NUORTEN ALOITTEET 2015 – Koonti
Juha Kiviniemi, Verkkomoderaattori, Nuorisoasiainkeskus 28.1.2016
#

1

Aloite

Paremmat tilat moponuorille Itä-Helsinkiin
Meillä on tällä hetkellä todella pieni mopohalli Rastis.
Nykyisten tilojen sijainti on hyvä, koska ne ovat lähellä
monia mopoilijoita. Nykyisissä tiloissa on hyvät
mahdollisuudet huoltaa ja "tuunata" mopoja ja
kevytmoottoripyöriä. Muuten tilat ovat hyvät, mutta ne ovat
todella ahtaat kasvavaan kävijämäärään nähden. Nopeasti
kasvava asukasmäärä lisää luonnollisesti myös mopoilevien
nuorten määrää. Aloitteen tavoitteena on saada mopohallille
suuremmat tilat jostain lähialueelta. Uutta ei tarvitse
paljon, mutta suuremmat tilat ja pieniä parannuksia kyllä.
http://www.facebook.com/groups/566005676868628/
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/paremmat-tilatmoponuorille-ita-helsinkiin/

Jättöpvm

9.1.

Virasto

NK

Välivastaus pvm

26.3.

Välivastaus

Hei,
Tapaamme aloitteen tekijät Rastiksen mopohallilla ke 1.4. klo
16.30 ja sovimme, miten asiaa viedään yhteistyössä eteenpäin.
Helsingin kaupungin tilakeskus on luvannut selvittää korvaavia
tiloja Vuosaaresta - tämä työ voi kuitenkin kestää pidempään.
MIkko Vatka
Osastopäällikkö
Helsingin kaupunki, Nuorisoasiainkeskus
040 6791606

Vastauspvm

23.4.

Vastaus

Blogiteksti nuorten tapaamisesta:
http://rastiksenmopohalli.munstadi.fi/2015/04/22/esitys-uuden-mopohallinpuolesta-ita-helsinkiin/
(Ei muuta vastausta)

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10085

Palautejärjestelmän 3i709604qj3kv0bfrd24
id / Diaarinumero
Muuta

Aloitteen jättäjät:

#

2

Aloite

Pelitalon etäpisteen kehittäminen kontulassa
Nuorille ei ole tarpeeksi aikaa kirjaston pelikoneilla 30 min
on selvästi liian pieni aika. Jos peliin tarvitsee päivityksiä
se vätii enemmän aikaa kuin puolituntia. Eikä ole mielestämme
sopivaa pelata yli 13.v pelejä samassa tilassa nuorempien
kanssa. Siksi ajattelemme että tarvitsisimme oman peli tilan
eritiloissa tähän sopisi mainiosti kontulan nuorisotalo jossa
olisi ilmeisesti vapautumassa pienihuone joka sopisi tähän
tarkoitukseen. Nuorisotalon aukiolo ajat sopisivat paremin kun
kirjasto.

Jättöpvm

29.1.

Virasto

NK

Välivastaus pvm
Välivastaus
Vastauspvm

29.1.

Vastaus

Hei!
Loistavaa aktiivisuutta tämän epäkohdan suhteen. Asiassa
lähtisin ensin keskustelemaan kirjaston kanssa mahdollisesta
peliajan pidentämisestä tai vaikka järjestelystä, jossa
päivitykset eivät vähennä peliaikaa. Suosittelen
valmistelemaan esityksen perusteluineen kirjastonjohtajalle.
Voitte saada perusteluihin opastusta tarvittaessa Pelitalon
henkilökunnalta.
Pelitalon etäpisteen perustaminen Kontulan nuorisotalolle ei
ole lähiaikoina mahdollista, koska tällä hetkellä
käynnistetään toimintaa muilla nuorisotaloilla. Tämän hetkinen
toiminta on saatettava rullaamaan laadukkaasti, ennen kuin
voidaan aloittaa uusia suunnitelmia. Aloitteenne on kuitenkin
otettu huomioon ja Kontula on varmasti harkinnan alla kun
tulevia suunnitelmia tehdään.
Pelitalon toiminta ja kaikki tällä hetkellä toimivat
etäpisteet (Meri-Rastila, Viikki, Pasila, Malminkartano,
Tapulikaupunki) ovat kaikkien helsinkiläisten nuorten
käytössä. Jos koette, että Kontulan kirjaston pelitoiminta ei
vastaa odotuksianne, menkää rohkeasti pelailemaan jollekkin
Pelitalon toimivista etäpisteistä.
Parhain terveisin,
Hannes Pasanen

vastaava tuottaja
Pelitalo
09-310 79672

hannes.pasanen@hel.fi
Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10190

Palautejärjestelmän 1eq60glbakl505akmqsm
id / Diaarinumero
Muuta

Aloitteen jättäjän nimeä ja ikää tiedusteltu. Sähköposti XXX

#

3

Aloite

Pistokkeet linja-autoihin
Julkisen liikenteen busseissa pitäisi olla pistokkeet, koska
mobiilidata vie puhelimien akkua todella paljon, ja pitkien
matkojen aikana akku voi loppua juuri kriittisellä hetkellä,
kun esimerkiksi huoltajat pitäisi saada kiinni. Tällainen
systeemi on käytössä myös junissa, ja on toiminut siellä
moitteettomasti. Miksi se ei toimisi myös busseissa?

Jättöpvm

9.2.

Virasto

HSL

Välivastaus pvm

24.2.

Välivastaus

Tiedotettu asian siirtämisestä HSL:n palautejärjestelmään

Vastauspvm

-

Vastaus

-

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10250

Palautejärjestelmän 2k6kokrmu69d1unuriaa
id / Diaarinumero
Muuta

Ohjattu HSL:n palautejärjestelmään 24.2., ei vastausta.

#

4

Aloite

Juna-asemien vessat ilmaisiksi
Juna-asemien vessat pitäisi muuttaa ilmaisiksi, sillä kovan
hädän tullen ei taskunpohjasta aina löydy kolikkoa jolla
vessan saisi auki.

Jättöpvm

9.2.

Virasto

VR

Välivastaus pvm

24.2.

Välivastaus

Tiedotettu asian siirtämisestä VR:n palautejärjestelmään.

Vastauspvm

-

Vastaus

-

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10252

Palautejärjestelmän 1kjif33ppmptgsqrpp00
id / Diaarinumero
Muuta

Siirretty VR:n palautejärjestelmään 24.2., ei vastausta.

#

5

Aloite

Koskettelun kielto koulun järjestyssääntöihin
Eimeidänkoulussa.fi -kampanjan laatimien tilastojen mukaan 61
prosenttia tytöistä ja 46 prosenttia pojista on kokenut
seksuaalista häirintää. Luku on aivan liian suuri.
Olisi oltava sanomattakin selvää, että toisen kehoon tai
vaatteisiin koskettelu ilman lupaa on kiellettyä. Kuitenkin
sitä tapahtuu paljon kouluissa, monet teini-ikäiset ottavat
oikeudekseen kosketella ikäisiään tyttöjä vartaloon, hiuksiin
ja vaatteisiin, mikä nähdään usein leikkinä tai ei vakavasti
otettavana nuorten kanssakäymisen muotona. Näin voi aivan
hyvin olla, mutta välillä kohteeksi joutuva tyttö (tai poika)
ei kehtaa kertoa, jos kokee fyysisen kontaktin
epämiellyttävänä.
Sääntöjen selkeyttämiseksi kaikkien Helsingin kaupungin
opetusviraston ylläpitämien oppilaitosten (peruskoulun alaaste, yläaste sekä toisen asteen oppilaitokset, lukiot ja
ammattikoulut), järjestyssääntöihin on lisättävä selkeästi
lause:
"Toisen oppilaan vartaloon tai hiuksiin koskeminen sekä kaikki
muu seksuaalinen häirintä ja toiminta, jota voidaan kohteen
mielestä pitää häiritsevänä, on ilman eri lupaa ehdottomasti
kielletty koulussa ja kaikissa koulupäivään liittyvissä
tilaisuuksissa."
Lisäksi on muistettava, että seksuaaliseen häirintään
syyllistyvät pojat eivät ole vain "niitä poikia", vaan ne ovat
MEITÄ POIKIA. Allekirjoittanut myöntää itsekin syyllisyytensä.
Okko Karvonen
Ruudin ydinryhmä

Jättöpvm

23.2.

Virasto

OPEV

Välivastaus pvm

-

Välivastaus

-

Vastauspvm

25.2. / Täydennetty vastaus 02/2016

Vastaus

Koulujen ja oppilaitosten järjestyssäännöistä päätetään
kouluissa ja oppilaitoksissa. Välitämme toiveen
koulutuslinjojen johtajille, jotta voivsat ottaa asian esille
esim. rehtoritapaamisisssa
Ystävällisin terveisin
Helsingin kaupungin opetusvirasto

Rauno Jarnila, Opetusvirasto 25.2.2015 9:37
Täydennys: ” Otamme seksuaalisen häirinnän ja ehdotetun järjestyssääntökiellon
esille rehtoreiden kanssa, jolloin se saadaan yhtenäisesti koulujen
järjestyssääntöihin. Seksuaalista häirintää käsitellään myös eri oppiaineiden
tunneilla.” -Opetusvirasto

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10262

Palautejärjestelmän 3ld5ppdu04t3dd2bo7tf
id / Diaarinumero
Muuta

#
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Aloite

Oppilaat osallistumaan siivoustöihin
Jokaiseen Helsingin kaupungin ylläpitämään peruskouluun (alaasteet ja yläasteet) on luotava käytäntö, että oppilaat jäävät
vuorotellen auttamaan keittiön työntekijöitä
perussiivoustöissä. Ala-asteella töitä voivat tehdä vanhimmat
oppilaat, 4.-6. luokkalaiset. Koulunkäynti tuskin vaaraantuu,
jos vuorot jaetaan tasan ja keittäjien aika säästyy todella
ammattitaitoa vaativiin tehtäviin. Nuoret oppivat vastuuta,
nöyryyttä, puhtaanapidon perustaitoja ja kunnioittamista.
Työvuorolistoja valvotaan.

Jättöpvm

2.3.

Virasto

OPEV

Välivastaus pvm

-

Välivastaus

-

Vastauspvm

Täydennetty vastaus 02 / 2016

Vastaus

Aloitteen mukaista kouluravintolan järjestämistoimintaa on jo joissain koulussa ja
sen laajentaminen on kannatettavaa. Kouluravintolan oppilasjärjestäjät ovat mm.
ohjanneet oppilaita astianpalautuksessa, pyyhkineet ravintolan työntekijöiden
opastamana pöytiä ruokailun jälkeen. Joissakin kouluissa he ovat avustaneet myös
linjaston ruokien tarjolle panossa ennen ruokailua tai ovat viestineet ruokailun
aikana siitä, milloin kouluravintolan työntekijöiden on hyvä täyttää linjastoa
ruokailun aikana jne. Käytännössä on myös havaittu, että mm. oppilaiden
ohjaustehtävä astianpalautuksessa on hyvä keino vähentää lautasbiojätteen syntyä.
Toisen oppilaan ”valvonnassa” toimitaan helpommin toivotulla tavalla.
Kyse ei kuitenkaan ole perussiivouksesta vaan pikemminkin
kouluravintolatoiminnan avustavista tehtävistä. Tällaiset tehtävät olisi luontevaa
liittää esimerkiksi osaksi koulun ruokaraadin toimintaan, jossa oppilaat ovat
aktiivisessa ja vastuullisessa roolissa.
Toiminta voidaan kytkeä myös osaksi työelämään tutustumista, joka peruskouluissa
alkaa koulussa olevista työtehtävistä. Tällaisia ovat juuri kuvatut ruokalan liittyvät
tehtävät. Työelämään tutustumisjaksoilla tai järjestäjätoiminnalla ei kuitenkaan
voida korvata kouluravintolahenkilöstön työpanosta, vaan avustaa sitä.
Kasvatuksellisesti tällä avustavalla toiminnalla on keskeinen merkitys oppilaiden
vastuunoton ja työelämätaitojen vahvistamisessa, kuten aloitteen tekijäkin toteaa.
Toiminnan laajentaminen velvoittavaksi kaikkiin kouluihin vaatii neuvottelut
ruokapalvelujen tuottajan kanssa.

_________________
Liisa Pohjolainen
Opetustoimen johtaja
Opetusvirasto
Helsingin kaupunki
Puh. 050 380 9881

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10259

Palautejärjestelmän jf8i3r8netfqfrcjfs8u
id / Diaarinumero
Muuta

#
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Aloite

Vapaaehtoinen työharjoittelu lukioihin
Ideani on, että jokaisella Helsingin kaupungin lukiolaisella
olisi mahdollisuus samankaltaiseen työharjoitteluun kuin
yläasteella, sillä erotuksella että harjoittelu olisi
vapaaehtoinen. Harjoittelu suoritettaisiin koulun ohessa
iltapäivisin ja/tai viikonloppuisin. Se tulisi suorittaa
tiettyyn määräaikaan mennessä. Vastaavasti työnantaja voisi
asettaa sopivan suoritusajan lukiolaisen koulunkäynnin
huomioiden. Työtä tulisi tehdä tietty määrä (esim. 38 tuntia),
jotta siitä saisi kurssisuorituksen.

Jättöpvm

2.3.

