Nuorten aloitteet 1.1.-30.6.2021
Nuorten aloitteita on saapunut 1.1.-30.6.2021 välisenä aikana yhteensä 17 kappaletta.
Aloitteet jakaantuvat sosiaali- ja terveystoimialan (1) kaupunkiympäristön toimialan (7), kasvatuksen ja
koulutuksen toimialan (4), kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (3) ja kaupunginkanslian (2) toimintaan.
Koonti sisältää nuorten aloitteet sekä pormestarin tai apulaispormestarien vastaukset liitteineen.
Lisätiedot: Heli Kinnula, suunnittelija, puhelin: 310 89144, heli.kinnula(a)hel.fi
1. Skeittiramppi / miniramppeja Torpparinmäkeen
(Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala)
2. Laturipaikkoja puistoon
(Kaupunkiympäristön toimiala)
3. Juomapisteitä puistoihin
(Kaupunkiympäristön toimiala)
4. Sukupuolineutraali vaihtoehto lomakkeissa
(Kaupunginkanslia)
5. Tekojää Sakarinmäen peruskoululle
(Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala)
6. Parempaa kasvisruokaa kouluihin
(Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala)
7. Koulunkäynnin kehittäminen mielekkäämmäksi
(Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala)
8. Roskien kierrätyksen kehittäminen
(Kaupunkiympäristön toimiala)
9. Matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja -tiloja nuorille (Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala)
10. Volter Kilpis park och staty till Tölö
(Kaupunkiympäristön toimiala)
11. Perhekunnantien avaaminen autoilulle
(Kaupunkiympäristön toimiala)
12. Laadukkaampi kouluruoka Helsinkiin
(Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala)
13. Monipuolisempaa ja parempaa vegaaniruokaa lukioihin (Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala)
14. Ulkoliikuntasali Etelä-Haagaan
(Kaupunkiympäristön toimiala)
15. Kierrätysmahdollisuudet kuntoon
(Kaupunkiympäristön toimiala)
16. Suorat numerot takaisin oikomishoitoon
(Sosiaali- ja terveystoimiala)
17. Staden ska flagga med EU-flagg på Europadagen
(Kaupunginkanslia)

1.
Aloite

HEL 2021-000543
Aloite saapunut: 2021/01/12 klo 18:49
Skeittiramppi / miniramppeja Torpparinmäkeen
Nuoret toivovat alueelle lisää skeittimestoja/miniramppeja, jos sateen suojassa, niin sitä
parempi, koska silloin se mahdollistaisi pidemmän harrastusajan eikä olisi niin sidonnainen
sääolosuhteisiin. Tämä edistäisi yleistä liikkuvuutta ja mahdollistaisi nuoria harrastamaan
omalla lähi-/ kotialueellaan.
Koska paikat olisivat lähellä asuinaluetta, ei nuorten tarvitsisi lähteä muualle kaupungissa,
myös isona hankkeen syynä on se, ettei Torpparinmäen alueen lähellä ole skeittipuistoa /
siihen tarkoitettua paikkaa. Tällä hetkellä nuoret skeittaavat sellaisilla paikoilla, mistä
aiheutuu vaaraa heille ja muille ohikulkijoille. Kielletyillä alueilla skeittaaminen vähentyisi,
jos he saisivat paikan missä saisi skeitata aivan rauhassa ja siihen tarkoitetussa paikassa.
Skeittimestojen materiaaleissa tulee panostaa kestävyyteen ja ennen kaikkea
turvallisuuteen.

Toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 5.2.2021
Torpparinmäen skeittipaikkoja koskeva nuorten aloite
Hyvä aloitteen tekijä,
kiitos skeittipaikkoja koskevasta aloitteestasi. Ehdotat että Torpparinmäen alueelle
rakennettaisiin lisää skeittipaikkoja tai miniramppeja, mielellään sateen suojaan, jotta
nuorilla olisi luvallinen skeittaukseen tarkoitettu paikka.
Helsingin kaupungilla tehdään parhaillaan uutta skeittiohjelmaa. Siinä selvitetään nykyisten
skeittipaikkojen kehittämistä ja kartoitetaan mahdollisuuksia uusille paikoille.
Skeittipaikkaverkoston näkökulmasta Torpparinmäki sopisi hyvin uuden paikan sijainniksi.
Tilannetta tutkitaan tarkemmin skeittiohjelman valmistelussa. Siinä yhteydessä on hyvä
selvittää myös sateelta suojaavia rakenteita ja erilaisiin sääolosuhteisiin varautumista.
Aloitteesi huomioidaan uuden skeittiohjelman valmistelussa. Toivotaan että sen myötä
Torpparinmäkeenkin saataisiin skeittaukseen sopiva paikka.
Lisätiedot:
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731 maria.nyfors(a)hel.fi
Nasima Razmyar, apulaispormestari

Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/skeittiramppi-miniramppeja-torpparinmakeen/

2.
Aloite

HEL 2021-001016
Aloite saapunut: 2021/01/21 klo 20:44

Laturipaikkoja puistoon
Puistoihin laturipaikkoja, joissa nuoret voi ladata puhelimia.
Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 23.6.2021
Nuorten aloite latausmahdollisuuksista puistoihin
Hyvä aloitteen tekijä, kiitos aloitteestasi ja pahoittelut, että kesti vastata!
Latausmahdollisuuksia on onneksi saatu yhä enemmän busseihin, metroihin ja
metroasemille, mutta puistoihin laturipaikkoja ei valitettavasti ole saatu.
Alla linkki laturipaikkoja käsittelevään valtuustoaloitteeseen, johon annetuista vastauksista
käy ilmi, että laturipaikkojen perustaminen puistoihin on sähköturvallisuuden ja
sähköinfrastruktuurin kannalta hankala toteuttaa. HKL on sen sijaan pystynyt asentamaan
latauspisteitä hyvinkin laajasti niin liikennevälineisiin kuin asemille.
https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2018-006252/kylk-2018-22/
Latausmahdollisuuksia on kaupungissa aika paljon, niin yksityisissä kauppakeskuksissa ja
kahviloissa kuin joukkoliikenteessä ja asemilla. Vara-akku tai varavirtalähde on myös kätevä
vaihtoehto, kun haluaa varmistua siitä, että akku ei pääse loppumaan. Paljon löytyy myös
käteviä aurinkokennolla varustettuja virtalähteitä, joita on hauska käyttää puistossa.
Lisätiedot:
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi
Anni Sinnemäki, apulaispormestari

Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/laturipaikkoja-puistoon/

3.
Aloite

HEL 2021-001009
Aloite saapunut: 2021/01/21 klo 20:51
Juomapisteitä puistoihin
Kaupungin puistoihin juomapisteitä. Palvelee kaiken ikäisiä kaupunkilaisia. Jos puistoissa
olisi enemmän juomapisteitä, siellä voisi helposti täyttää vaikka juomapullon.

Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 23.6.2021
Nuorten aloite juomapisteistä kaupungin puistoihin
Hyvä aloitteen tekijä, kiitos aloitteestasi ja pahoittelut vastauksen viipymisestä!
Kysyin juomapisteistä kaupunkiympäristön toimialalta ja tilanne on tällä

hetkellä valitettavasti sellainen, että kaupunki ei voi ottaa juomapisteiden kaltaista uutta
palvelua hoidettavakseen.
Juomapisteiden rakentamisesta, ylläpidosta ja vesilaskuista muodostuisi jonkin verran
kuluja. Juomaveden laatu ja hygieenisyys edellyttävät myös tarkkaa seurantaa.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) vastaa seudun vesihuollosta ja
ylläpitää yli 70 vesipostia, joista saa juomavettä. Vesipostien tarkat sijainnit löytyvät HSY:n
sivuilta: https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/vesipostit/
Lisätiedot:
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi
Anni Sinnemäki, apulaispormestari
Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/juomapisteita-puistoihin/

