytyy ja meidän täytyy ennen kaikkea vahvistaa niitä toimia, mitä 
meillä tällä hetkellä on. Esimerkiksi OmaStadi-äänestyksessä ihan 
nuorten omasta ehdotuksesta ollaan nyt tekemässä tätä Idän olohuo-
neet -hanketta, joka kuulostaa ja vaikuttaa mielestäni erinomaiselta. 
Siellä tullaan palkkaamaan kuusi ohjaajaa tekemään tätä työtä.  
Olen äärimmäisen pahoillani siitä, että olette kokeneet, että vastaukset 
ovat liian ympäripyöreitä tai liian hankemuotoisia tai liian epäsuoria. Se 
ei varmastikaan ole kaupungin tarkoitus, ja tämän otan ainakin korvan 
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taakse, ja koitetaan tulevaisuudessa vastata niin, että te ymmärrätte 
niistä vastauksista ja me koetamme olla mahdollisimman selkeitä.  
Erityisesti tässä yhteydessä on keskustelua noussut myös valtuutettu-
jen vastauksissa tähän turvattomuuden tunteeseen, koulukiusaamiseen 
ja rikollisuuteen. Mehän pyrimme kouluissa toimimaan hyvin monialai-
sesti. Mainitsitte tämän meidän KVO13-ohjelman. Siellähän on hyvin 
erilaisia toimenpiteitä, hyvin laaja-alaista osaamista koulujen keskuu-
dessa ja nimenomaan meidän henkilöstön keskuudessa. Koulujen oh-
jeet kiusaamisen osalta ovat hyvin selkeitä. Me teemme lastensuojeluil-
moituksia, me teemme myös rikosilmoituksia.  
Yhteistyö poliisin kanssa on merkittävää, aivan kuten valtuutettu Ranta-
nen tässä hyvin kuvaili. Me tehdään hyvää yhteistyötä, nimenomaan 
yhteistyö poliisin kanssa on tiivistynyt kovasti Ankkuri-tiimin kautta ja 
myös poliisin ennaltaestävän yksikön kanssa, jossa tehdään yhteis-
työtä meidän sote-toimijoiden kanssa. Aseman Lasten kanssa tehdään 
hyvää yhteistyötä meidän KO-toiminnan kautta, koska siellä nimen-
omaan puututaan näihin erittäin haastaviin tilanteisiin, jossa koitetaan 
tukea eri osapuolia.  
Valtuutettu Rantanen kysyi Karjalan mallista. Sitä on käyty läpi meidän 
kasvatuksen ja koulutuksen toimialan asiantuntijoiden kanssa. Sitä on 
käyty myös poliisin kanssa ja Aseman Lasten kanssa. Karjalan malli 
sinänsä sisältyy jo meidän olemassa oleviin käytäntöihin ja tähän 
KVO13-malliin. Me nimenomaan puututaan väkivaltaan ja tehdään ri-
kosilmoituksia. Ja ennen kaikkea niin että kun rikosilmoitus on tehty, 
niin sitä työtä täytyy sen jälkeen jatkaa, ja siinä olemme tehneet hyvää 
yhteistyötä Aseman Lasten kanssa. Mutta totta kai jokainen kiusaamis-
tilanne on liikaa, jokaiseen täytyy puuttua. Se kokemus, mikä tästäkin 
nuorten tekemästä aloitteesta välittyy, on liikaa ja se täytyy tietenkin ot-
taa hyvin vakavasti.  

Valtuutettu Mari Rantanen (vastauspuheenvuoro) 
 
Kiitos, puheenjohtaja.  
Kysyin oikeastaan sitä, kun valtuusto edellytti, että tätä KVO-ohjelmaa 
täydennetään siten että se kattaa joko Etelä-Karjalan mallin tai muun 
vastaavan mallin asiat, jotka meidän KVO-ohjelmasta puuttuu. Sieltä 
nimenomaan puuttuu velvoite tehdä rikosilmoitus, silloin kun rikos on 
tapahtunut tai lainvastainen teko on tapahtunut. Tämä on se ongelma. 
Tämä on myöskin se ongelma, mihin nähdäkseni nuoret viittaavat, että 
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kun ei ole velvoitetta, niin silloin siellä jää aivan liikaa yksittäisten ihmis-
ten tai koulujen toimintatapojen piiriin. Tämän vuoksi kysyin, milloin 
meidän ohjelmaamme täydennetään. Joka myös ehkä voisi ehkäistä 
sitä, että nuoret eivät koe, että heihin kohdistuneet rikokset jäävät kou-
lulta ilmoittamatta.  
Kiitos.  

Valtuutettu Johanna Nuorteva 
 
Kiitos, puheenjohtaja.  
Kiitos nuorisoneuvoston puheenvuoroista ja nuorten aloitteista. Ahmed 
Waleedin puheenvuorossa nostettiin esille se, että vastauksissa viita-
taan erilaisiin ohjelmiin, mutta ei itse asiassa mihinkään uusiin käytän-
nön toimiin. Jos aloitteita jätetään asioista, joiden tiimoilta meillä pyörii 
jo jokin ohjelma, on ilmeistä, että tämä ohjelma on silloin riittämätön, 
jos tulokset eivät näy nuorten arjessa.   
Ryhmäyttäminen yläasteella on ollut vuosi toisensa jälkeen esillä. Nyt 
vastauksessa viitataan käynnissä olevaan KVO13-ohjelmaan, jossa 
keinot ovat hyviä mutta vielä varsin vähäisiä. Opettajat ovat tiukasti 
kiinni aikataulutetussa opetussuunnitelmassa ja kovien paineiden täyt-
täminen opetussuunnitelman osalta rytmittää lukuvuotta. Mikäli aidosti 
halutaan vahvistaa ryhmäyttämistä, olisi tälle varattava ylimääräinen 
oppitunti lukujärjestykseen ja palkattava kouluille nuorisotyöntekijöitä, 
jotka olisivat ammattilaisia ryhmäyttämisen järjestämisessä. Sama 
työntekijä voisi toimia ohjaajana ja kuulevana korvana koulussa. 
Osassa kouluista onkin jo kouluvalmentajia ja monikielisiä ohjaajia. Jat-
kossa olisi tärkeää, että kaupungin jokaisessa koulussa on nuoriso-
työntekijä ja kouluvalmentajan työmuoto vakinaistetaan.  
Nuorten aloitteissa nostettiin esille myös nuorten harrastustoiminnan ja 
vapaiden hengailupaikkojen tarve. Nämä ovat myös ikuisuusaiheita. 
Harrastamisen Suomen malli on ajatuksena hieno. Viime vuonna har-
rastuksia riitti noin kolmelle prosentille kaupungin lapsista ja nuorista. 
Kysyisinkin, mikä mahtaa olla tilanne tämän syksyn osalta ja miten tar-
jonta jakautuu ala- ja yläasteiden välille.   
Hengailupaikkojen järjestäminen ei ole vaikeaa ja kallista, jos tahtoa ja 
luovuutta riittää. Esimerkiksi Kauppatorilla oli toissa kesänä puinen ra-
kennelma, jossa pystyi kiipeilemään ja istumaan. On tärkeää, että hen-
gailupaikka ja nuorisotalo ovat koulualueen rajojen sisällä. Nuorista 