Virasto

OPEV

Välivastaus pvm
Välivastaus
Vastauspvm

29.5. / Täydennys 02/2016

Vastaus

Hei
meillä on ollut palaveri täällä Opetusvirastossa Erikan
kanssa. Asia on ollut esillä rehtorikokouksessa. Opiskelijat
voivat saada kurssisuorituksen ns. Aktiivipolkuopintoihin mm.
vapaaehtoisesta työharjoittelusta.
Yt. Mervi Willman
va linjanjohtaja

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja
Täydennetty vastaus: ” Lukiolaiset voivat jo nyt sisällyttää työharjoittelun
opintoihinsa (Aktiivipolku). Aktiivipolku-opintoihin voidaan sisällyttää erilaisia
opintoja ja erilaista osaamista, joista lukiolaiset saavat kursseja. Aktiivipolku-opinnot
kuuluvat lukioiden opetussuunnitelmaan ja ne on hyväksytty opetuslautakunnan
suomenkielisessä jaostossa.”
Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10282

Palautejärjestelmän 2dumofhmfd4kom73fglm
id / Diaarinumero
Muuta

Päättäjämiitin toimenpide.

#

8

Aloite

Nuorille kokoontumispaikka Malmille
Malmin nuorisotalo oli viimeistä päivää auki 12.3.2015. Nyt on
kulunut 3 viikkoa ilman nuorten tapaamispaikkaa. Malmilla ei
ole mitään isoja asuntoja ja kerrostalokaksiossa tai kolmiossa
ei voi tavata laumaa kavereita tai vanhemmat joutuvat
ongelmiin taloyhtiön kanssa. Missä päättäjät olettavat meidän
nyt kokoontuvan? Leikkipuistossa voi hengata, mutta nyt on
kylmä ja ainut paikka on ostarilla. Ostarilla hengaa lähinnä
juopot ja nistit, emme haluaisi hengata heidän kanssa.

Jättöpvm

13.4.

Virasto

NK

Välivastaus pvm

-

Välivastaus

-

Vastauspvm

27.5.

Vastaus

Hei,
Pahoittelut vastauksen viipymisestä. Viimein osaamme vastata
jotain varmaa.
Malmille avataan uusi Nuorisotila osoitteeseen Kunnantie 3.
Talo on oikein sopiva tähän käyttöön. Vielä(kään) meillä ei
ole varmaa tietoa, milloin tämä tila on käytössä, mutta tilan
avaaminen tapahtuu viimeistään syksyllä. Nuorisotoimi toivoo,
että uudessa tilassa voitaisiin aloittaa toiminta hyvin pian,
jo kesäkauden aikana.
Mikko Vatka
Osastopäällikkö
040 6791 606
mikko.vatka@hel.fi

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10407

Palautejärjestelmän 16fill18gt4adqglb73f
id / Diaarinumero
Muuta

#

9

Aloite

Oppilaskuntatoiminnasta valinnaiskurssi yläkouluun
Oppilaskunta toiminnasta pitäisi olla yläkoulussa
valinnainekurssi, jotta oppitunneilta ei tulisi poissaoloja
paljoa, jos viikossa olisi vaikka muutama tunti
oppilaskuntatoimintaan liittyville asioille.
Oppilaskuntatoiminnalla en tarkoita oppilaskunnan hallitusta,
johon osallistuu joka luokalta yksi pääjäsen sekä
mahdollisesti varajäsen myös. Tarkoitan tapahtumien
järjestämistä ja muuta liittyen oppilaiden osallisuuteen.
Oppilaskunta toiminnan valinnaiskurssi saisi varmasti paljon
innokkaita järjestäjiä. Siinä olisi myös valinnaisaine missä
ei olisi kokeita ja siksikin se olisi mieluisa kurssi.
Tapahtumien järjestäminen ja siihen mukaan lähtemisen kynnystä
voisi madaltaa tekemällä siitä valinnaisaine, jottei
tarvitsisi jäädä koulupäivän jälkeen taikka olla tunneilta
pois. Jos järjestäjä porukassa on muutama, joita ei kiinnosta
oppilaskuntatoiminta itsessään muuta kuin tunneilta pois
oleminen valinnaiskurssina se karsisi pois sellaiset joita ei
kiinnostaisi. Myös hiljaisemmat ja ujommat nuoret voisivat
haluta mukaan, muttei välttämättä uskalla sanoa asiasta ääneen
tai mennä mukaan suunnittelu porukoihin, joten valinnaiskurssi
ratkaisisi senkin tilanteen. Oppilaiden osallisuus lisääntyisi
huimasti tämän mukana.
Kurssista ei tarvitsisi antaa numeroa välttämättä, siitä voisi
antaa esim. S eli suoritettu. Numeroa on vaikea antaa taitojen
perusteella kun joillakin on jo kokemusta ja joillakin ei ole.
Ahkeruudesta ja vastuunotto kyvystäkin voisi antaa numeron,
mutta mielestäni olisi parempi ettei kurssista tulisi numeroa.
Oppilaskunnan ohjaava opettaja pitäisi valinnaisainetta. Koko
ajan ei tietenkään ole mitään tapahtumaa tai muuta vastaavaa
käynnissä, mutta silloin voi miettiä tulevia asioita.
Jos asiasta ei voisi tehdä virallista niin voisiko asiaa edes
kokeilla joissakin kouluissa vaikka muutaman vuoden ajan ja
sitten katsoa onko toiminta mennyt parempaan vai huonompaan
suuntaan. Oppilaskunnan ohjaavat opettavat voisivat kirjoittaa
asiasta raportin. Jos kursi otettaisiin käytäntöön ala
luokilla, silloin ala- sekä yläluokat olisi parempi pitää
erillään. Vaikka koulu olisikin yhtenäinen peruskoulu, koska
ala- sekä yläluokilla on hieman eri osaamistaso tehdä ja
järjestää asioita. Tämä kaikki on tietenkin koulu kohtaista
miten missäkin koulussa oppilaskunta toiminta toimii.
Ystävällisin terveisin,
Taija Rinne
Ruudin ydinryhmäläinen ja
Pukinmäen peruskoulun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja

Jättöpvm

7.4.

Virasto

OPEV

Välivastaus pvm

-

Välivastaus

-

Vastauspvm

17.4.

Vastaus

Kiitos Taija hyvästä ideasta!
Nyt on juuri sopiva aika tarttua asiaan, sillä kouluissa
tehdään tällä hetkellä uutta opetussuunnitelmaa, johon
kirjoitetaan myös valinnaisten opintojen sisällöt ja
tavoitteet. Valinnaiset aineet voivat sisältää aineksia
useasta eri oppiaineesta tai laaja-alaisesta osaamiseta.
Yksi laaja-alaisen osaamisen alue on osallisuus ja
demokratiataidot, johon ehdotamasi oppilaskunta- ja
vaikuttamistoiminta sopii hyvin. Koulut päättävät kukin itse
valinnaisista opinnoista eikä niitä voi määrätä kaikille
yhteiseksi. Ole siis yhteydessä oman koulusi rehtoriin ja
ehdota tätä teille uudeksi valinnaiseksi kurssiksi.
terveisin,
Kirsi Verkka
opetuskonsultti
Helsingin perusopetuslinja
Täydennys 02/2016: ” Nyt kun perusopetuksen opetussuunnitelmaa
tehdään, otamme oppilaskuntatoiminnan sisällyttämisen
valinnaiseksi kurssiksi esille ja selvitämme, miten se voisi
perusopetuksessa onnistua. ”

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10418

Palautejärjestelmän 25indcshk4dmsesrjppd
id / Diaarinumero
Muuta

#
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Aloite

Kannelmäen urheilukentän kunnostaminen
Meillä Kannelmäessä on urheilukenttä joka on huonossa
kunnossa. Kenttää kyllä hoidetaan mutta liikuntamahdollisuudet
voisivat olla paremmat. Kentällä on koriskenttä, mutta
koreissa ei ole pusseja, on tenniskenttä ja talvella sen
tilalla jääkiekkokaukalo mutta esim. vime talvena kaukalo ei
ollut huonojen pakkasolosuhteiden takia käytössä.
Onhan siellä pituushyppypaikkakin, mutta sen laidat ovat
tuskin enää kunnossa. Myös hiekkakenttä on sateen jälkeen
todella mutainen ja maalit ovat missä kunnossa sattuu. Viime
syksynä kun Sonera stadiumin nurmi laitettiin jakoon, Me
kannelmäessä ilmaistiin myös halukkuutemme nurmelle. Mutta se
meni jonnekkin Tapulikaupungin suunnalle.
Tekonurmi olisi mahtava saada Katsuun ja sitä toivovat myös
alueen nuoret.

Jättöpvm

13.4.

Virasto

LIV

Välivastaus pvm

-

Välivastaus

-

Vastauspvm

17.4.

Vastaus

Hei,
kiitos palautteestasi. Välitän tiedon eteenpäin että
korissukat jne. laitetaan kuntoon. Kannelmäen kentälle
suunnitellaan lähiliikuntapaikkaa johon tulee muun muassa
ministadion ja muutakin liikunnallisia juttuja. Kiristyneen
talouden vuoksi tekonurmimattoa ei ole luvassa olemassa
olevalle hiekkakentälle näillä näkymin ainakaan aivan
lähitulevaisuudessa.
Stefan Fröberg
Osastopäällikkö
Ulkoliikuntapalvelut

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10392

Palautejärjestelmän 1596kd9tqnvnql5trse7
id / Diaarinumero
Muuta

#
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Aloite

Kannelmäen nuorisotalon Mätisnuta järjestettävä
Me olemme kuulleet että Kannelmäessä ei järjestetä mätisnutaa
tänä vuonna. Mätisnuta on tärkeä tapahtuma nuorille ja
lapsille. Toivomme että se yritettäisiin järjestää tänä vuonna
ja aina! Olemme käyneet mätisnutalla jo pienestä pitäen. Tämä
on meille hirveä kriisi, kun mätisnutaa ei tänä vuonna
järjestetä Mätäojan varrella. Saimme kuulla tästä nuorisotalon
talokokouksessa. Järkytyimme. Tämä on meille hirveä asia, ja
haluamme että tulevilla nuorilla olisi mahdollisuus osallistua
mätisnutan ohjelmiin kesälomalla. Kun kesälomalla ei ole
tekemistä, päätimme aina tulla mätisnutalle. Nyt kun tätä ei
järjestetä, meidän kesälomamme menevät aivan päin prinkkalaa.
Mätisnuta on tapahtuma, jossa nuoret voivat kohdata toisiaan,
ja hengailla toistensa kanssa.

Jättöpvm

23.4.

Virasto

NK

Välivastaus pvm

-

Välivastaus

-

Vastauspvm

5.5.

Vastaus

Hei ja kiitos palautteestanne!
Hieno kuulla, että Mätisnuta on ollut teille tärkeää
kesätoimintaa! Siksi onkin harmillista, että olette joutuneet
pettymään kuullessanne meidän toimintaamme tulleesta
muutoksesta. Kesätoimintojen suunnittelu on meille
nuorisotyöntekijöille aina haasteellinen tehtävä, etenkin jos
on tarkoitus lisätä jo olemassa olevien toimintojen lisäksi
ohjelmaan jotain uutta toimintaa.
Viime vuonna olimme Haaga-Kaarelan nuorisotyöyksikön
joukkueella ensimmäistä kertaa mukana koko
nuorisoasiainkeskuksen yhteisessä jalkapallotoiminnan Nuta
Cupissa, jota pelataan kesäkuun ajan ympäri Helsinkiä. Nuta
Cup on melkein samanlaista toimintaa kuin aikaisemmin
Mätisnutalla järjestetty jalkapallotoiminta, mutta siinä myös
harjoitellaan cupin huipennusta eli Sonera -stadionin
lopputurnausta varten. Koska tämä lopputurnaus pelataan
tekonurmikentällä, on reilua että kaikki joukkueet myös
pääsevät harjoittelemaan tekonurmella. Koska Kannelmäkeä lähin
sopiva tekonurmikenttä löytyy Laajasuon liikuntapuistosta,
siirsimme aiemmin Mätisnutalla järjestetyn jalkapallotoiminnan
kyseiselle Laajasuon tekonurmikentälle.
Ja koska alkuvuodesta näytti siltä, että meillä olisi viime
vuosia vähemmän nuoriso-ohjaajia töissä kesällä, emme voineet

suunnitella muutakaan Mätisnutan toimintaa jatkettavaksi
edellisvuosien tapaan. Nyt olemme kuitenkin saaneet muutettua
tämän työntekijätilanteen paremmaksi, ja pystymme irrottamaan
jopa kaksi nuoriso-ohjaajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan
Mätisnutan toimintaa myös tälle kesälle! Tähän ratkaisuun
vaikutti myös teiltä saamamme palaute toiminnan tärkeydestä.
Kannustankin nyt teitä ja kaikkia muitakin alueella
kesälomaansa viettäviä nuoria olemaan yhteydessä Kannelmäen
tai Malminkartanon nuorisotalojen ohjaajiin, jotta
Mätisnutasta saataisiin entistä enemmän nuorten toiveiden
näköistä toimintaa!
Katri Kairimo
Haaga-Kaarelan nuorisotyöyksikön toiminnanjohtaja

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10460

Palautejärjestelmän 1tod9p0mb4vghsbr5ufv
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Hygieniapassikoulutuksia nuorille
Nuorisoasiainkeskus järjestämään hygieniapassikoulutuksia
nuorille alennettuun hintaan
Ruudin ydinryhmä ehdottaa, että Helsingin kaupungin
Nuorisoasiainkeskus järjestäisi jatkossa nuorille
hygieniapassikoulutuksia alennettuun hintaan. Hygieniapassin
hankkiminen auttaa nuoria saamaan kesätöitä ja muita töitä, ja
monissa työpaikoissa se on pääsyvaatimuksena, joten sen saaminen
olisi suureksi avuksi.
Hygieniapassikoulutuksia ja –kokeita järjestää
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Usein kokeeseen
osallistuminen maksaa muutaman kymmenenkin euroa, joten pieni
Nuorisoasiainkeskuksen tarjoama rahallinen avustus ei olisi
pahitteeksi. Nuorten ja heidän perheidensä oma taloudellinen
tilanne vaihtelee, mikä saattaa nostaa kynnystä kokeeseen
osallistumiseen.
Nuorisoasiainkeskus voisi tilata hygieniapassikoulutuksia eri
nuorisotaloille, ja järjestämisen voisi hoitaa myös alueelliset
nuorisotyöyksiköt. Tärkeää ei nuorten kannalta kuitenkaan ole,
kuka rahoituksen järjestää, vaan se, että koulutuksia ylipäätään
tulee. Mahdollisia järjestäjätahoja ovat alueelliset
nuorisotyöyksiköt tai yksittäiset nuorisotalot sen mukaan, kuinka
rahaa löytyy.
Okko Karvonen
Ruudin ydinryhmä

Jättöpvm

29.4.