4.
Aloite

HEL 2021-001412
Aloite saapunut: 2021/02/01 klo 22:26
Sukupuolineutraali vaihtoehto lomakkeissa
Helsingin kaupungin lomakkeissa on edelleen vain kaksi vaihtoehtoa sukupuolen
merkitsemiseen. Esimerkiksi jos hakee kesätyötä ja siinä kysytään sukupuolta, vaihtoehtoja
on vain kaksi, mies ja nainen. Sukupuolenmoninaisuutta ei oteta kantaan!

Toimiala

Kaupunginkanslia

Vastaus

Vastaus pvm: 8.3.2021
Hei aloitteen tekijä, kiitos aloitteestasi koskien kaupungin käyttämien lomakkeiden
sukupuolineutraaliutta.
Kaupungin eri palveluissa on käytössä valtava määrä painettuja tai sähköisiä lomakkeita,
joissa kysytään vastaajista taustatietoja. Tarkoituksena on, että ohjeistamme vielä tämän
kevään aikana toimialat ja liikelaitokset laatimaan jatkossa kaupungin lomakkeet sellaisiksi,
joissa sukupuolen kirjaamiseen on käytössä vähintään vaihtoehdot "mies", "nainen" ja
"muu/en halua vastata".
Esimerkiksi nuorisopalveluiden lomakkeissa on huomioitu sukupuolen moninaisuutta
huomioiva tapa ilmoittaa oma sukupuoli. NuorisopalveIuiden toimintaan osallistumisessa
käytettävän jäsenkortin hakemuksessa nuoren sukupuolta on jo usean vuoden ajan kysytty
neljällä eri vaihtoehdolla: tyttö, poika, muu, en halua määritellä. Näin nuori voi määritellä
sukupuolensa itselleen sopivalla tavalla tai jättää sen määrittelemättä.
Kansallisessa väestörekisterissä ei ole nykyisin mahdollisuutta kirjata sukupuoleksi muuta
kuin mies tai nainen. Tästä johtuen joudumme toistaiseksi käyttämään perinteistä
mies/nainen -luokittelua kaikissa sellaisissa tutkimuksissa, joissa kerätään väestöä koskevaa
virallista tilastotietoa. Tilanteen muuttaminen edellyttäisi väestörekisteriä koskevan

lainsäädännön muuttamista sekä tähän liittyen väestörekisteritietojen kirjaamiskäytäntöjen
muuttamista. Tässä asiassa tarvittaisiin siis Suomen lainsäädännön muuttamista, joka on
valtion vastuulla.
Kaupungin toteuttamissa asukaskyselyissä, jotka eivät liity yllä mainittuihin virallisiin
tilastoihin, on jo nykyään vakiintuneesti mukana sukupuolitiedolle neutraali vaihtoehto.
Kolmen vastauskohdan vaihtoehdossa vastaajalle annetaan vaihtoehdot "mies", "nainen" ja
"muu/en halua vastata". Neljän vastauskohdan kysymyksessä annetaan vaihtoehdot "mies"
"nainen" 1 "muu" sekä "en halua vastata".
Kaupungilla on käytössä tutkimusten ja asukaskyselyiden lisäksi verkkopalveluita, joissa
voidaan kysyä taustatietoja. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi karttapohjaiset kyselyt sekä
eräät yhteiskehittämiseen ja ideointiin käytetyt valmiit alustat. Valmistelemme
kaupunkitasoisen ohjeen siitä, kuinka kysymykset sukupuolesta tulee jatkossa kyseisillä
alustoilla toteuttaa, mikäli vastaajan sukupuolta ylipäätään kysytään.
Kiitokset aktiivisuudestasi asiaan liittyen. Hyvää talven jatkoa ja jaksamista.
Lisätiedot:
Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36027, henri.kahonen(a)heI.ﬁ
Jan Vapaavuori, pormestari
Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/sukupuolineutraali-vaihtoehto-lomakkeissa/