 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO KESKUSTELU-  24 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE PÖYTÄKIRJA    DISKUSSIONSPROTOKOLL   
 2.11.2022 
 

 

hyvin pieni joukko liikkuu hengaamaan toiseen kaupunginosaan. Mei-
dän on nyt aika tosissaan reagoida näihin nuorten toiveisiin, joista moni 
edistäisi nuorten hyvinvointia ja jaksamista.  
Kiitos.  

Valtuutettu Mika Ebeling 
 
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut.  
Nuoret ovat jälleen tehneet paljon hyviä ja käytännöllisiä ehdotuksia, 
mutta vastaukset eivät ole aloitteiden tasolla. Vastausten ongelma on, 
että niistä on usein vaikea saada selville, johtaako aloite mihinkään. 
Onko aloite tarkoitus toteuttaa vai eikö, ja jos on tarkoitus toteuttaa, niin 
millä aikataululla? Parannetaanko tiedotusta, jos asia on periaatteessa 
hoidossa, mutta nuoret eivät löydä olemassa olevia palveluita? Vai 
onko kyse siitä, että aloitteen tähden ei ole tarkoitus tehdä mitään toi-
menpiteitä?  
Nyt käy usein niin, että pitkästi kuvataan ongelmaa ja nykytilannetta, 
mutta on etsimällä etsittävä, mikä on vastaus itse aloitteen sisältämään 
toimenpidepyyntöön. Tämä vieraannuttaa nuoria politiikasta. Tähän on 
syytä saada muutos. Nuoret toivovat paljon ponsia. Siksi teen asiasta 
toivomusponnen.  

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuudet 
selkeyttää nuorten aloitteiden aloitevastauksia. Vastauk-
sista on syytä aiempaa selvemmin käydä ilmi, onko aloite 
tarkoitus toteuttaa vai eikö. Jos aloite on tarkoitus toteut-
taa, on syytä kertoa, millä aikataululla näin on tarkoitus 
tehdä. Vaikka aloitetta ei sellaisenaan toteutettaisikaan, on 
syytä kertoa, mihin toimiin aloitteen johdosta on tarkoitus 
ryhtyä. On myös syytä kertoa, jos katsotaan, ettei tarvetta 
toimenpiteisiin ole.  

Kannatan tehtyjä ponsiehdotuksia.  
Kiitos.  

Ledamoten Nora Grotenfelt 
 
Ärade ordförande. 
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Tack till ungdomsrådet för realistiska initiativ och fina talturer. Som Miro 
Maaranen så förtjänstfullt tog upp i sitt anförande har dom svensksprå-
kiga ungdomarna inte hittat fram till påverkan inom stadens beslutsfat-
tande. En viktig och allvarlig delorsak kan vara att staden har dragit ner 
på antalet ställen där dom unga kan rösta i ungdomsrådsvalet. Under 
valet hösten 2021 var det många gymnasier som saknade röstnings-
ställe, och enligt medierna hänvisade staden till resursbrist. Vi i SFP vill 
se en ändring på det här. Det smidigaste sättet vore säkerligen att 
övergå till helt digitalt röstningsförfarande. Vi ställer frågan om nånting 
sånt är under planering inför nästa val hösten 2023.   
Och samma på finska. Kuten Miro Maaranen ansiokkaasti nosti esille 
omassa puheenvuorossaan, ruotsinkieliset nuoret eivät ole riittävissä 
määrin löytäneet vaikuttamismahdollisuuksia Helsingin kaupungin pää-
töksenteossa. Yksi syy tähän voi olla se, että viime nuorisoneuvoston 
vaaleissa syksyllä -21 useammasta ruotsinkielisestä lukiosta jäi puuttu-
maan äänestämismahdollisuus. Kaupunki antoi medialle selitykseksi 
resurssipulan. Kysyisinkin tämän takia, onko seuraavia vaaleja varten 
syksyllä -23 suunniteltu tähän muutosta esimerkiksi muuttamalla ää-
nestysmenetelmiä kokonaan digitaalisiksi.  
Kiitos.  

Valtuutettu Mirita Saxberg 
 
Tack, ordförande.  
Jo, jag håller med i tanken att fullmäktige borde förutsätta att staden 
utreder möjligheten att öka tillgången till psykologhjälp i skolorna. Jag 
stöder Asko-Seljavaaras kläm.  
Tuen Asko-Seljavaaran toivomuspontta. Kaupungin tulisi edellyttää sel-
vitettävän sitä mahdollisuutta, kuinka kouluissa voidaan lisätä psykolo-
giavun määrää.  

Valtuutettu Mia Nygård-Peltola 
 
Tack, ärade ordförande och bästa stadsfullmäktige.  
Jag också tackar väldigt mycket. Kiitän myös puolestani nuoria paljon 
näistä aloitteista. Sen lisäksi toivon, että teillä säilyy mielenkiinto, innos-
tus ja intohimo vaikuttamiseen. 
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Erityisesti yksi näistä aloitteista kiinnitti oman huomioni. Nuorten aloite 
tehokkaammista tavoista puuttua nuorten kohtaamaan syrjintään. Tein 
itse asiassa edellisellä valtuustokaudella aloitteen, vuonna 2018, muu-
tama vuosi sitten, samantyyppisestä aiheesta, jossa myös pyysin, että 
Helsinki ryhtyisi tarvittaviin toimenpiteisiin. Silloin varsinkin poikien syr-
jäytymisen ehkäisemiseksi, mutta ylipäätään syrjäytymisen ehkäise-
miseksi sekä oppimistulosten parantamiseksi tässä rinnalla. Silloin 
siinä aloitteessa esitettiin seuraavanlaisia kysymyksiä tukemaan sitä 
kyseistä työtä: Miten peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen lisään-
tyvä itseohjaus sopii nuorille? Mikä olisi tähän itseohjautuvaan opiske-
luun vaihtoehtona? Onko nykyisillä koululuokilla, niiden rakenteilla vai-
kutusta mahdollisesti oppimistuloksiin? Miten perheitä voidaan akti-
voida tukemaan omien lastensa koulunkäyntiä? Tarvitaanko kouluihin 
lisää erityishenkilökuntaa? Millä konkreettisilla toimenpiteillä voisi luoda 
tulevaisuudenuskoa nuoriimme ja sen lisäksi millä konkreettisilla toi-
menpiteillä varmistetaan, että nuorilla on tulevaisuudessa työtä ja tur-
vattu toimeentulo?  
Mielestäni samat kysymykset ovat tänä päivänä edelleen hyvin vali-
deja. Kiitän vielä merkityksellisestä aloitteesta.  
Kiitos. Tack.  