Virasto

NK

Välivastaus pvm

-

Välivastaus

-

Vastauspvm

11.5.

Vastaus

Hei,
kiitos palautteesta. Hygieniapasssista on tosiaan hyötyä
työnhaussa ja se on joihinkin paikkoihin tärkeä, kuten kirjoitit.
Tutkinto on yleensä maksullinen ja sen voi vastaanottaa vain
Eviran valtuuttama osaamistestaaja, mutta Evira itse ei näitä
testejä järjestä käytännössä. Osaamistestaajat järjestävät itse
testit ja laskuttavat niistä osallistujia. Hinta per henkilö
näyttää vaihtelevan, mutta on usein 25-45€ välillä.
Tällä hetkellä kaupunki tarjoaa palkkatukityössä ja työkokeilussa
oleville nuorille maksuttomana erilaisia koulutusmahdollisuuksia
ja hygieniapassi kuuluu tälle listalle. Tutkintoon valmentava

materiaali on vapaasti luettavissa verkossa osoitteessa:
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/ti
etopaketti/
Hygieniapassi tutkintona maksaa ja siitä on pääasiassa hyötyä
vain niille nuorille, jotka etsivät kesätöitä tai suuntaavat
erityisesti ravintola- tai elintarvikealoille. Tässä mielessä
tuskin on tarkoituksenmukaista tarjota sitä kovin laajalle
joukolle nuoria nuorisoasiainkeskuksen toimesta.
Joillekin se voi kyllä olla hyödyksi ja ideanne on hyvä ja
selvittämisen arvoinen. Sen mahdollinen toteuttaminen kannattaisi
kytkeä tänä vuonna avattavaan Ohjaamo-Helsinkiin, jossa muutenkin
tulee olemaan erityisesti näihin kysymyksiin liittyvää osaamista.
Vien viestiä Ohjaamo Helsingin ohjausryhmään ja välitän tiedon
ehdotuksestanne myös 25.5. 2015 aloittavalle projektipäällikkö
Sirkku Reposelle.
Martti Poteri
toimistopäällikkö
NUORISOASIAINKESKUS
Kohdennetun nuorisotyön toimisto
PL 5000 (Hietaniemenkatu 9b)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
puh: 09 - 310 71687
gsm: 050 - 5591 792
e-mail: martti.poteri@hel.fi

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10465

Palautejärjestel
män id /
Diaarinumero

fr15kbmgsf5luohfd5of

Muuta

#

13

Aloite

Malminkartanon nuorisotalo useammin lauantaina auki
Haluaisimme että : Malminkartanon nuorisotalo olisi useammin
auki kuin kerran kuukaudessa lauantaina. Olemme jo useita
vuosia pyytänyt tätä. Olisimme kiitollisia tästä asiasta ja se
olisi kivaa jos Malminkartanon nuorisotalo olisi auki useimmin
lauantaisin koska viikonloppuisin oli paljonen enemmän
tekemistä viikonloppuisin, kun kaikki eivät jaksa olla
viikonloppuisin kotona ja useammat kaverit käyvät nutalla niin
siinäkin olisi jotain "plussaa" .

Jättöpvm

11.5.

Virasto

NK

Välivastaus pvm

-

Välivastaus

-

Vastauspvm

29.1.

Vastaus

Hei Oliver ja muutkin malminkartanolaiset nuoret!
Kiitos teille palautteestanne! Nuorisotalojen viikonloppujen
aukioloajat ovat olleet tosiaan useammankin kerran
keskustelunaiheena yksikön alueen nuorten kanssa. Viimeksi
käsittelimme asiaa Haaga-Kaarelan nuorisotyöyksikössä silloin,
kun Malminkartanon nuorisotalolla ei ollut vielä lainkaan
lauantaiaukioloja, ja nuorisotalon asiakaspalautteessa niitä
sinne toivottiin. Silloin päädyimme pitämään Malminkartanoa
auki yhden illan kuukaudessa. Lauantai-iltojen aukioloajat
ovat arki-illoista poikkeavat siinä mielessä, että niiden
järjestämiseen kuluu melko paljon enemmän palkkarahoja. Sen
vuoksi yksikössä ei ole mahdollista pitää auki lauantaisin
kuin yhtä taloa kerrallaan nuoriso-ohjaajien toimesta. Kun
kuitenkin monet nuoret toivovat teidän tapaanne lisää
viikonloppujen aukioloja, on yksi mahdollisuus niiden
lisäämiseksi nuorten itse järjestämä toiminta, niin sanottu
vertaisohjaajatoiminta. Voisiko teidän mielestänne tämä olla
jonkinlainen ratkaisu myös Malminkartanon kohdalla? Nuorisoohjaajamme toivovat myös kovasti sitä, että lauantaisin auki
olevalle talolle voisivat kokoontua eri puolilta Helsinkiä
kotoisin olevat nuoret. Esimerkiksi Malminkartano ja
Kannelmäki ovat kohtuullisen lähellä toisiaan olevat
nuorisotalot, ja molemmissa on aina lauantaisin eri
nuorisotalojen ohjaajia töissä. Tuttuja työntekijöitä on siis
mahdollista löytää myös naapurikaupunginosien taloilta!
Käsittelen tämän aloitteenne HaKanyn nuoriso-ohjaajien kanssa
yksikön kehittämispäivillä 27.-28.5. Malminkartanon
nuorisotalon ohjaajat tulevat tämän jälkeen käymään teidän
kanssanne keskustelua siitä, mitä voisimme yhdessä tehdä,
jotte voisimme laajentaa talon aukioloaikoja teidän

toivomaanne suuntaan.
Hyvää kesää toivottaen,
Katri Kairimo
Haaga-Kaarelan nuorisotyöksikön toiminnanjohtaja
katri.kairimo@hel.fi

Täydennys 01/2016: Aloite käsiteltiin Haaga-Kaarelan nuorisotyöyksikön
kehittämispäivillä toukokuussa. Lauantai-iltojen toiminta päätettiin järjestää
kevätkauden tavoin sekä Kannelmäen että Malminkartanon nuorisotaloilla.
Malminkartanon nuorisotalo oli syyskaudella auki kuutena lauantaina, jonka lisäksi
talolla järjestettiin perjantaista lauantaihin kestänyt Peliyö –tapahtuma.
Syyskaudelle 2015 saatiin nuorten aloitteen ansiosta lisättyä yksi lauantai-illan
aukiolo, ja asiasta tiedotettiin nuorisotalon talokokouksessa.

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10541

Palautejärjestelmän c5hoc8jpbfmqgeb2cim5
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Aloite

Pelaaminen sallittava StadiNetissä
Helsingin kaupungin langattomassa verkossa StadiNetissä on
estetty kaikki pelipalvelimet, eli tietokoneella tai
puhelimella ei voi pelata mitään internet-yhteyttä vaativaa
peliä. Estettyjä palvelimia ovat mm. Steam ja Battle.net
joiden kautta pelataan monia tämän hetken suosituimpia pelejä.
Tämä esto pitäisi mielestämme poistaa.
Pelaaminen on tärkeä asia monille nuorille, ja se on myös hyvä
tapa viettää tylsiä väli- tai hyppytunteja. Pelaaminen on myös
yhteisöllistä, sillä monia pelejä voi pelata yhdessä
kavereiden kanssa. Tämä muutos koskisi lähinnä toisen asteen
opiskelijoita, joilla kaikilla oletetaan olevan oma tietokone
koulussa mukana. Tietokonetta voisi hyödyntää opiskelun
ulkopuolella välitunneilla pelaamiseen. Pelaaminen
todistetusti kehittää aivoja, ongelmanratkaisukykyä ja
sosiaalisia taitoja. Pelit ovat myös taidemuoto, jota ei saisi
sensuroida.Ymmärrämme myös, että pelaaminen saattaa olla
ongelma oppituntien aikana, mutta pelipalvelimien estäminen ei
ole ratkaisu tähän ongelmaan.
Mielestämme tämä palvelimien sensurointi loukkaa käyttäjien
yksityisyyttä, ja näin ollen Helsingin Kaupungin on
uudelleenarvioitava eston tarpeellisuus, ja haitat.
Allekirjoittaneet: Pauli Karjalainen,Valtteri Heinonen ja
Benjamin Shemeikka Ruudin Ydinryhmästä

Jättöpvm

23.5.

Virasto

OPEV

Välivastaus pvm

-

Välivastaus

-

Vastauspvm

3.6.

Vastaus

Hei!
Stadinetissä on avattu tcp/udp-yläportit. Nyt pelien
pelaaminen Stadinetissä pitäisi onnistua.
t.Hannu Suoniemi

tietohallintopäällikkö
Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10659

Palautejärjestelmän 2s1ks8n7j4j2f6gr1rlr
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#

28.5.

Aloite

Vuosaaren Uutelan grillikatos huutaa parempia roskiksia
Näin Facebookin Vuosaari - ryhmässä tämän kuvan [liitteenä
kuva roskaisesta alueesta] ja ajattelin, että tämä on väärin.
Piti tehdä jotain ja päätin tehdä aloitteen.
Usein jos roskis täyttyy, niin ihmiset jostain syystä jättää
roskikset lojumaan roskiksen viereen. Iso ja kannellinen
roskis olisi hyvä, ettei eläimet pääisi niihin käsiksi. Ei
niin paljoa vaivaa vaatisi niiden laittaminen? Mitä enemmän
roskiksia saadaan Uutelaan sopiville paikoille, sitä vähemmän
sattuisi tälläisiä tilanteita ja roskat eivät joudu luontoon.
Uutelassa käy paljon ihmisiä luonnossa ja uimarannoilla, joten
grillikatosta tottakai käytetään grillaamiseen ja eväiden
syöntiin. Lainaan rakennusviraston nettisivuilta kaupungin
tavoitteita luonnonhoidosta
''Kaupungin omistamien metsien, niittyjen, maatalousalueiden,
rantojen ja pienvesien hoitoa nimitetään luonnonhoidoksi. Sen
avulla ulkoiluun tarkoitetut viheralueet niin kaupungissa kuin
sen ulkopuolella, esimerkiksi Nuuksiossa, pidetään kunnossa
asukkaita ja muita alueiden käyttäjiä varten.
Luonnonhoitoa ohjaavat kaupunginhallituksen hyväksymät
linjaukset. Luonnonhoidon tavoitteena on hoitaa
virkistyskäytössä olevia viheralueita niin, että ne ovat
viihtyisiä ja turvallisia samalla kun niiden maisema- ja
luontoarvot turvataan.''
Onko näin tapahtunut Uutelan kohdalla? Siitä en ole varma,
mutta siitä olen varma, että roskikset ovat tärkeitä metsälle,
eläimille ja tietysti kaupunkilaisille. Tälläistä ei saisi
tapahtua missään!
Valtteri Heinonen
Ruudin ydinryhmäläinen

Jättöpvm

28.5.

Virasto

HKR

Välivastaus pvm

1.6.

Välivastaus

Hei,
Kiitos palautteestanne.
Välitin palautteenne alueen puistovastaavalle.
Terveisin
Rakennusviraston asiakaspalvelu
PL 1508, 00099 Helsingin kaupunki
Pohjoinen Makasiinikatu 9

p. +358931039000
www.hkr.hel.fi

Vastauspvm

3.6.