5.
Aloite

HEL 2021-001524
Aloite saapunut: 2021/02/03 klo 14:37
Tekojää Sakarinmäen peruskoululle
Hei! Me olemme haaveilleet tekojäästä tänne sakarinmäen alueelle jo hetken aikaa. Tekojää
voisi auttaa koulun toimintaa ja aktivoida lasten ja nuorten arkiliikuntaa, sillä tällä alueella ei
ole melkein mitään aktiviteetteja talveksi. Tekojää hyödyttäisi myös sekä alueen vapaa-aikaa
sekä koululiikuntaa. Ulkojäitä löytyy kyllä alueelta kaksi kappaletta, mutta jäädyttämisessä
kestää hyvin kauan, jonka takia liikuntatunneilla joutuu odottamaan hyvin kauan jäälle
pääsyä. Toinen kenttä sijaitsee Landboossa, mutta sinne ja takaisin kestää kävellä noin 40
minuuttia, jonka lisäksi oppilaiden joutuu kantamaan omia luistimia ja mailoja mukanaan.
Kumpikaan jää ei ole hirveän hyvässä kunnossa koskaan. Kylmien talvien vähenemisestä
johtuen yhä useampana vuonna ei ole ollut mahdollisuutta luisteluun ollenkaan.
Talviurheilemiseen ei ole ollenkaan mahdollisuuksia, sillä alueella ei ole edes latuja, minkä
takia kaikkialle joutuu kulkemaan julkisilla. Kulkuyhteydet eivät ole hyvät, sillä bussi kulkee
koulun ohi itäkeskukseen kerran puolessa tunnissa, eikä aina silloinkaan, jonka takia
liikuntatunneilla on lähes mahdotonta lähteä minnekään.
Tekojää aktivoisi enemmän lapsia ja nuoria käymään luistelemassa enemmän. Jää edistäisi
myös liikuntatuntien tekemistä ja aktiivisuutta. Sitä voisi myös käyttää kesäisin tavallisena
kenttänä.
Toivomme siis, että otamme asian tarkempaan käsittelyyn.

Toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 12.05.2021
Nuorten aloite tekojääradasta Sakarinmäen peruskoululle
Hyvä aloitteen tekijä, kiitos uutta tekojäärataa koskevasta aloitteestasi. Olen pahoillani, että
vastauksessa kesti tavallista pidempään, selvittelimme asiaa sekä kaupungin
liikuntapalvelujen että kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa.
Tekojääradan rakentaminen Sakarinmäkeen ei valitettavasti ole tällä
hetkellä mahdollista.
Sakarinmäen peruskoulun pihalla olevaa hiekkakenttää on jäädytetty luistelukäyttöön aina
kun pakkaset ovat sen sallineet. Uuden tekojääradan rakentaminen maksaa paikasta
riippuen noin 800 000−2 000 000 euroa. Rakentamiskustannusten lisäksi tekojääradan
ylläpidosta koituu noin 100 000 euron kustannukset joka vuosi. Tällaista määrärahaa ei
ole liikuntapalveluilla varattuna.
On aivan valtavan tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on hyvät liikuntamahdollisuudet
päiväkotien ja koulujen pihoilla ja niiden ympäristössä. Oman pihan lisäksi kouluilla on
mahdollisuus käyttää päivällä muita kaupungin ylläpitämiä liikuntapaikkoja.
Helsingissä on tällä hetkellä kahdeksan tekojäärataa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla
pidetään tarkasti huolta siitä, että kaupungin liikuntapaikat sijaitsevat tasaisesti ympäri
kaupunkia. Jotta tekojääratojen saavutettavuus olisi yhtä hyvä joka puolella kaupunkia,
seuraavat tekojääradat tulisi rakentaa Itä-, Pohjois- tai Luoteis-Helsinkiin. Saavutettavuuden
näkökulmasta sopivia alueita voisivat olla esimerkiksi Laajasalo, Vuosaari, Ruskeasuo, Haaga
tai Tali.
On tottakai harmillista, että nyt ei ole Sakarinmäen vuoro. Tekojäärata on kaupungin
liikuntapalvelujen mittapuussa iso investointi. Koko Östersundomin alueella
liikuntapaikkarakentamista hidastaa keskeneräinen kaavoitustyö. Ennen alueen
asemakaavojen valmistumista ei ole mielekästä suunnitella alueelle merkittäviä
liikuntapaikkarakennelmia.
Toivon että tilanne jossain vaiheessa kuitenkin paranee.
Lisätiedot:
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731, maria.nyfors(a)hel.fi
Nasima Razmyar, apulaispormestari

Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/tekojaa-sakarinmaen-peruskoululle/

6.
Aloite

HEL 2021-002144
Aloite saapunut: 2021/02/15 klo 19:03
Parempaa kasvisruokaa kouluihin

Haluaisimme koulujen kasvisruokaa houkuttelevammaksi ja maistuvammaksi, jotta
useammat ihmiset söisivät sitä. Kohderyhmänä Kaakkois-Helsingin koulut (Kulosaaren
yhteiskoulu, Herttoniemen yhteiskoulu ja Porolahden peruskoulu). Tavoitteena on parantaa
kasvisruuan laatua ja palautejärjestelmän kehittämistä helpommaksi (esim. digitaalinen
palautteenantamisalusta), jotta yhä useampi nuori suosisi kasvisruokaa. Toimenpiteenä
annettaisiin nuorille mahdollisuus vaikuttaa kouluruokailun kasvisruokavaihtoehtojen
monipuolisuuteen ja maittavuuteen.
Toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 19.5.2021
PAREMPAA KASVIRUOKAA KOULUIHIN
Hei aloitteen tekijät, Kiitos aloitteestanne ja konkreettisesta toimenpide-ehdotuksestanne!
Aloitteessa haluatte koulujen kasvisruokaa houkuttelevammaksi ja maistuvammaksi, jotta
useammat söisivät sitä. Tavoitteena on parantaa kasvisruuan laatua ja palautejärjestelmän
kehittämistä helpommaksi (esim. digitaalinen alusta palautteen antamista varten), jotta yhä
useampi nuori suosisi kasvisruokaa. Toimenpiteenä annettaisiin nuorille mahdollisuus
vaikuttaa kouluruokailun kasvisruokavaihtoehtojen monipuolisuuteen ja maittavuuteen.
Aloitteenne ehdotuksineen on toimitettu kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ja
saatu sieltä vastausta varten tietoa tavoitteista ja käytännöistä.
Lähtökohtana kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla ovat kouluruokailun suunnittelua
ohjaavat ravitsemussuositukset (Terveyttä ruoasta (VRN 2014), Syödään ja opitaan yhdessä
– kouluruokailusuositus (VRN 2017)). Ne antavat suuntaviivat ravitsevan ja monipuolisen
kouluruoan suunnitteluun kaikille oppilaille. Kasvisruoan tulee olla ravitsemussuositusten
mukaista. Kouluissa on päivittäin tarjolla kaksi vapaasti valittavaa ateriavaihtoehtoa, joista
toinen on aina kasvisruoka. Kasvisruoka on ollut vaihtoehtona kala- tai liharuoan rinnalla
syyslukukaudesta 2007 lähtien. Lisäksi vuodesta 2011 alkaen kaupungin kouluissa on ollut
kerran viikossa kasvisruokapäivä, jolloin lounaalla on tarjolla kaksi kasvisruokaa lisäkkeineen.
Ruokalistoissa kasvisruoissa käytetään vaihtelevasti erilaisia proteiinipitoisia kasviraakaaineita. Kasvispyörykät ja –pihvit ovat suosittuja kasvisruokia.
Kouluissamme tarjottu kasvisruoka on ravitsemuksellisesti monipuolista. Tämän hetkisellä
toiminnalla eli tarjoamalla kasvisruokaa päivittäin vapaasti otettavana vaihtoehtona ja
viikoittaisella kasvisruokapäivällä, totutetaan ruokailijoita kasvispainotteiseen syömiseen ja
tuetaan sekä terveyttä edistävää että ympäristövastuullista syömistä.
Kouluruokailu on tärkeä osa koulun arkea ja oppilaiden hyvinvointia ja siksi koululounasta
pitää kehittää oppilaiden ja toimipisteiden tarpeiden mukaan. Hyviä
vaikuttamismahdollisuuksia esimerkiksi oman koulun ruokapalveluiden kehittämiseksi ja
vaikuttamiseksi ovat koulujen ravintolatoimikunnat. Ravintolatoimikuntien
järjestämisvastuu on koululla ja jos koululla ei vielä sellainen toimi olisi sen käynnistäminen
yksi keino edistää koulun ja ruokapalveluiden yhteistyötä. Ravintolatoimikuntien kautta on
mahdollisuus myös päästä vaikuttamaan ja viemään kasvisruokiin liittyviä asioita
ruokalistojen suunnittelijoille ja tuotekehitykseen sekä päästä osalliseksi ruokaraateihin.
Kasvisruokien lisäämisen tarvetta arvioidaan ruokalistasuunnittelussa ja asiakaskyselyissä