Valtuutettu Sinikka Vepsä 
 
Kiitos, puheenjohtaja.  
Jatkan vielä vähän, jäi ensimmäisessä puheenvuorossa kesken. Koulu-
terveydenhoitajat tarjoavat juuri tällaisen matalan kynnyksen avun, kun 
heitä on riittävästi kouluissa. Sen takia teinkin ponnen, että...  

Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta 
lisätä kouluterveydenhoitajia kouluihin niin että niissä on 
vähintään yksi kokopäiväinen terveydenhoitaja 600:aa kou-
lulaista kohti.  

Kouluterveydenhoitajia ei tällä hetkellä saada riittävästi, mutta syynä on 
se, että heidän työmääränsä ovat kohtuuttomia. Tämä 600 oppilaan lu-
kumäärä edellyttää, että sen on oltava alhaisempi, jos terveydenhoitaja 
työskentelee useammassa toimipisteessä, käytössä ei ole riittävästi 
muita oppilashuollon palveluja, kouluterveydenhoitaja joutuu pomppi-
maan koulusta toiseen tai hänellä ei ole nimitettyä kouluterveydenhuol-
toon perehtynyttä lääkäriä ja kouluissa on paljon erityistä tukea 
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tarvitsevia, esimerkiksi erityisopetusta saavia oppilaita, maahanmuutta-
jia tai syrjäytymisuhan alla olevia moniongelmaisia nuoria. Silloin tämän 
600:n lukumäärän pitää olla pienempi. Tämä ei tällä hetkellä toteudu 
Helsingissä.  
Sirpa Asko-Seljavaaran ponsi on erittäin hyvä, mutta katson, että jos 
joka koulussa on riittävästi kouluterveydenhoitajia, niin tämä on sem-
moinen matalan kynnyksen tuttu henkilö, joka varmasti auttaa monessa 
ongelmassa. Silloin aina ei tarvita välttämättä psykologia tai muuta eri-
tyisammattilaista.  
Haluan vielä puuttua tuohon, että tämä aamupala oli hyvä aloite, koska 
ehdottomasti toisen asteen koulutuksessa se tukisi nuorten jaksamista 
ja parantaisi oppimista.  
Kiitoksia.  

Valtuutettu Terhi Peltokorpi 
 
Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät kanssavaltuutetut.  
Kiitoksia nuorille taas aloitteista ja erityisesti aloitteiden hyvästä esitte-
lystä ja myös aloitejärjestelmään liittyvistä kehitysehdotuksista, joita 
olette tässä kokouksessa, tätä ennen ryhmäkokouksissa ja myös aiem-
min useita kertoja tuoneet meille valtuutetuille esille. Toivoisin, että näi-
hin toiveisiin suhtauduttaisiin kaupungin puolella yhtä intohimoisesti 
kuin nuoret ovat suhtautuneet. Tämä ei voi vuosi toisensa jälkeen olla 
tilanne, että me puhutaan samoista asioista aina uudelleen ja uudel-
leen.  
Tosiaan tänään on keskustelua herättänyt myös tämä kielikysymys. 
Niin kuin kävimme katsomassa tuolta aloitejärjestelmästä, niin siellä 
kyllä se lomake on sinänsä kaksikielinen, mutta esimerkiksi ruotsinkieli-
sellä sivulla lukee, että ei ole yhtään aloitetta. Eli aloitteita ei käännetä 
lainkaan ruotsiksi eikä myöskään kaupunginvaltuutetuille niitä ole tullut 
ruotsiksi käännettynä. Eikä niitä löydy kaupungin ruotsinkielisiltä nettisi-
vuiltaankaan ruotsiksi käännettynä. Minusta tämä on todella erikoista, 
kun kuitenkin pääsääntöisesti meillä kaikki asiakirjat löytyy molemmilla 
kotimaisilla kielillä. Valtuutettu Kolben ehdotus siitä, että muitakin kieliä 
voitaisiin ottaa käyttöön, on minusta varsin perusteltu.  
Puutun tässä puheenvuorossa muuten vain yhteen aloitteeseen tämän 
edellä kuvaamani lisäksi. Täällä on nuorten aloite koulun jälkeisestä 
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kerhotoiminnassa yläasteella, ja täällä on hyvin paljon käytetty puheen-
vuoroja, joissa on puhuttu harrastamisen Suomen mallista. Oon erittäin 
iloinen, että se on tällä vaalikaudella edennyt, ja se on myös meillä Hel-
singissä edennyt hienosti.  
Mutta mä haluan tuoda tässä esille ja muistuttaa, että tänään juuri itse 
asiassa tuli oman kasiluokalaiseni Wilmaan viesti, että nyt on alkanut 
opetus- ja kulttuuriministeriön kysely tästä harrastamisen Suomen mal-
lista ja siitä, että mitä harrastuksia halutaan. Mä toivon, että jokainen 
helsinkiläinen nuori, jota tämä koskee, käy vastaamassa siihen kyse-
lyyn. Ja kouluissa myös aktiivisesti opettajat viestii siitä, että nuoret 
vastaa siihen kyselyyn ja saadaan nuorten ääni tätäkin kautta kuulu-
maan.  