Vastaus

Hei!
Kiitos palautteestanne. Tarkistamme roskisten riittävyyden
seuraavalla työmaakierroksella lisäksi tuottajan tekemien
omien valvontakierrosten lisäksi.
Siellä on aika isot astiat, mutta ilmeisesti käyttö on
lisääntynyt ja nyt joudumme tarkastelemaan astioiden
määrää/tyhjentämistarpeen lisäämistä.
Lisäys 28.12.2015
Uutelan grillauskatoksille ei voi valitettavasti asentaa
syväsäiliöitä silokallioiden vuoksi. Kalliot ovat suojeltuja
kohteita ja syväsäiliön asentaminen vaatisi kallion
räjäyttämistä. Siksi paikoitusalueella (viljelypalstan
lähellä, Villa Vuosannan edessä) on iso syväsäiliö, jonne on
käyttäjien tarkoitus viedä isommat roskat piknikalueelta.
Myöskään kuorma-autolla ei onnistu alueelle ajaminen
suojeltujen kallioiden vuoksi, sillä nykyinen tiepohja ei
kestä raskasta kalustoa ja on liian kapea. Lähinnä
avolavapakettiautot voivat ajaa alueella. Eikä sitä ole
tarkoituksenmukaista rakentaa paremmaksi, sillä tien
rakentaminenkin vaatisi kallioiden räjäyttämistä.
Kaupunkikalusteohjeen mukaiset astiat ovat vielä avonaisempia
kuin nuo nykyiset vanhat roska-astiat. Ne eivät mielestäni
sovellu alueelle noiden eläinten vuoksi. Ainoa järkevä kokeilu
voisi olla Esplanadin puistossakin tutuiksi tulleet älyroskaastiat, jotka prässäävät roska-astiassa olevan jätteen
pienempään tilaan ja kertovat koska astia on täynnä. Näiden
ongelmaksi voi koitua grillihiilien laittaminen niihin
astioihin. Pelkään, että herkkä elektroniikka ei kestä tulta,
mikä mahdollisesti tulee astian syttymisestä grillihiilistä.
Asiaa tulee pohtia ja miettiä hiilille omaa astiaa, joka ei
ole helposti syttyvä ja kuitenkin tyhjennettävissä ilman
kuorma-autoa, eli astian tulisi olla pieni, mutta
suuriaukkoinen, kiinnitettävissä ketjuilla (ilkivallan vuoksi)
ja palamatonta materiaalia.
Otamme mielellämme ehdotuksia vastaan siitä, miten roskahuolto
tulee järjestää alueella. Nykyiset haasteet luovat raamit
puhtaanapidolle ja toivoisinkin että paikoitusalueella
sijaitsevaa syväsäiliötä käytettäisiin nykyistä enemmän.
Ystävällisin terveisin
Tea Karjalainen
Rakennusvirasto
Katu- ja puisto-osasto
Ylläpitotoimisto

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10677
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Kiusaamisen rangaistukset kovemmiksi
Osa Ruudin ydinryhmäläisistä ovat huomanneet, että kiusaamisen
seuraukset ovat todella mitättömät. Mielestämme kiusaamisen
rangaistuksien tulisi olla kovemmat kuin nykyään. Tällä
hetkellä kouluissa kiusaamiseen puututaan vain sillä tavalla,
että puhutaan kiusatun ja kiusaajan kanssa. Myös kiusaajille
annetaan liian pienet rangaistukset, jotka mahdollistavat
kiusaamisen toistumista tulevaisuudessa.
Tavoite olisi saada kiusaajille kovemmat rangaistukset.
Rangaistuksia olisivat esimerkiksi erottaminen, puhuttelut,
seurannat sekä kirjallisia varoituksia. Erottaminen olisi
vasta viimeinen mahdollinen rangaistus, jos mikään muu ei
tehoa kiusaajaan.
Kiusatun ei pitäisi joutua vaihtamaan koulua, vaan kiusaajan,
sillä muuten kiusaaja saattaisi jatkaa toimintaansa muita
oppilaita kohtaan. Kun kiusaaja vaihtaisi koulua, silloin
kiusaaja joutuisi alistumaan uuden koulun tavoille, jolloin
hänellä olisi huonommat mahdollisuudet jatkaa toimintaansa.
Silloin kiusaaja saisi aloittaa elämänsä puhtaalta pöydältä.
Kirjalliset rangaistukset tulisivat vain silloin voimaan, kun
halutaan saada kiusaajan vanhempien olevan ajan tasalla. Myös
kirjallisissa varoituksista kerrottaisiin, että miksi asia on
otettu käsiteltäväksi ja miksi se on tärkeää.
Puhuttelussa olisi mukana esimerkiksi kiusaajan vanhemmat,
rehtori ja (luokanvalvoja), jotka voisivat selvittää
kiusaamisen syitä, ja hankkia apua oppilaalle tarvittaessa.
Olisi parasta saada kiusaajat vastuuseen teoistaan. He
vahingoittavat muita ihmisiä ja aiheuttavat teoillaan ikuiset
arvet.
Terveisin ruudin ydinryhmäläiset:
Arzo Akberkhan
Roope Rytkönen
Anna Salovaara
Taija Rinne

Jättöpvm

18.6.

Virasto

OPEV

Välivastaus pvm

18.16.

Välivastaus

Kiitos yhteydenotosta,
lähetän palautteenne tiedoksi opetusviraston
koulutuslinjoille.
Ystävällisin terveisin

Eija Joensuu
Asiakaspalveluesimies
Helsingin opetusviraston neuvonta

Vastauspvm

Täydennetty vastaus 02 / 2016

Vastaus

Koulukiusaaminen on kouluterveyskyselyjen mukaan vähentynyt huomattavasti,
mutta jokainen kiusaamistapaus on liikaa. KiVa –koulu –ohjelman yhteydessä
tehtyjen kyselyjen mukaan näyttää siltä, että koulukiusattujen määrä vähenee
yläluokille mentäessä, mutta samalla se kohdistuu entistä pahemmin joihinkin
oppilaisiin.
Oppilaiden aloitteen johdosta järjestimme elokuussa 2015 koulukiusaamista
käsittelevän iltapäivän. Paikalla oli edustus oppilaiden Ruuti –ydinryhmästä,
Helvarysta, rehtoreista, opettajista, opetusviraston hallinnosta sekä
psykososiaalisesta oppilashuollosta. Lisäksi paikalla oli tiedotusvälineiden edustajia
sekä KiVa –ohjelman keskeisin kehittäjä Cristina Salmivalli. Keskustelu oli avointa ja
uutta toimintaa ideoivaa. Oppilaat saivat myös äänensä kuuluviin mm. Yleisradion
lähetyksessä.
KiVa –ohjelmaa käytetään monissa kouluissa ja oppilaitoksissa väärin. Tähän tulee
kiinnittää huomiota kun ohjelmasta koulutetaan ja tiedotetaan. Lisäksi ohjelma
alkaa varsinkin nettisivujensa osalta olla jossain määrin vanhahtava, eikä ohjelman
kehittelyyn ole enää saatu viime vuosina valtion rahoitusta. Tarjottiin
mahdollisuutta siihen, että oppilaat voisivat lähteä tuottamaan uusittua materiaalia
KiVa –koulun kehittäjien käyttöön. Tältä osin asian selvittely on vielä kesken.
Kiusaamisen vastainen työ on jatkuva prosessi, ja yhteistä työskentelyä asian
tiimoilta on tarkoitus jatkaa eri kokoonpanoilla ja mahdollisesti myös edellä kuvatun
kaltaisen yhteistapaamisen avulla. Kiusaamisen vastaisia ohjelmia on syytä kehittää
koko ajan. Sosiaalisten taitojen kehittyminen on keskeinen osa tulevia
opetussuunnitelmia.
Vesa Nevalainen
Oppilashuollon päällikkö
Perusopetuslinja

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10705
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Malminkartanon asematunnelin graffiti-seinät
Malminkartanon asematunnelissa oli vuosina 1995(?)-2004
valtavat Graffiti-seinät tai toisin sanoen koko tunneli oli
yksi iso Graffiti-seinä! Nyt niitä on kaivattu takaisin sillä
asema on aika ankea, (kuten kuvassakin näkyy) vaikka seinät
maalattiinkin sinertäviksi.
Voisiko Gaffiti-seiniä saada mitenkään takaisin sillä ne
muuttaisivat kehäradan aseman elävämmäksi! Kun seinät vuonna 95 maalattiin Supafly oli mukana, voisiko Supafly olla
tälläkin kertaa messissä? Malminkartanon asemasta maalattuna
kuvia löytyy -&gt; http://www.supafly.net/malminkartanonjunatunneli-1995/

Jättöpvm

12.8.

Virasto

NK

Välivastaus pvm

21.8.

Välivastaus

Hei,
Kiitos kovasti tästä palautteestasi!
Keskustelemme asiasta Supaflyn toimijoiden kanssa ja vastaamme
suoraan sinulle antamaasi sähköpostiosoitteeseen, kuinka asia
etenee. Tässä on ensin selvitettävä se, onko asematunnelin
maalaamiseen mahdollista saada laillinen lupa.
Palataan asiaan, kun Supaflyn Antti tulee lomalta 24.9.!
Ulla Laurio
Kulttuurisen nuorisotyön toimistopäällikkö /Head of Cultural
Youth Work
Nuorten toimintakeskus Hapen johtaja /Director of Youth
Activity Centre Happi
ulla.laurio@hel.fi

Vastauspvm

27.1.2016 (Täydennetty vastaus)

Vastaus

Asian käsittely on kesken. HKL on esittänyt yksiselitteisen kieltävän kannan graffitien
maalaamiseen Malminkartanon asemalle. Jatkamme kuitenkin keskustelua aloitteen
tehneiden nuorten ja HKL:n kanssa ja pyrimme löytämään vaihtoehdon, joilla
aseman ilmettä voisi nuorten toiveiden mukaisesti piristää.

Terv. Ulla
Ulla Laurio
Kulttuurisen nuorisotyön toiminnanjohtaja /Head of Cultural Youth Work

ulla.laurio@hel.fi
Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10743

Palautejärjestelmän 3kepok95l35oq2r8olu1
id / Diaarinumero
Muuta

#

18

Aloite

Suurmetsäntien vaarallinen risteys
Meidän mielestämme Suurmetsäntien ja Malminkaaren risteys on
turvallisuusriski erityisesti jalankulkijoille. Suurmetsäntien
pitkän suoran nopeusrajoitus ennen risteystä on liian suuri.
Risteyksessä on paljon liikennettä ja ruuhka-aikana jopa
valtavasti liikennettä. Olemme huolissamme erityisesti pienten
koululaisten koulumatkan turvallisuudesta, koska kyseisen
risteyksen läpi kulkee päivittäin runsaasti pieniä
jalankulkijoita. Risteys on muutenkin jalankulkijoille
haastava ja autoilijoiden nopeus ei erityisesti helpota asiaa.
Ehdotammekin autoilijoiden nopeusrajoituksen alentamista
ainakin risteysalueella ja turvallisuuden parantamista myös
muulla tavoin.

Jättöpvm

17.8.

Virasto

KSV

Välivastaus pvm

18.8.

Välivastaus

Hei,
Kiitos palautteestanne.
Palautteenne on lähetetty alueen liikennesuunnittelijalle.
Ystävällisin terveisin
Elina Wiberg
Asiakaspalvelu
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Vastauspvm

17.9.

Vastaus

Hei,
Malminkaaren ja Suurmetsäntien liittymässä on tapahtunut
poliisin tietoon tulleita loukkaantumiseen johtaneita
onnettomuuksia vuosina 2004-2008 yhteensä 5 kpl ja vuosina
2009-2014 1 kpl. Loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien
määrä on siis laskussa. Onnettomuuksista kahdessa on
osallisena vain henkilöautoja, kahdessa vain moottoripyöriä ja
kahdessa henkilöauto sekä pyöräilijä.

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnistymässä
nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämistyö, jonka yhteydessä
nopeusrajoitusjärjestelmää katsotaan koko kaupungin
käsittävänä verkollisena tarkasteluna. Myös Suurmetsäntien
nopeusrajoitus Malminkaaren risteyksen tuntumassa liittyy
kyseiseen verkolliseen tarkasteluun, joten tässä vaiheessa
nopeusrajoitusta ei Suurmetsäntiellä alenneta.
Malmin lentokentälle suunnitellaan uutta asuinaluetta 25 000
asukkaalle, kun lentoliikenne kentältä loppuu. Malminkaaren ja
Suurmetsäntien liittymä kuuluvat Malmin kentän
suunnittelualueeseen. Malmin kentän kaavarunko viedään
kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2015 lopussa. Tässä
kaavarungossa esitetään Malminkaarelle ja Suurmetsäntielle
uutta linjausta. Malminkaaren ja Suurmetsäntien liittymän
paikka saattaa myös tämän suunnitelman johdosta muuttua. Kun
Malmin kentän suunnittelu etenee, tarkentuu myös uuden
liittymän tyyppi ja paikka. Uuden kaava-alueen rakentaminen
alkaa aikaisintaan vuonna 2020.
Ystävällisin terveisin,
Topi Vuorio
liikenneinsinööri
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10748

Palautejärjestelmän 35hhc2mucem6k9ki9vot
id / Diaarinumero
Muuta

#

19

Aloite

KOULULAISILLE SUOJATIE!
Monet tulee helsingin medialukioon 73/74 bussilla, ja kun
pysäkiltä lähtee kävelemään koululle pitäisi kävellä
alikulkusillan kautta, mutta kuinka moni nuori oikeasti lähtee
kiertämään sieltä kun voi kävellä keskeltä tietä. Lähes kukaan
ei oikeeti lähde kiertämään alikulkusillan kautta.
Bussipysäkin lähelle tarvittaisiin suojatie, jottei käy
liikenneonnettomuuksia. Samalta tieltä kulkee bussit,
henkilöautot ja monet muut kulkuneuvot. Koululaisia kumminkin
kulkee tosi paljon siitä tien yli ja heidän turvallisuuden
takaamiseksi olisi tärkeää saada suojatie. Itse kuljen siitä
joka aamu kouluun ja koen että siihen täytyy saada suojatie.