saatujen toiveiden mukaisesti. Kasvisruokaohjeita ja ruokalistoja kehitetään jatkuvasti
yhteistyössä palveluntuottajien kanssa. Tavoitteena on, että yhä useampi koululainen söisi
kouluruuan.
Kuten aiemminkin niin kannustan teitä nostamaan ehdotuksianne tässäkin asiassa myös
omalla koulullanne esille.
Hyvää pian alkavaa kesälomaa teille!
Lisätiedot:
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a)hel.fi
Sirpa Jalovaara, ruokapalveluasiantuntija, puhelin 09 310 43246, sirpa.jalovaara(a)hel.fi
Ystävällisin terveisin,
Pia Pakarinen, apulaispormestari
Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/parempaa-kasvisruokaa-kouluihin/

7.
Aloite

HEL 2021-002149
Aloite saapunut: 2021/02/15 klo 19:28
Koulunkäynnin kehittäminen mielekkäämmäksi
Tarkoituksena kehittää koulunkäyntiä mielekkäämmäksi nuorille mm. pidempien välituntien
ja lyhyimpien tuntien avulla (esim. KSYK ja HERYK oppitunnit ovat 75 minuutin pituisia).
Toivomme myös lisää tukea psykologin ja kuraattorin osalta suuremmalla läsnäololla
oppilaiden arjessa. Kohderyhmäkouluina kaakkoisen alueen yläasteet.

Toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 19.4.2021
Hei aloitteen tekijät, Kiitos aloitteestanne koulunkäynnin kehittämiseksi ja ehdotuksistanne!
Aloitteessa toivotte pidempiä välitunteja ja lyhempiä oppitunteja, jotta koulunkäynti olisi
nuorille mielekkäämpää. Perusopetusasetus 3 § määrittelee oppitunneista seuraavalla
tavalla: "Opetukseen tulee käyttää tuntia kohti vähintään 45 minuuttia. Opetukseen
käytettävä aika jaetaan tarkoituksenmukaisiksi opetusjaksoiksi." Kasvatuksen ja koulutuksen
toimiala kannustaa kaikkia nuoria olemaan aktiivisia omilla kouluilla oppituntien sijoittelua
sekä välituntien sijoittelua ja pituutta suunniteltaessa. Omalla koululla näihin asioihin voi
vaikuttaa esimerkiksi oppilaskunnan kautta. Koulujen velvollisuus on osallistaa ja kuulla
oppilaita koulunkäyntiin ja omaan oppimiseen liittyvissä asioissa. Oppilaiden hyvinvointia
edistäviä tekijöitä on tärkeää huomioida ja toteuttaa mahdollisuuksien mukaan.
Toinen ehdotuksenne koskee psykologien ja kuraattoreiden tukea ja läsnäoloa.
Oppilashuollon henkilöstö tekee tärkeää työtä kouluilla. On kannatettava ajatus, että
kuraattorit ja psykologit osallistuisivat nykyistä enemmän oppilaiden arkeen. Tällä hetkellä
he mm. tapaavat kaikki 7. luokan aloittaneet oppilaat pienryhmissä. Tavoite on, että he
osallistuisivat esimerkiksi pitkille välitunneille, mikäli suinkin mahdollista. Psykologit ja