Valtuutettu Atte Kaleva (vastauspuheenvuoro) 
 
Tack, ordförande.  
Haluaisin muistuttaa valtuustoa siitä, että tällä hetkellä Pohjoismaiden 
neuvoston kokous on käynnissä, Suomi on puheenjohtajamaa, ja poh-
joismaiset kollegat ovat täällä Helsingissä pitämässä kokousta. Täytyy 
muistaa se, kun puhutaan ruotsin kielestä, että kun tämmöinen vastak-
kainasettelu, mikä helposti siinä alkaa, on se, että meillä on ruotsinkieli-
nen vähemmistö, pitääkö meidän heidän takia opetella sitä kieltä, mei-
dän suomen äidinkielenään puhuvien.  
Välihuuto!  
Minä sanon: ei tarvitse. Valtuutettu Biaudet, teidän takia meidän ei tar-
vitse, koska te puhutte joka tapauksessa ruotsia. Meidän täytyy ope-
tella ruotsia sen takia, että se liittää meidät yhteen pohjoismaiseen ar-
voperheeseen, joka on se meidän kaikkein tärkein viiteryhmämme. 
Ruotsi on meidän kaikkein läheisin kumppanimaamme. Jos me emme 
puhu täällä ruotsia, niin silloin me erkaannumme tästä pohjoismaisesta 
viiteryhmästä. Meidän täytyy pitää se kieli elävänä kaikilla tasoilla. 
Myös mitä täällä on todettu tässä salissa, että aivan nuorten aloitevas-
tauksista lähtien ja aloitteesta lähtien, kaikilla tasoilla.  
Kiitos. Tack.   
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Valtuutettu Sanna Vesikansa 
 
Kiitos, puheenjohtaja.  
Kiitos nuorille erinomaisista aloitteista ja erittäin hyvistä perusteluista 
meille valtuutetuille avauspuheenvuoroissanne. Kuten sanoitte, nyt 
keskityttiin aloitteissa paljon ihan perusasioihin, ja se selvästi varmasti 
näkyy, että niille hyvin toimiville perusasioille on tässä kaupungissa tar-
vetta. Siitä erinomaiset aloitteet, vaikkapa hengailupaikoista ja vaikka 
Nina Miettisen ponsi nuorisotilojen arvioinnista, voidaanko niitä kiireh-
tiä, ovat tärkeitä.  
Muutama huomio tähän hyvään keskusteluun lasten ja nuorten mielen-
terveyspalveluiden kuntoon saattamisesta, jota tässä kaupungissa on 
pyritty tekemään, mutta varmasti vielä on paljon tehtävää. Olin ilahtunut 
siitä, että aloitteissa myös puhuttiin ihan perinteisestä kohtaamisesta. 
Siitä, että on tärkeää, että on joku aikuinen, jolle puhua. Täällä on esi-
tetty tärkeitä huomioita siitä, että meidän pitäisi saada lisää koulupsy-
kologeja ja kouluterveydenhoitajia. Itsekin kannatan sitä, mutta me tie-
dämme myös, että Suomessa on kova työvoimapula ammattilaisista. 
Uskoisin, että tärkeää on saada aikuisia, joilla on aikaa kohdata. Jos 
tavoitteet näiden ammattiryhmien saamiseksi ei onnistu, niin toivon, 
että nimenomaan viedään eteenpäin sitä ajatusta, että koulutetut aikui-
set ovat joka tapauksessa tärkeä ja siihen meidän on panostettava.  
Tässä on ilahduttavasti tehty tänä syksynä yhteistyötä myös järjestöjen 
kanssa. Järjestöillä on paljon annettavaa, ja uskoisin, että tämä yhteis-
työ toisi myös kouluihin paljon hyvää.  
Kaupunkina meidän tietysti pystyttävä muuttamaan niitä syitä, mitkä ai-
heuttavat nuorille pahoinvointia. Tässä keskustelussa on tuotu hyvin 
esille sitä, että paineita ja kilpailuyhteiskuntaa on pystyttävä myös pur-
kamaan ja se ajatus, että minä riitän, täytyisi saada eteenpäin. Meillä-
hän on seuraavaksi tulossa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä 
ensi valtuustossa, ja silloin voimme päättää esimerkiksi, että mielen hy-
vinvoinnissa viemme tätä ajatusta eteenpäin.  
Kiitos.  

Valtuutettu Teija Makkonen 
 
Arvoisa puheenjohtaja ja nuoret.  
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Kiitos erinomaisista puheista ja aloitteista. Kuten tiedämme, Helsingin 
kouluissa on käytössä kiusaamisen vastaiset ohjelmat. Kouluille on 
määritelty kurinpitomenettelyt: kasvatuskeskustelu, jälki-istunto ja mää-
räaikainen erottaminen. Kiusaaminen on kuitenkin fyysistynyt, ja 
voimme puhua jo useissa tapauksissa väkivallasta, tosiasiallisesta pa-
hoinpitelystä ja niihin liittyvistä rangaistusten puutteista. Myös nuorten 
itse esiin tuoma ongelma rikosilmoituksen puutteista on tosiasiallista.  
Oppilaan turvautuessa koulussa väkivaltaan on aina tarkoituksenmu-
kaista, että siitä tulee selkeät seuraamukset. Kouluissa voidaan nykyi-
sen perusopetuslainsäädännön mukaisesti toimia ennakoivasti ja nope-
asti heti tapahtuman yhteydessä, jolloin seuraamus on välittömästi op-
pilaalle tuntuva toimenpide. Muun muassa erottamisella voidaan selke-
ästi näyttää kouluissa opiskeleville, että väkivalta ei ole hyväksyttävää 
ja siitä on suorat seuraukset. Seuraamukset takaavat myös koulun 
muille oppilaille koskemattomuuden välittömästi tapahtuneen jälkeen, 
kun pahoinpitelijä voidaan poistaa määräajaksi koulun tiloista.  
Nyt kouluissa johtokunnalla eikä rehtoreilla ole kykyä eikä mahdolli-
suutta käyttää perusopetuslain kaikkia muotoja hyväkseen, sillä kasko 
ei ole tätä riittävästi opastanut. Ohjaukseksi tarvittaisiin selkeä, kouluja 
sitova ja lainsäädäntöä mukaileva taulukko, miten erottamisaika mää-
räytyy: lievästä pahoinpitelystä, pahoinpitelystä ja toistuvasta pahoinpi-
telystä.  
Jokaisen yhteiskunnassa elävän yksilön tulee ymmärtää, että teoilla on 
seuraamuksia. Väkivaltaisen teon tulee aina tilanteesta riippumatta joh-
taa seuraamukseen. Tämä asia ei ole pieni eikä vähäpätöinen. Kasva-
tuksen ja koulutuksen toimialan olisi suotavaa ryhtyä kiireesti toimenpi-
teisiin asian edistämiseksi.  
Kiitos.  

Valtuutettu Oona Hagman 
 

Arvoisa puheenjohtaja. Ärade ordförande.  
Mun mielestä täällä on tehty erittäin hienoja ponsia nuorten hyväksi 
koko illan aikana, ja kannatan niitä kaikkia. Olen myös lisännyt järjes-
telmään oman toivomusponnen ... som låter på det här sättet:  
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Fullmäktige förutsätter att staden utreder möjligheten att i 
fortsättningen satsa en del av stadens budget för att under-
söka ungdomarnas initiativ och genomförandet av dem. 

  
Kaupunginvaltuusto edellyttää selvittämään mahdollisuutta 
korvamerkitä nuorison aloitteille jatkossa osa kaupungin 
budjetista aloitteiden toteuttamiseksi.  