Jättöpvm

26.8.

Virasto

KSV

Välivastaus pvm

26.8.

Välivastaus

Hei,
Kiitos palautteestanne.
Palautteenne on lähetetty alueen liikennesuunnittelijalle.
Ystävällisin terveisin
Liikennesuunnittelupäällikön sihteeri

Vastauspvm

30.10.

Vastaus

Tapanilankaari on pääkatu, jonka nopeusrajoitus alueella on 50
km/h. Liikennemäärä on vajaa 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.
Juuri tästä syystä paikkaan on järjestetty alikulkutunneli.
Tämä pidentää kävelymatkaa koululle vain 75 metriä. Suojatie
ei itsessään takaa turvallisuutta, se täytyy muistaa.
Suojatien toiselle puolelle pitäisi lisäksi rakentaa
jalkakäytävä, Tapanilankaaren ja Moisiontien suuntaisesti ja
tämä olisi turhan suuri toimenpide. Suojatien jälkeen
ylityksen jatkaminen Tapanilankaaren pohjoispuolella
sijaitsevalle jalankulku- ja pyörätielle ei onnistu, sillä se
täyttäisi esteettömyysvaatimuksia korkeuseronsa takia.
Kierto itsessään on hyvin pieni ja toivonkin, että esimerkiksi
koulussa tiedottamalla tämän alikulun käyttöön
kannustettaisiin
ystävällisin terveisin,
Jaakko Heinonen
Liikenneinsinööri
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10764

Palautejärjestelmän 1enfmghgi5qbri0pj4sm
id / Diaarinumero
Muuta

#

20

Aloite

Kiasmanpuistoon lajitteluastiat
Hei!
Kiasmanpuisto eli Kiasman taidemuseon takana, Baanan varrella
sijaitseva puisto on tärkeä ajanvietto- ja kohtaamispaikka
monille nuorille. Usein sinne kokoonnutaan viettämään aikaa ja
esimerkiksi piknikille ja nauttimaan eväitä, virvokkeita (tai
valitettavasti päihteitä) muiden nuorten seuraan.

Koska puisto on niin tärkeä ajanviettopaikka niin monille
nuorille, sinne usein jää myös melko paljon roskia.
Kiasmanpuistossa on roskiksia, mutta olisi ehkä parempi, jos
sinne saataisiin jonkinlaiset lajitteluastiat. Olisi hyvä, jos
ainakin biojätteen, keräyspaperin sekä mahdollisesti lasi- ja
metallipurkit voisi lajitella omiin roskiksiinsa. Myös
energiajakeen ja sekajätteen saaminen eri astioihin voisi olla
mahdollista.

Jättöpvm

26.8.

Virasto

NK

Välivastaus pvm
Välivastaus
Vastauspvm

12.10. / 29.1. täydennetty vastaus

Vastaus

Kiitos ehdotuksestanne. Olemme välittäneet sen tiedoksi
puistovastaava Pekka Engblomille (pekka.engblom@hel.fi).
Ystävällisin terveisin
Tarja Posti
Rakennusviraston asiakaspalvelu
PL 1508, 00099 Helsingin kaupunki
Pohjoinen Makasiinikatu 9
p. +358931039000
www.hkr.hel.fi

Täydennetty vastaus:
Hei.

Kaupunki on kokeillut vuosituhannen vaihteessa jätteiden lajitteluastioita yleisillä
alueilla, mutta ainakaan tuolloin roska-astioiden käyttäjät eivät onnistuneet
laittamaan eri jakeita oikeisiin astioihin.

Kiasman ja musiikkitalon ympäristössä on tällä hetkellä 2 kpl 800 litran syväsäiliöitä,
6 kpl 140 litran pinta-astiaa sekä kesäaikaan 2 700 litran Pafe-kausiroskiksia tai
vastaavia tuomaan lisäkapasiteettia sesonkiin. Musiikkitalon ”viherportaat”, joissa
paljon väkeä myös istuskelee, ovat musiikkitalon tontilla eikä rakennusvirasto voi
operoida siellä.

Nykyisellä kalustolla rakennusvirastolla ei ole mahdollisuutta nopealla aikataululla
käynnistää lajittelua yleisillä alueilla. Kaupungissa olevista lajittelupisteistä vastaa
HSY.

Puhtaanapito on kuitenkin yksi yleisten alueiden ylläpidon keskeisimpiä osa-alueita
ja kehittämisen kohteita. Rakennusvirasto tulee tarkkailemaan ja tarkentamaan
roska-astioiden määrää ja tyyppiä Kansalaistorin ympäristössä. Kansalaistorilla on
paljon tapahtumia, ja tällöin tarvitaan ehdottomasti lisäkapasiteettia.
Yleisötapahtumien yhteydessä ja puhtaanpidon kehittämisprojektien kautta
(esimerkiksi Espan älyroskikset) voidaan tutkia myös lajittelupisteiden tuomista
joihinkin kohteisiin. Toisaalta eri jakeet hoitaa aina eri tyhjentäjä, joten lajittelu lisää
raskasta liikennettä puistoissa. Eräs vaihtoehto voisi olla kerätä jäte sekana, mutta
tehdä lajittelu keskitetysti siihen tarkoitetussa pisteessä.

asiallisesta palautteestanne kiittäen

Pekka Engblom
puistovastaava
rakennetut puistot
läntinen alue

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10777

Palautejärjestelmän 1jun0v07aib9jhsm00ko
id / Diaarinumero
Muuta

Vastaus viivästynyt teknisten ongelmien takia.

#

21

Aloite

Valaistusta Vesalaan
Sakaran/Vesalan kentälle tarvittaisiin valaistusta, sillä
siellä ei näe pelata iltaisin.
Myös uudet ketjukorit koripallokoreihin olisi hyvä saada,
koska vanhat ovat olleet lähes koko kesän käyttökelvottomia.

Jättöpvm

27.8.

Virasto

HKR

Välivastaus pvm

12.10.

Välivastaus

Kiitos viestistänne. Olemme välittäneet sen sekä
ulkovalaistusosastollemme että vastaavalle piiripuutarhurille.
Terveisin
Rakennusviraston asiakaspalvelu
PL 1508, 00099 Helsingin kaupunki
Pohjoinen Makasiinikatu 9
p. +358931039000
www.hkr.hel.fi

Vastauspvm

10.2.2016

Vastaus

Kentän valot ohjelmoidaan oikeisiin aikoihin, jotta kentällä
näkee pelata iltaisin ja korisukat vaihdetaan uusiin.

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/valaistusta-vesalaan/

Palautejärjestelmän 3e1279feq2p0nhasaa3b
id / Diaarinumero
Sisäinen kommentti 28.8.:
” Harmi ettei ole tarkemmin määritelty mistä kentästä on kyse.
Jos kyse on
Vesalan urheilupuiston valoista, niin ne eivät ole HKR
Ulkovalaistuksen hoitamia.
Valot todennäköisesti Liikuntaviraston. Välitän tiedon myös
Liikuntavirastolle.
Kyselen vielä sähköpostitse tarkennuksia paikasta.

Muuta

Harri Malkio, Rakennusvirasto 28.8.2015 14:27 ”
Aloite on jätetty Kivikon Nuorisotalon nuorten ryhmän nimissä. Nuorten
ryhmän jäsenet ovat alle 18 –vuotiaita.

#

22

Aloite

HBTIQ-frågor i skolundervisningen
Jag är själv en hbtiq-elev på gymnasiet och jag tycker att
undervisningen missar oss hbtiq-människor. Jag har skrivit ett
brev till alla hälsokunskapslärarna i Svenskfinland där jag ber
dem ta upp sexuella minoriteter i undervisningen.
Jag vill att hbtiq-frågor ska skrivas in i skolplanen och att alla
elever ska få lära sig att inte alla är heterosexuella. Jag vill
att man ska minnas det i alla ämnen där det spelar någon roll,
inte bara hälsokunskap.
Jag vill att läroböckerna ska anpassas efter verkligheten och visa
mångfald. I böckerna är alla familjer mamma, pappa och barn men
väldigt många barn lever inte i sådana familjer.

Jag vill att alla lärare ska fortbildas om hbtiq-frågor och få en
chans att förstå varför de här sakerna är så viktiga för mig och
andra i samma situation. Jag vill att lärarna i sin tur kan
förklara för de andra eleverna varför de här sakerna är viktiga så
att jag och andra hbtiq-elever ska slippa känna oss udda, rädda
eller utsatta i skolan.
Brevet kan läsas här:
http://www.regnbagsankan.fi/2015/09/ett-viktigtungdomsinitiativ/#more-445058

Jättöpvm

22.9.

Virasto

OPEV

Välivastaus pvm
Välivastaus
Vastauspvm

6.10.

Vastaus

Hej
Tack för responsen och dina förslag och synpunkter. Temat är i och
med det pågående läroplansarbetet inom både den grundläggande
utbildningen och gymnasieutbildningen högaktuellt just nu. I de
diskussioner som förra läsåret fördes i samband med
värdegrundsarbetet på stadsnivå diskuterades även dessa
frågeställningar ingående, och i de texter arbetet utmynnade i
ingår även diskussionen kring HBTIQ, fastän det inte uttryckligen
som enskilt tema understryks mer än något annat. Detta pga att de
gemensamma värden som nedtecknades är på en mer allmän nivå. Min
uppgift blir i detta sammanhang att påminna skolornas rektorer om
att i de diskussioner som detta läsår förs på skolnivå även minnas
temat HBTIQ, inte endast i värdegrundsarbetet utan även i andra
sammanhang.
Dina frågor med anknytning till läromedel är mer en sak för
läromedelsproducenterna att ta ställning till. För min del lovar
jag att till våra rektorer framföra den respons du sänt oss, och
uppmana till att både i läroplanssammanhang, i arbetet med att
utveckla skolornas verksamhetskultur och arbetsklimat samt i
anknytning till val av läsårsteman och teman för fortbildning av
personal minnas även frågor och utvecklingsbehov med anknytning
till temat HBTIQ.
Vi har för övrigt nyligen även skrivit ett utlåtande som tangerar
de frågor i din respons synliggör. Utlåtandet ingår i
föredragningslistan för utbildningsnämndens möte 6.10.2015. Listan
finns på utbildningsverkets webbplats, www.edu.hel.fi/sv bakom
länken utbildningsnämnden. Här en direkt länk till utlåtandet:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Opetuslautakunta/Suomi/Esitys
/2015/Opev_2015-10-06_OLK_10_El/6A452B23-2468-48FE-905FB82E472F50B3/Opetuslautakunnan_lausunto_kaupunginhallitukselle_.pd
f
Med vänlig hälsning,
Niclas Rönnholm
Undervisningschef
Linjen för svensk dagvård och utbildning

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10856

Palautejärjestel
män id /
Diaarinumero

3no8klsnht0q6eai5qsj

Muuta

#

23

Aloite

Halvempi harrastusten vuosimaksu
Liian moni joutuu lopettamaan harrastuksia, koska heidän
perheellään ei ole varaa maksaa vuosittain kallista
vuosimaksua. Tämä siis auttaisi paljon köyhiä perheitä.
Jalkapallo ja jääkiekko ovat esimerkiksi sellaisia lajeja,
jotka ovat aika kalliita.
http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/halvempi-harrastustenvuosimaksu/

Jättöpvm

28.9.

Virasto

LIV

Välivastaus pvm
Välivastaus
Vastauspvm

02 / 2016

Vastaus

Liikuntaseuratoiminta on nk. vapaata kansalaistoimintaa, seurat saavat itse
määritellä perimiensä hintojen määrän. Virasto kuitenkin tukee liikuntaseurojen
toimintaa monin tavoin, jotta niiden toimintaan voisi osallistua yhä useampi
helsinkiläinen. Liikuntavirasto myöntää rahallisia avustuksia liikuntaseuroille. Lisäksi
monien seurojen toiminta tapahtuu liikuntaviraston paikoissa. Kaikki liikuntaviraston
tilat ovat tähän mennessä olleet seuroille maksuttomia syksystä kevääseen kestävän
kauden aikana vakiovuorojen sekä lasten ja nuorten kilpailu- ja ottelutoiminnan
osalta. Liikuntaviraston tilat muuttuvat kaikille maksullisiksi 1.5.2016 alkaen, mutta
tilojen hinnat tulevat olemaan erittäin edullisia alle 20-vuotiaiden
liikuntatoiminnassa (suurin osa tilojen vuokrista näillä ryhmillä on n. 5e/h).
Lisäksi liikuntavirasto on luonut liikuntapalvelumalleja, kuten EasySport- ja
FunAction-toiminta, joiden avulla monia lajeja pääsee kokeilemaan ja harrastamaan
liikuntaseurojen kausihintoja edullisemmin, ja jopa ilmaiseksi. EasySport-toiminnan
puitteissa on tarjolla lähes 140 viikoittaista liikuntaryhmää, joista noin 120 on täysin

ilmaisia. Lisäksi tarjonnasta löytyy noin 20 ryhmää, joiden kausihinta on 25€.
Kausihinnan määrittelee liikuntalautakunta. FunAction-kortti puolestaan
mahdollistaa liikunnan harrastamisen 20€ hintaisella liikuntakortilla lukuisilla eri
tunneilla. Tällä hetkellä tuntitarjottimella on noin 50 liikuntatuntia sekä lähes 30 eri
lajia.
Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10878

Palautejärjestelmän c7rveb477c50dron7167
id / Diaarinumero
Muuta

#

24

Aloite

VidCon Suomeen
VidCon on tapahtuma, jonne monet Youtubettajat tulevat
tapaamaan faneja, muita tubettajia ja vaikka asiasta
kiinnostuneita. Tämä olisi kiva tapahtuma järjestää, ja useat
olisivat varmasti tästä innostuneita/kiinnostuneita. VidCon
voitaisiin järjestää vaikka Helsingissä tai jossain isossa
kaupungissa, lähellä Helsinkiä.