kuraattorit käyvät oppitunneilla keskustelemassa ja kertomassa työstään. He osallistuvat
oppilaitten ryhmäyttämiseen ja voivat vetää oppilaille ryhmiä vaikkapa jännittämisestä.
Psykologit ja kuraattorit pyrkivät tapaamaan myös oppilaskunnan edustajia. Helsingin
kaupunki on viime vuosina palkannut lisää psykologeja ja kuraattoreja, joten heidän pitäisi
nykyään näkyä aiempaa paremmin koulun arjessa. Psykologit auttavat mielen hyvinvointiin
liittyvissä asioissa ja kuraattorit auttavat vaikkapa kaverisuhteisiin liittyvissä pulmissa.
Oppilashuollon henkilöstön on tärkeää olla oppilaiden tavattavissa muutenkin kuin
virallisten asiakaskäyntien kautta. Koronavirusaika on jossain määrin sotkenut näitä
suunnitelmia.
Kannustan teitä nostamaan ehdotuksianne myös omalla koulullanne esille. Oppilaiden
aloitteellisuus koulunkäynnin mielekkyyden lisäämiseksi edistää näitä tärkeitä asioita ja voi
muuttaa arjen käytäntöjä.
Lisätiedot:
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a)hel.fi
Minna Ala-Ketola, pedagoginen asiantuntija, puhelin 310 20428 minna.ala-ketola(a)hel.fi
Pia Pakarinen, Apulaispormestari
Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/koulunkaynnin-kehittaminen-mielekkaammaksi/

8.
Aloite

HEL 2021-003176
Aloite saapunut: 2021/03/08 klo 16:32
Roskien kierrätyksen kehittäminen
Tavoitteena lisätä kierrätyspisteitä eri puolille Helsinkiä ja selkeitä ohjeita kierrätyksestä
kierrätyspisteille. Lisätään tietoisuutta kierrätyksestä muun muassa kouluissa.

Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus

Vastaus pvm 11.8.2021
Nuorten aloite roskien kierrätyksen kehittämisestä
Hyvät aloitteen tekijät, kiitos aloitteestanne ja pahoittelut, että kesti vastata! Kierrätys on
erittäin tärkeä keino hillitä ilmastonmuutosta, luonnonvarojen liikakäyttöä ja ympäristömme
roskaantumista.
Helsingin seudun ympäristö -kuntayhtymä (HSY) vastaa koko seudun jätehuollosta, mm.
Sortti-asemista ja kierrätyspisteistä, jotka löytyvät kartalta: https://www.kierratys.info/
HSY:n alueella kierrätyksen pääpaino on kiinteistöjen omissa lajittelumahdollisuuksissa.
Taloyhtiöissä, joissa on vähintään viisi asuntoa, pitää sekajätteen lisäksi olla biojätteen,
pahvin, lasin, metallin ja uusimpana muovin keräys. Lisäksi HSY kokeilee parhaillaan
pientalojen monilokeroista jäteastiaa, joka toimii kuin pieni kierrätyspiste omalla pihalla.
Monilokero-roskiksen lokerot tyhjennetään jäteauton vastaaviin lokeroihin samalla kertaa,
joten kokeilu on siinäkin mielessä hieno, että se ei aiheuta ylimääräistä liikennettä.