Kiitos. Tack.  
Valtuutettu Mikael Jungner 

 
Ärade ordförande.  
Kiitoksia näistä puheenvuoroista, nuorten puheenvuoroista erityisesti. 
Siinä oli hyviä asioita ja myös hyvin esitetty. Innostava alku tälle ko-
koukselle. En tiedä, lohduttaako tämä, mutta ongelma näiden aloittei-
den mihinkään johtamattomuudesta on aika yleinen. Nimittäin myös-
kään aikuisten aloitteet eivät johda mihinkään. Helsingin kaupungin 
työntekijöiden aloitteet eivät johda mihinkään. Todella harvoin edes val-
tuutettujen aloitteet johtaa yhtään mihinkään. Eli voisi sanoa näin, että 
tällä hetkellä Helsingin kaupunki on melko immuuni kaikille sen byro-
kratian ulkopuolisille ajatuksille.  
Samaan aikaan, mitä enemmän tästä puhutaan, sitä nopeammin ti-
lanne korjautuu. Toisekseen, ei tässä niinkään ole kysymys siitä, että 
joku jotenkin panttaisi asioita, vaan enemmänkin siitä, että perinteet ja 
hallintokulttuuri ei tavallaan suosi tällaista avointa aloitteellisuutta ja 
osallistumista. Eli täysin korjattavissa oleva asia. Tämän oli siis tarkoi-
tus olla rohkaiseva eikä masentava puheenvuoro.  
Loppuun kannatan Hagmanin pontta.  
Kiitos.  

Valtuutettu Hilkka Ahde 
 
Kiitos, rouva puheenjohtaja.  
Mä tuen lämpimästi Sinikka Vepsän aloitetta terveydenhoitajien lisää-
misestä kouluille. Kun mä itse oon käynyt kouluja, siitä nyt on jo iäi-
syys, mutta silloin meillä oli koko päivän, joka päivä terveydenhoitaja 



 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO KESKUSTELU-  32 HELSINGFORS STADSFULLMÄKTIGE PÖYTÄKIRJA    DISKUSSIONSPROTOKOLL   
 2.11.2022 
 

 

koululla. Se alensi kynnystä mennä ottamaan yhteyttä. Kun sä menit 
valittamaan kouluterveydenhoitajalle vaikka vatsakipua tai pahoinvoin-
tia, niin yleensähän sieltä löytyi taustalta joku muu syy, mistä se vatsa-
kipu tai se pahoinvointi johtui. Sitten asioita päästiin, ammattilainen 
aina osaa katsoa vähän syvemmälle.  
Kuten Vesikansa sanoi, valtuutettu Vesikansa, niin järjestöillä on paljon 
annettavaa. Mä itse olin aikanaan perustamassa Aseman Lapsia, jotka 
siis kouluttaa lasten ja nuorten parissa toimivia ammattilaisia muun mu-
assa kiusaamisen tunnistamiseen ja puuttumiseen. Ilokseni huomasin, 
että valtuuston rouva puheenjohtaja tänä päivänä istuu siellä hallituk-
sessa. Toivoisin, mä en tiedä, onko käytetty Helsingin kouluissa esi-
merkiksi opettajien koulutukseen Aseman Lapsia, mutta jos ei ole, niin 
toivon, että jatkossa näin tehtäisiin.  
Kiitos.  

Valtuutettu Johanna Nuorteva (vastauspuheenvuoro) 
 
Kiitos, puheenjohtaja.  
Valtuutettu Ahteelle. Aseman Lapsia käytetään tukena, silloin jos on 
haastavia kiusaamistapauksia, joiden selvittämisessä ei koulun omat 
resurssit riitä. Osa tätä KVO13-ohjelman mukana tullutta pakettia on 
yhteistyö Aseman Lasten kanssa ja tarvittaessa Ankkuri-poliisin 
kanssa, että se on sitä kautta tuttua kaikissa kouluissa.  

Apulaispormestari Nasima Razmyar 
 
Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja.  
Tässä kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari kommentoi äänestys-
prosessia, mutta meidän osalta, ja mehän teemme tässä hyvää yhteis-
työtä, kasvatuksen ja koulutuksen ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. 
Äänestysprosessissa varmasti on edelleen kehitettävää. Nuorisovaa-
leissa on äänestetty ja siellä erityisesti halutaan kannustaa ja tukea 
niitä kouluja, joissa äänestysprosentti on korkea. Samanaikaisesti meil-
lähän on RuutiBudjettia, OmaStadi-äänestystä, ja näihin erilaisiin ää-
nestyksiin täytyy saada koulussa enemmän aktiivisuutta ja myös löytää 
erilaisia toimintatapoja. Vaikka materiaalit tulee muualta ja yhteistyötä 
tehdään tosiaankin kuvan kanssa, niin kyllähän ne käytännön järjestelyt 
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ovat kouluissa, ja siinä mielessä varmasti kehitettävää ja parannetta-
vaa on.  
Vielä lyhyesti kommenttina kurinpidon toimenpiteistä. Meillä on kyllä 
ohjeet olemassa. Jos ohjeet eivät ole syystä tai toisista kaikilla, niin se 
palaute ja kritiikki tietenkin otetaan vastaan. Mutta sellaiset ohjeet mei-
dän kouluissa ja meidän henkilöstöllä on. Vielä painotan kerran: näissä 
tapauksissa me teemme kyllä rikosilmoituksia. Kuten aiemmin puheen-
vuorossani sanoin, niin teemme sekä rikosilmoituksia että lastensuoje-
luilmoituksia. Eli se viesti, mikä täällä on ilmennyt, niin toivon, että jos ei 
aiemmin tullut selväksi, niin kyllä meidän kouluissa tehdään rikosilmoi-
tuksia. Tähän suhtaudutaan hyvin, hyvin vakavasti.  