Jättöpvm

28.9.

Virasto

Markkinointi

Välivastaus pvm
Välivastaus
Vastauspvm

Täydennetty vastaus 02 / 2016

Vastaus

Hei
Kiitos aloitteesta Youtubettajille suunnatusta VidCon-tapahtuman tuomisesta
Suomeen.
Selvityksemme mukaan Helsingissä järjestetään jo tällä hetkellä saman tyyppinen
TUBECON-tapahtuma, joka kerää yhteen digitaalisessa maailmassa toisiaan
seuraavia ja siellä kommunikoivia nuoria sekä muita YouTube-palvelun piirissä
toimivia virtuaalisen maailman tähtiä ja ilmiötä. Lisätietoja viime vuoden
tapahtumasta löytyy osoitteesta http://www.tubecon.fi/. Tämän perusteella emme
tälle hetkellä ole lähdössä aktiivisesti hakemaan muuta tapahtumaa Helsinkiin.
Yleisesti tapahtumien ja kongressien hakuprosessista voi todeta, että taustalla on
lähes poikkeuksetta jokin kansainvälinen järjestö ja sillä vastaparina vastaava
kansallinen järjestö, yliopiston tutkija, tutkimuslaitos tms. Valtaosa kongresseista on
tieteellisiä. Pyrimme keskittymään kaupungin avaintoimialoihin ja tukemaan näin

kaupungin strategiaa.
Aloite kongressin tai tapahtuman kutsumiseen voi lähteä joko kansainväliseltä
taholta, suomalaiselta taholta tai kaupungin markkinointiponnistelujen pohjalta.
Seuraava askel on selvittää tapahtuman taustat, vastuut ja velvoitteet mukaan
lukien budjetti. Tämä on käytännössä ensimmäinen kriittinen piste.
Kaupunki auttaa ensisijaisesti tilanteissa, joissa kongressien tai tapahtumien
isännyydestä kilpaillaan.
Ystävällisin terveisin
Päivi Meros
Lisätiedot:
- kongressipäällikkö Kaiju Pitkänen (kongressi- ja tapahtumanjärjestäjiä
hakuprosessit): s-posti kaiju.pitkanen@hel.fi, puh. 09 310 78 188

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10880

Palautejärjestelmän 394hsqkcf52kscll1e3u
id / Diaarinumero
Muuta

#

25

Aloite

Skeittipuisto tai skatepark Torpparinmäkeen
Mieluiten S-marketin lähellä olevaan puistoon, jossa on
yläpuistossa jalanpohjan muotoinen kuvia, jota ei nykyään täytetä
vedellä, niin siihen voisi tehdä skeittiparkin, sillä se olisi
hyvää aktiviteettia nuorille. Skeittiparkkia voisi tietenkin
käyttää myös scoottaajat. Skeittiparkin tarvitsisi minun
mielestä, koska jos haluaisi skeitata, pitäisi mennä jonnekkin
kauemmas. Skeittiparkki olisi useille hyödyllinen, joten minun
mielestäni se olisi hyvä hankinta. Toivoisin, että saisin olla
mukana suunnittelemassa sitä pohjaa. Lyhyellä ajalla ehtisi
skeittaamaan sinne.

Jättöpvm

28.9.

Virasto

KSV

Välivastaus pvm

29.9.

Välivastaus

Kiitos hyvästä ideasta,
Olen välittänyt palautteenne alueen arkkitehdille, hän on Ann
Charlotte Roberts, p. (09) 310 37033, sähköposti:
anncharlotte.roberts@hel.fi

Suunnittelija pyrkii vastaamaan palautteisiin nopeasti, mutta
tällä hetkellä meillä on työruuhkaa. Pyydämme ymmärtämystänne
sille, että asianne selvittely saattaa tästä syystä viedä aikaa.
Tavoitteenamme on vastata palautteeseen viimeistään kuukauden
sisällä.
Roberts informoi teitä asiasta aikanaan.
Ystävällisin terveisin
Liikennesuunnittelupäällikön sihteeri

Vastauspvm

5.10.

Vastaus

Hei ja kiitos ideasta.
Meillä on juuri valmistunut Helsingin skeittiohjelma vuosille
2015-2019, jossa selvitettiin nykyisten skeittipaikkojen tilanne
ja kerättiin skeittareilta toiveita uusista skeittipaikoista.
Toiveita kerättiin mm. RuutiExpossa ja nettikyselyn avulla.
Kyselyn pohjalta koottiin ehdotus kunnostettavista
skeittipaikoista ja uusista kohteista, ja ehdotuksia sai vielä
kommentoida mm. Kontulan skeittihallilla.
Kyselyssä ja kommenteissa ei tullut toiveita Torpparinmäestä,
mutta Pakila on ollut esillä jo aikaisemminkin. On ihan totta,
että Torpparinmäestä on nyt melko pitkä matka lähimmälle
skeittipaikalle. Muut alueet saivat kuitenkin harrastajilta
enemmän kannatusta. Nyt voimassa olevassa skeittiohjelmassa
Pakila on listalla selvitettävänä kohteena yhdessä Oulunkylän
kanssa ja sopivan kohteen etsimistä jatketaan edelleen.
Torpparinmäkeen tai sen lähistölle ei siis ole näillä näkymin
tulossa uutta skeittipaikkaa lähivuosina, mutta välitän viestisi
skeittityöryhmällemme. Samalla sähköpostiosoitteesi jää heille
muistiin, jos olet vielä kiinnostunut osallistumaan paikan
suunnitteluun, kun tuo alue on seuraavan kerran esillä.
Tässä on vielä linkki skeittiohjelmaan, jos haluat vilkaista,
mitä siellä on:
http://www.hel.fi/static/hkr/julkaisut/2015/skeittiohjelma_2015_2
019_web.pdf
Ystävällisin terveisin,
Anni Tirri
Anni Tirri
Aluesuunnittelija (koillinen ja pohjoinen suurpiiri)
Rakennusvirasto, Arkkitehtuuriosasto
Kasarmikatu 21
PL 1530, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/skeittipuisto-skatepark-torpparinmakeen/

Palautejärjestel
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Aloite

Pukinmäen nuorisotalo pidettävä Helsingin NMKY:llä
Pukinmäen nuorisotalo irtisanotaan namikalta, eli Helsingin
NMKY:ltä, sillä Helsingin kaupunki haluaa sen haltuunsa. Tämän
takia nuorisotalon työntekijät menettävät työpaikkansa ja
lähtevät pois. Myös leirikeskus Pellistä tulee Helsingin
kaupungin omistama, eli leirejä ei enää järjestetä HNMKY:n
kanssa.
Mitä sen jälkeen nuorisotalolle voisi tapahtua? Jos vanhat ja
tutut työntekijät lähtevät ja uudet tulevat tilalle, väheneekö
nuorisotalon kävijämäärä vai pysyykö se samana? Entäs onko
siellä enää samanlainen turvallinen ja rento, tunnelma ja
meininki? Olemme huolissamme nuorisotalon tulevaisuudesta,
myös omastamme ja siellä kävijöiden. Nuorisotalon väki on
todella luotettavaa ja heille voi puhua kaikesta, mutta jos
työntekijät vaihtuvat, pystymmekö luottamaan heihin ja
puhumaan heille?
Me olemme tehneet yhdessä adressin, johon yritämme saada
mahdollisimman monta nimeä vaikuttamaan tähän asiaan. Tämä on
meille hyvin tärkeää ja yritämme parhaamme. Ja miksi yritämme
ja teemme tämän? Haluaisimme kovasti, että Pukinmäen
nuorisotalo jää NMKY:lle ja, että työntekijät pysyvät samoina.

Jättöpvm

1.10.

Virasto

NK

Välivastaus pvm
Välivastaus
Vastauspvm

6.10.

Vastaus

Hei ja kiitos palautteesta. On ilahduttavaa kuulla, että olet
tyytyväinen toimintaan Pukinmäen nuorisotalolla ja että
työntekijöiden kanssa on syntynyt hyvät suhteet.
Aluksi haluan korjata virheellisen tiedon Pellin
leirikeskuksesta. Se tulee jatkossakin olemaan HNMKY:n
leirikeskus, eikä siis ole siirtymässä esim. Helsingin
kaupungille. Tarkistin asian vielä Jyrki Eräkoskelta HNMKY:ltä
ja hän vahvisti asian.
Pukinmäen nuorisotalon siirtyy 1.7.2016 nuorisoasiainkeskuksen
omaksi toimipaikaksi. Ymmärrän erittäin hyvin huolen siitä,
että henkilökunnan vaihtuminen voi vaikuttaa nuoriin, jotka
aktiivisesti käyvät Pukinmäen nuorisotalolla. Meillä on ensi

viikolla 14.10 palaveri HNMKY:n edustajien kanssa ja
keskustelemme mm. henkilöstöasioista. Tässä vaiheessa en
valitettavasti pysty sanomaan henkilökuntaan liittyvistä
asioista enempää.
Pukinmäen nuorisotalon siirtyminen nuorisoasiainkeskukselle ei
millään tavoin johdu siitä, minkälaista toiminta on tällä
hetkellä. HNMKY:n toimintaan ollaan erittäin tyytyväisiä.
Taustalla on lainsäädännön tuomat velvoitteet ja määräykset:
jos kaupunki haluaa ostaa jonkin palvelun ulkopuolelta (tässä
tapauksessa nuorisotalotalotoiminnan), tulee se kilpailuttaa.
Eli kenellä tahansa järjestöllä, yrityksellä tms. taholla on
mahdollisuus osallistua kilpailutukseen. Emme siis ennakolta
voi tietää sitä, kuka mahdollisesti jatkaisi toimintaa, mikäli
kilpailutus toteutettaisiin. Toinen vaihtoehto on se, että
toiminta siirtyy osaksi nuorisoasiainkeskusta ja näin
nuorisolautakunta päätti kokouksessaan 10.9.2015. Nuorten ja
ohjaajien välisten suhteiden kannalta tämä päätös on
kilpailutusta parempi. Nyt ei ole vaarana sitä, että
henkilökunta vaihtuu 4-5 vuoden välein.
Nuorisotalojen toiminnan tulisi aina ja kaikkialla vastata
ympäröivän alueen ja talolla käyvien nuorten tarpeisiin. Voin
luvata, että nuorilla tulee olemaan mahdollisuus vaikuttaa
Pukinmäen nuorisotalon toimintaan myös jatkossa. Lupaan myös
sen, että järjestämme nuorisotalolla tilaisuuden, jossa
keskustellaan siirtymiseen liittyvistä asioista. Tämä
tilaisuus on varmaan järkevää järjestää sen jälkeen kun
tiedämme enemmän siitä, miten muutos vaikuttaa nykyiseen
henkilökuntaan.
Lähetän tämän vastauksen myös tiedoksi HNMKY:hyn.
Ystävällisin terveisin

Merja Hovi
Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10909

Palautejärjestelmän 2f1pgfdthp6f1qrd53va
id / Diaarinumero
Muuta

#
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Aloite

Fun Action-kortit voimassa myös ohjattujen tapahtumien ulkopuolella.
Liikuntavirastolla on käytössään Fun Action-kortti, jolla
yläkouluikäiset pääsevät ilmaiseksi liikkumaan ohjattuun
lajiin. Kortilla pääsee sisään paikkoihin, jossa on kulloinkin
ohjattu laji. Suurin osa lajeista on kuitenkin todella
aikaisin, eikä monet koulua käyvät ole päässeet vielä
koulusta. Tässä tapauksessa pitää maksaa kertamaksu
päästäkseen sisälle.
Fun Action kortilla pitäisi päästää liikkumaan myös silloin
kun ohjattua liikuntaa ei ole, ainakin niihin
liikuntapaikkoihin, missä Fun Action toimintaa järjestetään.

Täten taataan nuorille edullinen mahdollisuus liikkua milloin
heille itselleen parhaiten sopii.

Jättöpvm

7.10.

Virasto

LIVHYV

Välivastaus pvm
Välivastaus
Vastauspvm

12.10.