Apulaispormestari Paavo Arhinmäki 
 
Ärade fru ordförande.  
Harrastamisen Suomen malli on varsin uusi. Nyt käynnistyi tänä syk-
synä toinen vuosi, kun se on vakinaistettu. Sitä ennenhän Helsinki oli 
yksi kokeilukunnista. Tähänhän tulee myös valtion rahoitusta, ja erittäin 
tärkeä, että se on nyt lainsäädännöllä vahvistettu maan kattavaksi. 
Tällä hetkellä noin 10 000 harrastustuntia tarjoamme tämän mallin 
kautta ja se tavoittaa noin 13 % näistä 3.‒9.-luokkalaisista. Arvio on se, 
että noin kolmasosa tästä ikäluokasta olisi sellaisia, jotka haluaisivat 
mahdollisesti osallistua. Pitää muistaa, että monilla lapsilla ja nuorilla 
on myös omasta takaa sellaisia harrastuksia, että koulupäivän yhtey-
dessä tai jatkeena oleva harrastustoiminta ei heitä kosketa. Eli tämä on 
nyt se arvio. Kun me tätä mallia kehitämme eteenpäin, niin se vaatii li-
sämäärärahoja tietysti, mutta arvio on, että noin kolmasosa, eli ehkä 
puolet enemmän voisimme vielä tavoittaa tällä mallilla, kun tämä saa-
daan toimimaan.  
Se on huomattu, että alakouluikäiset osallistuvat aktiivisemmin kuin ylä-
kouluikäiset. Tänä syksynä on haettu sitä mallia, että yläkouluikäisten 
ei välttämättä tarvitsisi osallistua oman koulun yhteydessä olevaan har-
rastustoimintaan, vaan sitä voi hakea myös muista kouluista. Koska 
alakouluikäisillä se omassa koulussa harrastamisen kynnys on mata-
lampi kuin yläkouluikäisillä. Tämä on se tulkinta, ja tällä tavalla pyritään 
hakemaan. Mutta kuten aikaisemmassa puheenvuorossa totesin, niin 
noin puolet harrastamisen Suomen mallin kautta harrastuksen saa-
neista on sellaisia, joilla ei ole ollut ollenkaan harrastusta tai hyvin vä-
hän harrastuksia. Eli olemme onnistuneet erityisesti juuri siihen kohde-
ryhmään, jota erityisesti tällä haetaan, että jokaisella lapsella ja 
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nuorella on oikeus vähintään yhteen harrastukseen, kavereihin, onnis-
tumisen kokemuksiin, mitä tämän mallin kautta tulee. Siksi niihin pitää 
erityisesti tähdätä.  
Harrastuksia tässä Suomen harrastamisen mallissa on kolmesta ko-
rista: on kulttuuriharrastus, on liikuntaharrastus ja on sitten muut har-
rastukset, jossa on vaikkapa kotieläinten hoitoa, kokkaamista, tämän-
tyyppisiä asioita. Helsingissä tämä on toteutettu niin, että koululaisilta 
on itseltään kysytty, mitä he haluavat harrastaa ja pyritty kouluihin ‒ tie-
tysti niissä puitteissa, mitkä on mahdollista ‒ niitä suosituimpia ja toivo-
tuimpia harrastuksia näistä kaikista kolmesta korista löytämään.  
Muutama muu huomio. Tässä on puhuttu Ankkuri-toiminnasta, niin 
meillä on tarkoitus nyt pyrkiä siihen, että Ankkuri-toimintaan saataisiin 
myös mukaan nuoriso-ohjaajia. Tällä hetkellä pöydällä kaupunginhalli-
tuksessa olevassa budjettiesityksessä on lisämäärärahoja nuoriso-oh-
jaajien, nuorisotyön resursseihin, jolla pystyttäisiin panostamaan sekä 
siihen työhön, jolla jengiytymistä ja nuorisoväkivaltaa pyritään ehkäise-
mään että siihen Ankkuri-toimintaan saataisiin nuoriso-ohjaajia myös 
mukaan.  
Viimeisenä kysymys nuorisovaaleista. Sehän on Allianssi ry, joka niitä 
organisoi ja järjestää. On todella tärkeätä, että mahdollisimman moni 
koulu niihin osallistuisi. Nuoriso-ohjaajat ja nuorisotalot tietysti tukee 
tässä prosessissa. Sillä on tärkeä merkitys, että jo nuorena opitaan, 
mitkä ne käytänteet ovat ja miten meidän vaalijärjestelmä toimii. Se 
omalta osaltaan madaltaa kynnystä äänestää sitten kun on myös ääni-
oikeutettu varsinaisissa vaaleissa.  

Miro Maaranen 
 
Puheenjohtaja.  
Kuten valtuutettu Vepsä aamupaloista totesikin, aamupalan merkitys 
opiskelijoiden jaksamiseen on tärkeä. Aloitevastauksessa itse asiassa 
myös lukee, että sen merkitystä on tunnistettu, mutta tarvittavaa rahaa 
ei ole. Vastauksessa on vielä kaiken lisäksi laskettu tuhannen euron 
tarkkuudella, paljonko aamupalan, yhden puuroannoksen tarjoaminen 
maksaisi. Asia on läpi selvitetty ja asiaa on mietitty, mutta koska budjet-
tia ei ole nuorten aloitteiden toteuttamiseen, niin niitä ei myöskään to-
teuteta. Jos nuorten aloitteita halutaan toteuttaa, niihin täytyy löytää ra-
haa, yksinkertaisesti. Eikä se panostus ole edes kauhean merkittävä, 
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kun mietitään sitä, että Helsinki käyttää muutenkin kouluruokaan rahaa 
vain kaksi euroa ja muutamia kymmeniä senttejä oppilasta kohden.  
Kielikysymyksestä vielä. Olemme nuorisoneuvostossakin tunnistaneet 
sen, että meillä on erittäin paljon vaikeuksia tavoittaa ruotsinkielisiä 
nuoria. Asiakirjojamme ei laadita ruotsiksi. Ruotsinkielisillä Nuorten Hel-
sinki -sivuilla on toiminnastamme vielä vanhentunutta tietoa, linkit oh-
jaavat vanhoille nettisivuille, jossa pöytäkirjat on vuodelta 2020. Tätäkin 
asiaa ollaan käyty kaupungin kanssa läpi ja kaupunki on todennut, että 
ei niille ruotsinkielisille tiedolle ja ruotsinkielisille muistioille ole tarvetta. 
Kun mietitään sitä, että kun ruotsinkielinen nuori haluaa saada tietoa 
nuorisoneuvoston tehtävästä ja hän ei sitä saa, niin kuinka hyvä kuva 
hänelle jää siitä, että hänen mukana oloaan arvostetaan ja hänet halu-
taan mukaan?  
Vielä lopuksi, arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto.  
Haluan mainita yhdestä nuorten aloitteesta, joka oli läsnäolo- ja puheoi-
keuden myöntäminen kaupunginvaltuuston kokouksiin. Haluan koko 
nuorisoneuvoston puolesta kiittää ja omasta puolestani valtuustoa hy-
västä ja rakentavasta keskustelusta, mitä nyt on käyty nuorten aloit-
teista. Haluan myös todeta, että viimeistään nyt vuonna 2022 kun täällä 
ollaan 5‒6 vuotta käyty, niin nuoret on kerta kerran jälkeen todistaneet 
halunsa ja kykeneväisyytensä ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskuste-
luun, jopa valtuuston tasolla. Esitän toiveen koko nuorisoneuvoston 
puolesta, että läsnäolo- ja puheoikeuden valmistelu tässä valtuustossa 
tulisi päätökseen ja saisi valmiiksi mahdollisimman nopeasti, että nuor-
ten ääni kuuluisi tässä salissa entistä useammin.  
Kiitos.  