Vastaus

Hei! Kiitos palautteesta! FunAction harrasteliikuntatoiminta
on laadukasta ohjattua liikuntatoimintaa, jota tuotamme
nuorille. Toiminta on turvallista ryhmätoimintaa, jota
ohjaavat liikunnanammattilaiset sekä seurojen lajiohjaajat.
Tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen lisäksi
luoda uusia kaverisuhteita ja yhteistoimintaa.
Liikuntapaikkojen tilavuorot ovat Helsingissä kortillapääosin urheiluseurakäytössä. Meillä ei ole mahdollista
tarjota tässä vaiheessa nuorille vapaita liikuntatiloja tästä
syystä. Toivottavasti jatkossa liikuntatiloja vapautuu
myöhempinäkin aikoina nuorille vapaaseen käyttöön.
Liikunnallisin terveisin:
Hannele Haverinen
Liikuntapäällikkö/itä
Liikunta-ja hyvinvointipalvelut
Liikuntavirasto
Helsingin kaupunki

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10952

Palautejärjestelmän 2barp3ileeptj5norjsn
id / Diaarinumero
Muuta

#
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Miniramppi Maunulan tulevalle nuorisotalolle
Tahtoisimme minirampin Maunulan tulevalle nuorisotalolle.
Maunulassa on paljon harrastajia ja niin on myös Maunulaa
ympäröivillä alueilla. Talvella Maunulasta on erittäin pitkä
matka Kontulaan Luupin skeittihallille ja sinne ei aina jaksa
lähteä.

Jättöpvm

9.10.

Virasto

NK

Välivastaus pvm

-

Välivastaus

-

Vastauspvm

28.1.2016

Vastaus

Hei,
Kiitos aloitteesta ja pahoittelut vastauksen viipymisestä.
Maunulan uusi tila on nuorisotoimen, kirjaston ja
työväenopiston yhteinen hanke. Tuohon tilaan ei ole
suunniteltu suurta salitilaa. Syynä tähän on se, että
Maunulassa on myös liikuntaviraston salitiloja. Uuden MaunulaTalon salitila on tarkoitettu monitoimisaliksi, jossa
painottuu esiintyminen, musiikki ja yleisötilaisuudet - sinne
ei siis ole mahdollista toteuttaa ramppia. Muilla tavoin talo
kyllä tuo alueelle monia uusia mahdollisuuksia ja toimintaa.
Mikko Vatka
Osastopäällikkö
0406791606
mikko.vatka@hel.fi

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=10962

Palautejärjestelmän 3tn2lgt2304jddh61oks
id / Diaarinumero
Muuta

#
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Moi!
Matkustin P-junalla Helsingistä Tikkurilaan päin yksi päivä.
Huomasin, että vaikka juna pysähtyy Helsingin ja Tikkurilan
välillä (ja siitä eteenpäin) kaikilla asemilla, juna-aseman
aikataulunäytössä luki vain yksi seuraava asema: Tikkurila.
Toiseen suuntaan kehärataa kiertävän I-junan aikataulunäytössä
lukevat kaikki siihen mahtuvat seuraavat asemat.
Tämä hämäsi minua, koska luulin, ettei juna pysähdy ollenkaan
asemilla, jotka ovat ennen Tikkurilaa, vaikka se pysähtyi.
Ehdotan, että kaikkien pääkaupunkiseudun, tai ainakin
Helsingin, juna-asemien aikataulunäytöt käydään läpi ja ne
ohjelmoidaan niin, että niissä todella lukee kaikki lähijunan
seuraavat asemat, joissa juna pysähtyy, niin pitkälle, kun
näytössä on tilaa. Samaa ongelmaa on voinut olla muidenkin
kuin P-junan aikataulunäytöissä.
Okko Karvonen
Ruudin ydinryhmä

Jättöpvm

21.10.

Virasto

HSL

Välivastaus pvm

11.11. (HKL)

Välivastaus

Siirretty järjestelmän ulkopuolelle (HSL)

Vastauspvm

-

Vastaus
Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=11010

Palautejärjestelmän 8fmsh4kn97nf1nlns1vo
id / Diaarinumero
Muuta

#
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NUORISOTALO MUKAAN KOULUN VÄLITUNTI- JA KAHVILATOIMINTAAN

Taivallahden peruskoulun oppilaat kaipaisivat ”pop up” -nuorisokahvilaa
säännölliseen aikaan välituntisin piristämään koulun arkea. Nuorisotalo voisi
jalkautua koulun arkeen järjestämään mielekästä tekemistä joiksikin välitunneiksi
vaikka kerran viikossa pariksi välitunniksi ja toisen tai molempien niiden aikana voisi
esim. leirikoulurahoja keräävät luokat järjestää pienimuotoista kahvilatoimintaa.
Jättöpvm

23.10.

Virasto

NK

Välivastaus pvm

26.10.

Välivastaus

Hei!
Hienoa aktiivisuutta Taivallahden peruskoulun oppilailta.
Ohjasin aloitteen vastattavaksi nuorisoasiainkeskuksen
alueellisten palvelujen osaston osastopäällikkö Mikko
Vatkalle.
Juha Kiviniemi
Nuoriso-ohjaaja / Verkkomoderaattori
Ruuti - Nuorten vaikuttamisjärjestelmä
juha.kiviniemi@hel.fi

p. 09-310 80084 / 040-3348 044
www.ruuti.net

Vastauspvm

28.1.2016

Vastaus

Hei,
Ensinnäkin pahoittelut todella hitaasta vastauksesta.
Nuorisoasiainkeskuksen toiminnasta teidän alueellanne vastaava esimies
toiminnanjohtaja Kristiina Rouhiainen (p. 0931071665) on asiasta yhteydessä
teihin aivan lähiaikoina ja tällöin voitte käydä keskustelun siitä, minkälainen rooli
nuorisotoimella voi olla asiassa.
Mikko Vatka
Osastopäällikkö, Läntinen nuorisotyöosasto
0406791606
mikko.vatka@hel.fi

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=11024

Palautejärjestelmän 32vpu7qscfkc8hulp9cn
id / Diaarinumero
Muuta

Luokan opettaja jättänyt aloitteen luokan oppilaiden puolesta. Opettajan
yhteystiedot: XX. Jättäjät 9-luokkalaisia (=16v).

#
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Kesäsetelistä jatkuva
Toivoisin että kesäsetelit pysyisivät, koska kesällä nuorilla
on vaikeaa saada kesätöitä.

Jättöpvm

9.11.

Virasto

NK

Välivastaus pvm

-

Välivastaus

-

Vastauspvm

1.12.

Vastaus

Hei!
Kiitos palautteestasi!
Kesäseteli on Helsingin kaupungin kaksivuotinen kokeilu jossa

9-luokkalaiselle nuorelle jaetaan 300 € arvoinen kesäseteli
tueksi kesätöiden hankkimisessa.
Vuonna 2015 kesäseteli jaettiin idän, koillisen ja kaakon
alueen kouluissa. Tulevana vuonna 2016 kesäseteli jaetaan
kaikille Helsingin 9-luokkalaisille. Setelit jaetaan
helmikuussa 2016.
Kesäseteli on kokeilu jonka onnistumista arvioidaan syksyllä
2016. Toivottavasti pystymme edistämään setelillä nuorten
työllistymistä ja parantamaan mahdollisuuksia löytää kesätyö.
Toivotaan, että hyvien kokemusten ja nuorten näkemyksen esiin
nostamisen myötä kokeilusta tulee aikanaan pysyvä. Nuorten
kesätyömahdollisuuksista ja niiden parantamisesta on hyvä
keskustella aktiivisesti päättäjien kanssa, tässä
keskustelussa tulee nuorten olla mukana.
Marika Westman
suunnittelija / planning officer
Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskus / Helsinki City Youth
Department

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=11138

Palautejärjestelmän 1s526dh5pkt5k5pkd3do
id / Diaarinumero
Muuta

Aloite jätetty RuutiExpossa. Jättäjä on Jakomäen peruskoulun oppilas.

#

32

Aloite

StadiNet kunde vara bättre
Stadinet fungerar ganska dåligt, t.ex det går inte att spela
online spel alls för att nätet inte vill funka. Tanken med
Stadinet är bra, men det kunde funka mycket bättre.

Jättöpvm

9.11.

Virasto

NK

Välivastaus pvm
Välivastaus
Vastauspvm

9.11.

Vastaus

Hej och tack för ditt Krut initiativ!
Kruts kärngrupp gjorde i slutet av våren ett initiativ
gällande samma ärende, alltså att spelande skulle vara möjligt
via Stadinet. Rätta portaler kunde inte öppnas på grund av
tekniska problem, men har varit öppna nu i ett par veckor. Har

du provat nyligen på att spela via stadinet-nätet? Största
delen av spelen borde alltså fungera just nu.
Med vänliga hälsningar,
Kaisa Bremer
Nuoriso-ohjaaja / Ungdomsarbetare
Ruuti – nuorten vaikuttamisjärjestelmä
Krut – ungdomarnas påverkningssystem

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=11028

Palautejärjestelmän 2l09fjkfd9tu8nhib2j9
id / Diaarinumero
Muuta

Nuorelta saatu ohjaajan kautta tieto, että pelaaminen stadinetissä toimii nyt kuten
tässä ja aiemmassa aloitteessa oli toivottu.

#
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Sukupuolineutraalit vessat kaikkiin nuorisoasiainkeskuksen tiloihin
Kaikissa nuorisoasiainkeskuksen tiloissa tulisi olla
sukupuolineutraalit WC-tilat. Vaihtoehtoisesti voitaisiin
lisätä jo olemassa olevien tilojen lisäksi kolmas, neutraali
vessa. Monet nuoret ovat epävarmoja omasta sukupuolestaan, ja
siksi vessoja ei pitäisi jakaa poikien ja tyttöjen välille.
Nykypäivänä tästä vanhentuneesta käytännöstä ei ole
minkäänlaista käytännön hyötyä. Nykyinen järjestelmä jättää
myös ulkopuolelle esimerkiksi muunsukupuoliset henkilöt.
Pauli Karjalainen,
Ruudin Ydinryhmäläinen

Jättöpvm

9.11.

Virasto

NK

Välivastaus pvm
Välivastaus
Vastauspvm

2.12.

Vastaus

Sukupuolineutraalit vessat on asia, johon
nuorisoasiainkeskuksessa on jo kiinnitetty huomiota. Kysymys
ei kuitenkaan ole yksioikoinen, sillä siihen liittyy toisaalta
rakennustekniset ja näin taloudelliset kysymykset, toisaalta
tilojen käyttäjien mielipiteen huomioiminen sekä ekologisuus.
Useissa niissä taloissa, joissa olemassa olevat ratkaisut ovat
mahdollistaneet vessakysymyksen ratkaisun pelkästään kylttejä
vaihtamalla, on näin myös toimittu. Kysymys on myös
ekologinen, sillä miesten vessoissa mahdollisesti käytössä
olevat pisuaarit ovat ekologinen ratkaisu.
Remonttien yhteydessä ja/tai rakennettaessa uusia tiloja,

pyrimme ottamaan sukupuolineutraalisuuden huomioon.
Marko Stenroos
suunnittelija /planning officer
Helsingin kaupunki, Nuorisoasiainkeskus / Helsinki City Youth
Department
Alueellisten palvelujen osasto / Local Services Unit
puh./tel. +358 (0)9 310 71596

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=11140

Palautejärjestelmän 117oatph41ac7uu3qbc6
id / Diaarinumero
Muuta

#
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Kesäseteli koko kaupungille
Kesäseteli tulisi jakaa kaikille koska varmasti jokainen
haluaa kokeilla. On helpompi jos se jaetaan kaikille, ei olisi
pelkkä kokeilu myös tulevaisuudessa.

Jättöpvm

9.11.

Virasto

NK

Välivastaus pvm
Välivastaus
Vastauspvm

1.12.

Vastaus

Hei!
Kiitos palautteestasi!
Kesäseteli on Helsingin kaupungin kaksivuotinen kokeilu jossa
9-luokkalaiselle nuorelle jaetaan 300 € arvoinen kesäseteli
tueksi kesätöiden hankkimisessa.
Vuonna 2015 kesäseteli jaettiin idän, koillisen ja kaakon
alueen kouluissa. Tulevana vuonna 2016 kesäseteli jaetaan
kaikille Helsingin 9-luokkalaisille. Setelit jaetaan
helmikuussa 2016.
Kesäseteli on kokeilu jonka onnistumista arvioidaan syksyllä
2016. Toivottavasti pystymme edistämään setelillä nuorten
työllistymistä ja parantamaan mahdollisuuksia löytää kesätyö.
Toivotaan, että hyvien kokemusten ja nuorten näkemyksen esiin
nostamisen myötä kokeilusta tulee aikanaan pysyvä.
Marika Westman

suunnittelija / planning officer
Helsingin kaupungin Nuorisoasiainkeskus / Helsinki City Youth
Department

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=11144

Palautejärjestelmän sjhcm4374a9c04kq0vkj
id / Diaarinumero
Muuta

#
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Mellunmäen hiekkakentän parantamisideat.
Hei!
Olemme oppilaskunnan hallituksen jäseniä Mellunmäen alaasteelta. Teemme aloitteen Mellunmäen hiekkakentän
parantamiseksi, Vehmaistentie 10. Olemme miettineet koulumme
kanssa, mitä tekisimme urheilukenttämme vuoksi.
Haluaisimme uuden hiekan koko kentälle ja pituushyppypaikalle,
koska hiekkaa ei ole juuri ollenkaan ja kenttä on täynnä
lasinsiruja ja muuta roskaa. Talveksi haluaisimme paremman
luistelujään ja lämmitetyn kopin, jonka avaimet olisivat
koululla ja päiväkodilla. Koppi voitaisiin lämmittää
pattereilla, jotka eivät maksa paljoa. Talvella jäässä on
muhkuroita ja töyssyjä. Tahtoisimme paremman jään kentälle,
jotta koululaisten ei täytyisi lähteä pitemmälle luistelemaan.
Tällä hetkellä vaihdamme luistimemme lumihangessa.
Hiekkakentän ympärille tarvitaan lisää roskapönttöjä. Kentän
valaistus on myöskin huono. Ja koska aurinko laskee
aikaisemmin talvella, niin valaistus tulisi tarpeen.
Haluaisimme valaistuksen kirkkaammaksi, jotta turvallisuus
nousisi. Valot ovat vanhoja, joten ne kuluttavat paljon
energiaa. Jos ne vaihdettaisiin, energian kulutus laskisi.
Kentälle voisimme itse piirtää kalkkiviivat, mutta meillä ei
ole tarvikkeita niiden tekemiseen.
Haluamme päästä liikkumaan lähialueelle, ettemme joudu
kuluttamaan aikaamme matkoihin.
Kaikki tämä alkoi siitä, että luokat miettivät, miten voisimme
parantaa lähikenttää.