Waleed Ahmed 
 
Kiitos, puheenjohtaja.  
Edellisissä puheenvuoroissa ollaan keskusteltu kouluissa pysyvän psy-
kologin ja opiskelijahuoltoryhmän tarpeesta. Ongelmana tässä ei ole 
se, että nuorilla ei ole palveluja tarjolla. Kaupungilla on useita erinomai-
sia hankkeita nuorten mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyen. Mutta 
ongelmana on huono markkinointi. Tämä taas ikuinen ongelma, joka ei 
ole ikinä loppunut.  
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Aloitteissa on ongelmia, joille on jo ratkaisuja kaupungilla, mutta niistä 
silti tehdään aloitteita, koska nuoret ei tiedä, että niille on jo ratkaisuja 
olemassa. Markkinoimalla jo olemassa olevia hankkeita paremmin, ku-
ten Sekasin-chattia ja muita mielenterveyspalveluita, voidaan välttää 
tarvetta pysyville psykologeille ja opiskelijahuoltoryhmille koulussa. 
Syntyy uusi kysymys: onko näitä palveluita edes olemassa nuorille, jos 
he ei niitä aisti?  
Kiitos.  

Valtuutettu Sari Sarkomaa 
 
Kiitos, puheenjohtaja.  
Vielä lopuksi kiitos nuorille erittäin tärkeistä aloitteista ja innostavasti 
puhutuista tavoitteista ja selkeydestä. Varmasti me kaikki otamme ko-
pin tästä, kun vastaamme teille jatkossa, että olemme konkreettisem-
pia. Ja tästä voi koko Helsinki ottaa koppia.  
Haluan, puheenjohtaja, vielä sanoa sen, että kun kuuntelin tätä keskus-
telua, niin kaksi tärkeää tavoitetta tuli: että olisi jokaisella nuorella joku 
aikuinen, johon voisi ottaa yhteyttä, jonka kanssa keskustella, kun on 
vaikea tilanne. Olisi joku paikka, jossa voisi kokoontua kavereiden 
kanssa. Harva voi kotiin viedä kavereita ja halutaan tavata toisia. Nämä 
kaksi tavoitetta on sellaista, jotka meidän pitää pystyä toteuttamaan 
Helsingissä. On tärkeää, että nuorten ääni kuuluu.  
Nyt kun me ryhdymme käsittelemään valtuustobudjettia, meidän täytyy 
tarkalla korvalla ja mielellä miettiä, miten voimme näitä asioita viedä 
eteenpäin. Iloitsen siitä, että nyt esitetään 600 euroa lasta ja nuorta 
kohden ensi vuonna lisää kasvatuksen ja koulutuksen alalle. Meille on 
tulossa myös lisää rahaa, niin nuorten äänen on kuuluttava, kun näitä 
rahoja laitetaan ja käytetään. Tämän ainakin painan mieleeni ja meidän 
ryhmämme. Kiitos paljon tästä innostavasta keskustelusta. Pystymme 
varmasti Helsingissä parempaan, kun teitä kuuntelemme.  

Valtuutettu Harry Bogomoloff 
 
Arvoisa puheenjohtaja.  
Ilmoitan äänestäneeni ensimmäisessä ponnessa väärin.  
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265 § 
Esityslistan asia nro 4 
OULUNKYLÄN JÄÄHALLIN PERUSKORJAUKSEN JA HUOLTORAKENNUKSEN PERUSPA-RANNUKSEN HANKESUUNNITELMA 
 
Valtuutettu Tuomas Tuomi-Nikula 

 
Kiitos, puheenjohtaja. Arvon valtuutetut.  
Harmi, että suunnitelmasta rakentaa Oulunkylään kokonaan uusi halli 
joudutaan luopumaan. Nykyisen vanhan hallin paikalle oli suunniteltu 
kaksikaukaloinen, nykyaikainen halli. Purkava rakentaminen järkevine 
energiaratkaisuineen olisi ollut hieno kokonaisuus. Uusi halli olisi myös 
tuonut lisää jäätä helsinkiläisille, koska siitä on huutava pula.   
Hallin tulevan rempan yhteydessä kuitenkin tilojen käyttöä monipuolis-
tetaan. Muun muassa kuivausmahdollisuutta parannetaan, ja tämä on 
hieno asia, sillä se mahdollistaa isomman harrastajajoukon kulkemisen 
esimerkiksi polkupyörällä tai tulevalla Raide-Jokerilla harrastukseen, 
jonka pysäkki on aivan hallin nurkalla. Koska siis näitä kuivaustiloja tu-
lee lisää samaan tyyliin, kuten vaikka Pirkkolan uudessa hallissa, jossa 
on satsattu näihin tiloihin isosti.  
Tein viime kokouksessa aloitteen, että Kivikon hiihtohalli muutetaan esi-
merkiksi jääurheilukäyttöön ja osaltaan helpottamaan pulaa jäästä. 
Hiihtohallissa hiihdot loppuu, joten sen muuttaminen jääurheiluun pitää 
selvittää.   
Hyvät valtuutetut.  
Käykää kurkkaamassa ja allekirjoittamassa aloite, mikäli asia kiinnos-
taa.  
Kiitos.  

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaara (vastauspuheenvuoro) 
 

Arvoisa puheenjohtaja.  
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Minäkin ihmettelen, että me rakennamme uuden jäähallin, tai siis kor-
jaamme entisen ja rakennamme ison tilan sen viereen ja investoimme 
siihen 20 miljoonaa. Sitten kirjoitetaan, että 30-luvulla se sitten pure-
taan kaikki ja taas rakennetaan uusi. Ihmettelen suuresti tätä järjes-
tystä.  