Jättöpvm

9.11.

Virasto

LIV

Välivastaus pvm
Välivastaus

Vastauspvm

10.11.

Vastaus

Hei
Pohtimanne asiat Mellunmäen kentän olosuhteiden parantamiseksi
ovat erittäin hyviä. Yritän tässä nyt vastata kaikkiin
ehdotuksiin.
1. Kivituhkapintaa kentälle voidaan levittää. Ajankohta täytyy
katsoa.
2. Luistelujää on monesti kiinni talven lämpötiloista, kuten
esimerkiksi viime talvi sen osoitti. Kaupungissa ei saatu
kunnon luisteluolosuhteita juuri minnekään. Toinen asia mikä
vaikuttaa jään tasoon on se, että meillä ei ole siellä
vakituista henkilökuntaa, vaan joudutaan hoitamaan Mellunmäkeä
partion toimesta. Yritämme kuitenkin parantaa jäädytystä, jos
sää sen sallii.
3.Lämmitetty koppi kentälle onkin hieman vaikeampi järjestää.
Sen eteen joudutaan tekemään paljon enemmän töitä, mutta
lupaan selvittää asiaa. Katosta kentälle pyritään ainakin
järjestämään talveksi.
4. Roskisten käytöstä kentän ympärillä on tullut jatkuvasti
palautetta. Ehkä niiden lisääminen voisi olla jonkinlainen
ratkaisu.5. Valaistuksen uusiminen onkin jo kallis toimenpide.
Sitä varmaan emme tule tekemään enää vaan satsaamme uuteen
liikuntapuistoon.
Toivottavasti nämä vastaukset selventävät Mellunmäen kentän
tilannetta enemmän. Toiveissa olisi, jos Liikuntavirasto saisi
paljon enemmän investointirahaa omaan rakentamisohjelmaansa,
niin pystyisimme toteuttamaan Ojapuiston liikuntapuiston
suunnitelmien mukaisesti, joka tukisi täydellisesti Mellunmäen
alueen liikuntaa. Jos on jotain kysyttävää asiasta, niin
vastaan mielelläni tarvittaessa lisää.
Juha Leoni
Kenttäpäällikkö
Koillisen, idän ja kaakon kentät
Helsingin kaupungin liikuntavirasto, Ulkoliikuntapalvelut
Ulkoliikuntapalvelut vastaa ulkoliikuntapaikkojen ja
ulkoilualueiden palveluista ja niiden kehittämisestä.
Puh. +358931087503, +358403341892
PL 4860, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Pirkkolan liikuntapuisto, Pirkkolantie 23, 00630
Helsinki

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=11151

Palautejärjestelmän 14urmnsvalrevvn98vlc
id / Diaarinumero
Muuta

Aloite on jätetty Mellunmäen alueen aluetyöntekijän (NK) kautta. Nuorten ryhmä
koostuu alakoulun oppilaista.

#

36

Aloite

Ogelin uus futiskenttä
Kentän huoltaja on epäkohtelias ja syrjivä vapaa ajan futis
pelaajille. Katsokaa YouTubesta vakavaa kiusaamista
Oulunkylässä ehdotan että kenttä olisi avoin kaikille esim
vapaavuoro.

Jättöpvm

11.11.

Virasto

LIV

Välivastaus pvm
Välivastaus
Vastauspvm

16.11.

Vastaus

Hei.
Kiitos palautteestanne.
Oulunkylän jalkapallokentät kuuluvat Oulunkylän Tekonurmi
Oy:lle ei Liikuntavirastolle, samoin siellä oleva /toimiva
henkilökunta.
Asiasta voitte jättää palutteen suoraan kentän vastaavalle
henkilölle.
jukka.korkka@gmail.com.
Jukka Kajander
Laitospäällikkö
Helsingin kaupungin liikuntavirasto / Sisäliikuntapalvelut
Oulunkylän liikuntapuisto
Käskynhaltijantie 11
00640 Helsinki
jukka.kajander@hel.fi

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=11163
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#

37

Aloite

Linnunradan leikkipuiston "Muumi" kuntoon

Nuorten suosittu ajanvietto paikka Linnunradan leikkipuistossa
oleva "muumi" kaipaisi kunnostusta. Aiemmin sitä ympäröidyt
penkit ovat revitty irti. Saisiko penkit takaisin? Ohessa kuva
paikasta. Muumin keskelle on jouduttu ahtaamaan penkki, joka
kuitenkin aina siirretään sieltä pois ja se joudutaan aina
raahaamaan takaisin jotta nuoret pääsisivät istumaan. Katos on
suosittu paikka sadesäällä.
[Kaksi kuvalinkkiä]

Jättöpvm

17.11.

Virasto

HKR

Välivastaus pvm
Välivastaus
Vastauspvm

18.11.

Vastaus

Hei.
Kiitos palautteestanne. Palautteenne on välitetty alueen
kunnossapitoon.
Ystävällisin terveisin
Rakennusviraston asiakaspalvelu
PL 1508 (Pohjoinen Makasiinikatu 9)
00099 Helsingin kaupunki
p. 09-310 39000, fax. 09-310 39001
rakennusvirasto@hel.fi
avoinna
ma 8.15-17 (puh.palvelu klo 16 asti)
ti - to 8.15-16
pe 9-15

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=11173

Palautejärjestelmän 2dafapgr85f0pjcsc6ab
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#

38

Aloite

Nuorisoasiainkeskuksen toimintaan vakuutukset!
Nuorisoasiainkeskuksen toiminnassa ei ole ollut enään moneen
vuoteen Tapaturma-vakuutuksia. Tämä asia olisi hyvä korjata.
En tiedä kattaisiko vakuutus nuorisotaloilla avoimen toiminnan
aikaa, mutta yö-nutat,
retket, leirit ja NK:n isot tapahtumat (esim: Reaktori ja
RuutiExpo) kuuluisivat kyseisen tapaturma-vakuutuksen piiriin.

Vakuutus olisi oikeasti tärkeä sillä jos nuori loukkaa itsensä
Leirillä liukastuessa tai vapaaehtois työssä tapahtumissa,
Kenellä on vastuu siinä vaiheessa? Miksi NK:lla ei ole
vakuutuksia?

Jättöpvm

17.11.

Virasto

NK

Välivastaus pvm
Välivastaus
Vastauspvm

10.12.

Vastaus

Kiitos aloitteesta.
Kaupungin linjaus on, että kaupungin viranomaistoimintaan ei
haeta vakuutuksia. Tämä tarkoittaa, että vahingon sattuessa
kaupunkilainen hakee aina ensin korvausta omasta
vakuutuksestaan - jos sellainen on. Jos oma vakuutusyhtiö ei
korvaa vahinkoa, toissijaisesti haetaan korvaus kaupungilta.
Kaupunki korvaa vahingot, jos vahinko on kaupungin
työntekijöiden tai toiminnan aiheuttamaa. Myös tilanteissa
joissa kaupungilla ei ole korvausvelvollisuutta, voi hakea
korvausta viraston päälliköltä, joka harkitsee onko
kohtuusyistä tarpeen korvata osa tai koko vahinko.
Uusi asia kaupungilla on se, että kaikki vapaaehtoisiksi
tulevat – sekä nuoret että aikuiset – sitoutuvat jatkossa
kirjallisesti vapaaehtoiseen tehtäväänsä. Ja samalla
vapaaehtoisista kootaan virastoon henkilörekisteri, jonka
jälkeen he kuuluvat kaupungin vapaaehtoisille ottaman
vakuutuksen piiriin.
Tommi Laitio
nuorisotoimenjohtaja

Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=11175
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#

39

Aloite

Oppilas/opiskelijakuntien hallitusten puheenjohtajille koulutus.
Oppilaskuntien hallitusten puheenjohtajille tulisi järjestää
kattava koulutus, jossa kerrotaan mitä työhön kuuluu ja mitä
kaikkea tulisi osata. Puheenjohtajalla on iso rooli

hallituksen toiminnassa ja hänen pitäisi tietää mitä tekee.
Työhön lähdettäessä motiivina ei saisi olla erilaiset edut ja
suosion osoittaminen, vaan koko koulun hyväksi
työskenteleminen. Koulutuksen avulla näistä ongelmista
voitaisiin päästä eroon.Yksi viikonlopun leiri auttaisi
tilannetta jo paljon. Koulujen osallisuudesta ollaan puhuttu
nuorten keskuudessa paljon ja tämä olisi suuri edistysaskel.
Joissakin kouluissa tätä tehdään jo, mutta ei läheskään
kaikissa. Olen keskustellut asiasta mm. Opetustoimenjohtajan
kanssa, ja hänkin on osoittanut kiinnostuksensa.
Puheenjohtajan lisäksi koko muukin hallitus tarvitsisi
perehdytystä työhönsä. Kauden alussa koululle voisi tulla
henkilö, joka pitäisi parin tunnin toiminnallisen työpajan
koko porukalle, missä katsottaisiin työskentely monista
näkökulmista.Näiden ahden asian johdosta oppilaiden
kiinnostus, tietoisuus ja etenkin vaikuttamismahdollisuudet
parnisivat selvästi ja oppilaiden ääni saataisiin paremmin
kuuluviin.
Eetu Vienonen, Ruudin Ydinryhmä

Jättöpvm

30.11.

Virasto
Välivastaus pvm

Ohjattu kirjaamoon 8.12., kirjattu ahjoon.

Välivastaus
Vastauspvm
Vastaus

Opetusvirasto antaa seuraavan lausunnon:

Helsingin suomenkielisen perusopetuksen oppilaskunnan hallitusten
kouluttamisesta ja perehdyttämisestä päävastuussa ovat oppilaskunnan ohjaavat
opettajat. Perusopetuslinja järjestää heille vuosittain keskimäärin kaksi
koulutuspäivää, joissa käsitellään oppilaskunnan toiminnan kannalta oleellisia
asioita sekä keskustellaan hyvistä käytänteistä ja toimintamalleista. Koulutuksiin
osallistuminen on kuitenkin vapaaehtoista ja kouluissa ohjaamiseen käytettävä
resurssi vaihdella, joten oppilaskunnan hallitusten ohjaamisen taso saattaa vaihdella
eri kouluissa. Opetusvirasto järjestää syksyisin Ruuti- oppilaskuntapäivät, jotka
tukevat oppilaskunnan hallitusten ja koulun muiden osallisuusryhmien toimintaa.
Oppilaskuntapäivillä työskennellään toiminnallisesti ja niissä on ollut mahdollista
ottaa kantaa mm. meneillään olevaan opetussuunnitelmatyöhön.
Oppilaskuntapäivillä jaetaan myös ideoita ja osaamista koulujen hyvistä käytänteistä
ja projekteista. Perusopetuksen eri osallisuusryhmiä kouluttavat mm.
Kierrätyskeskus, luontokoulut, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Verso.

Helsingin kaupungin lukioissa opiskelijakunnan hallitusten kouluttamisesta ovat
päävastuussa ohjaavat opettajat. Opiskelijakunnan hallitusten kokoonpanossa
huomioidaan eri vuosikurssien opiskelijat, jolloin toisen ja kolmannen vuosikurssin
opiskelijat perehdyttävät aloittavat opiskelijat hallitustyöskentelyyn. Stadin
ammattiopistossa opiskelijakunnan hallitusten toiminnan tukena ovat
opiskelijatoiminnan koordinaattorit. STAO ry on Stadin ammattiopiston yhteinen
opiskelijayhdistys, joka koostuu toimipaikkakohtaisten hallitusten edustajista. STAO
ry:n jäsenille järjestetään vuosittain kahden päivän koulutus yhdistystoiminnan
perusteista. Kouluttajina ovat toimineet Suomen Nuorisoyhteistyö ALLIANSSI ry:n
työntekijät.

Etsimme uudenlaisia yhteistyökumppaneita ja toimintamalleja, jotta myös
oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten osaaminen edelleen saisi
vahvistusta. Opetusvirasto keskustelee mielellään Ruudin ydinryhmän kanssa siitä,
millaista koulutusta toivotaan ja miten se kannattaisi järjestää. Yhteyshenkilöinä
ovat suomenkielisellä perusopetuslinjalla opetuskonsultti Kirsi Verkka, nuoriso- ja
aikuiskoulutuslinjalla koulutussuunnittelija Ulla Juhanko, ruotsinkielisellä päivähoitoja koulutuslinjalla opetuskonsultti Carina Kaksonen.
￼
Lisätiedot:
Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026 kirsi.verkka(a)hel.fi

Liisa Pohjolainen
Opetustoimenjohtaja
Linkki

http://ruuti.munstadi.fi/?p=11207
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