Apulaispormestari Paavo Arhinmäki 
 
Ärade fru ordförande.  
Tämä otsikko saattaa johtaa harhaan monia, koska tässä alun perin on 
ollut laajemmasta hankkeesta kysymys, jota on supistettu. Tässä tul-
laan uudistamaan Oulunkylän vanhan, Suomen suurimman tekojäära-
dan laitteisto, sosiaalitilat ja huoltotilat. Eli huoltotiloja paljon laajempi 
kokonaisuus, jossa on liikuntatiloja ja muita. Toisaalta samassa yhtey-
dessä, kun laitteisto uudistetaan energiatehokkaammaksi, paremmaksi, 
se palvelee myös nykyistä jäähallia.  
Tarkoitus todella oli, kuten valtuutettu Tuomi-Nikula kertoi, rakentaa 
myös toinen kaukalo nykyisen hallin perään. Mutta nyt ei siis rakenneta 
uutta hallia, vaan vanha halli jatkaa toiminnassa yhteisillä uusilla lait-
teistoilla. Ne laitteistot on senkaltaiset, että myöhemmin meidän inves-
tointisuunnitelmassa oleva jäähallin laajennus voidaan tehdä niin, että 
käytetään tässä hankkeessa tehtäviä laitteita. Eli tässä ei olla rakenta-
massa uutta hallia, joka puretaan, vaan uusitaan laitteistoa vanhaan 
halliin.  
Sen lisäksi tosiaan hiihtohallista, joka sijaitsee Kivikossa, tämän talven 
jälkeen ollaan hiihdon osalta luopumassa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toi-
mialan näkökulmasta olisi tärkeää, että liikuntapuistossa sijaitseva tila 
voisi jatkossakin olla liikuntakäytössä ja se pystyttäisiin konvertoimaan 
kohtuullisen matalilla kustannuksilla kolmen kaukalon jäähalliksi. Tie-
dän, että Jääkenttäsäätiö on sitä tutkinut ja on olemassa suunnitelmia. 
Meidän toimialan näkökulmasta on toivottavaa, että tämäntyyppinen 
hanke voisi tulla hiihtohallitiloihin, sen jälkeen kun hiihtohallitoiminnasta 
luovutaan.  

Valtuutettu Harry Bogomoloff 
 
Arvoisa puheenjohtaja.  
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Tässä on ihan hyviä puheenvuoroja käytetty jääurheilun puolesta, ja 
jatkan mielelläni teidän valitsemallanne linjalla. Mitä Oulunkylään tulee, 
niin olisin nähnyt kernaasti sen, että vihdoin ilman sen kummempia 
vanhoja rasitteita tutkittaisiin ja selvittäisiin uudestaan sen ison kentän 
kattaminen. Koska jääpalloväki ja pikaluistelijat, jotka kylläkään eivät 
mahdu samaan halliin ‒ se on tutkittu asia ‒ ansaitsisivat yhden hallin 
Suomeen. Siitä ei ole epäilystäkään.  
Oulunkylän osalta olisi myös hyvä selvittää nykyisen curlinghallin varsi-
naista nykyistä käyttökapasiteettia tai kysyntää, koska siinä on sen ko-
koinen kenttä, että se kävisi hyvin pienempien junioreiden, tyttöjen ja 
poikien, pelialueeksi.  
Kolmanneksi toteaisin, että meillä jäähallitilanne Helsingissä on loppu-
peleissä kuitenkin aika hyvä verrattuna moneen muuhun paikkakun-
taan. Jos sitä verrataan puhtaasti väestömäärään, se ei näytä ehkä niin 
hyvältä kuin toivottaisiin, mutta nyt on osoittautunut, että pienempi 
osuus nuorista on kiinnostunut jääurheilusta kuin aikaisemmin. Siihen 
taas löytyy varmaan monia erilaisia syitä, joihin kannattaa pureutua. 
Tärkeintä on, että nuoriso harrastaa liikuntaa muodossa tai toisessa. 
Jos se on jääliikuntaa, niin nimenomaan Kivikon hallin käyttöönotto 
voisi olla hyvinkin paikallaan. Olen itse ollut sitä tutkimassa joskus 10‒
15 vuotta sitten, kun vielä olin töissä ja se oli privaattiomistuksessa. 
Olimme ikään kuin lähes ostamassa sen, mutta siitä nyt on aikaa ja nyt 
on uudet viritykset.  
Toivon näille hankkeille hyvää, ja minusta tämä aloite sen saattami-
sesta jääurheilukäyttöön on erinomaisen mainio.  

Valtuutettu Johanna Nuorteva (vastauspuheenvuoro) 
 
Kiitos.  
Valtuutettu Bogomoloff nosti esille ajatuksen siitä, että Oulunkylän jää 
katettaisiin. Haluan pitää puolta, tarvitaan paljon myös tilaa vapaalle 
luistelulle, ja yleisövuorot on meillä hyvin ruuhkautuneita ja niitä on aika 
vähän. Eli jäitä tarvitaan, mutta me tarvitaan myös runsaasti enemmän 
avoimia yleisövuoroja, jotta myös semmoisilla kaupunkilaisilla, lapsilla, 
nuorilla aikuisilla, jotka eivät seuroissa harrasta ja toimi, olisi nykyistä 
enemmän mahdollisuuksia päästä jäälle ja luistelemaan. Meillä talviolo-
suhteet alkaa olla semmoisia, että tekojäät on monesti ainoat mahdolli-
suudet täällä Helsingissä päästä luistelemaan.  
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Kiitos.  
Valtuutettu Harry Bogomoloff (vastauspuheenvuoro) 

 
Puheenjohtaja.  
Ihan asiaa puhui valtuutettu Ahde.  
Välihuuto!   
Nuortevako se oli?   
(Puheenjohtajan välihuomautus.)   
Ei täältä näe. Ongelma ei ole niinkään se, että se katetaan. Kyllähän 
katetussakin tilassa voi luistella vapaasti. Kysehän on vain vuorojen al-
lokoinnista.  

Valtuutettu Hilkka Ahde 
 
Kiitos, arvoisa puheenjohtaja.  
Todella hankesuunnittelun alkuvaiheessahan päädyttiin selvittelyjen jäl-
keen siihen johtopäätökseen, että esitettiin uutta kaksikaukaloista uu-
disrakennusta, joka meille jo lautakunnassa esiteltiin. Siksi se ihme oli-
kin suuri, kun se oli sitten väistynyt jonnekin hamaan tulevaisuuteen, 
koska taloudellisen tilanteen vuoksi tälle hankkeelle ei ollut osoitetta-
vissa tarpeeksi lisärahoitusta. Ja nyt tämä remontti, jolla tarkoitus on 
pitää jäähalli käyttökunnossa seuraavat kymmenen vuotta. Samaa mä-
kin tässä olin ihmettelemässä, että kun tämä kustannus on 20 miljoo-
naa ja rahoitusta on esitetty vuosille 2030‒33 tähän uudisrakennuk-
seen 23,7 miljoonaa. Kuulostaa vähän hassulta. Mutta apulaispormes-
tari Arhinmäki vastasikin jo tähän, että nämä tulee hyödyttämään nämä 
uudistukset myös tätä uudisrakennusta jatkossa.   
Sitten Bogomoloffille ja Nuortevalle: Oon samaa mieltä, että niin onnel-
linen asia, aina kun joku nuori harrastaa jotain. Oli se sitten mitä liikun-
taa tahansa, niin se on onni sille nuorelle.     
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