Kyselin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta, miten kouluissa toimitaan ja minulle
kerrottiin, että kouluissa on ympäristöryhmät, jotka järjestävät kierrätysmahdollisuuksia
koulun tiloihin. Kouluissa on myös järjestetty kampanjoita jätteen määrän vähentämiseksi:
esimerkkinä ota, mitä syöt -kampanja biojätteen määrän vähentämiseksi.
Ammatillisissa oppilaitoksissa kierrätys ja vaarallisten jätteiden oikea käsittely kuuluu
opetusohjelmaan. OmaStadissa on ehdotettu kierrätyspisteitä kaikkiin Helsingin kasvatus- ja
koulutuslaitoksiin. Toivotaan, että ehdotus menestyy!
Lisätiedot:
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi
Anni Sinnemäki, apulaispormestari
Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/roskien-kierratyksen-kehittaminen/

9.
Aloite

HEL 2021- 003201
Aloite saapunut: 2021/03/08 klo 16:36
Matalan kynnyksen harrastustoimintaa ja -tiloja nuorille
Liikuntasaleja Herttoniemen alueella sekä muita liikuntapaikkoja, joita nuorten olisi
mahdollista varata itselleen matalalla kynnyksellä.
Aloitteen tavoitteena on saada tiloja (liikunta, nuoriso, koulu) nuorille matalan kynnyksen
liikuntaan, mutta myös muihin harrastuksiin esim. musiikki, käsityöt jne.
Tiloissa voi olla myös ilmaista ja ohjattua liikuntaa monipuolisesti.

Toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 12.5.2021
Nuorten aloite matalan kynnyksen harrastustoiminasta ja -tiloista
Hyvät aloitteen tekijät
kiitos harrastustiloja koskevasta aloitteestanne. Ehdotatte että Herttoniemen alueelle
saataisiin liikuntasaleja ja muita paikkoja, joita nuorten olisi mahdollista varata matalalla
kynnyksellä liikuntaan ja muihin harrastuksiin.
Herttoniemen nuorisotyöyksikön työntekijät ovat kuulemani mukaan tavanneet teidät
ehdotuksen tiimoilta ja sitoutuneet edistämään tilojen avaamista nuorten omatoimiseen
käyttöön.
Nuorisopalveluilla on Herttoniemen alueella kaksi käytössä olevaa omaa tilaa, Herttoniemen
lähipalvelukeskus Hertsissä sijaitsevat nuorten tilat sekä Roihuvuoren nuorisotalo. Hertsin
tilat ovat jo nyt varattavissa myös nuorten omatoimisille ryhmille ilman täysi-ikäistä aikuista.
Roihuvuoren nuorisotalolla järjestetään lapsille ja nuorille harrastustoimintaa yhdessä

kumppaneiden kanssa. Syksyllä luvassa on mm. liikuntaharrastuksia, kokkailua, kädentaitoja
ja teatteria.
Roihuvuoren nuorisotalon tilojen avaamista nuorten omatoimiseen käyttöön mietitään
yhdessä nuorten kanssa. Omatoiminen käyttö voisi olla mahdollista syksystä 2021 alkaen
niin, että paikalla on nuoriso-ohjaaja päästämässä ryhmät sisään ennakolta varatuille
vuoroille.
Harrastamisen Suomen mallin mukana tulee lisää matalan kynnyksen harrastustoimintaa
myös Herttoniemen alueelle syksyllä 2021. Maksutonta harrastustoimintaa tulee sekä
kouluille että nuorisotalon tiloihin. Syksyllä käynnistyvät myös nuorisopalveluiden tarjoamat
matalan kynnyksen harrastusmahdollisuudet Herttoniemen alueella ainakin tanssin,
teatterin, studion, kädentaitojen, nuorisotalon avoimen toiminnan, vertaistoiminnan ja
liikunnan parissa.
Tapaamisia aloitteenne tiimoilta tullaan jatkamaan. Kaikki asiasta kiinnostuneet nuoret
voivat olla yhteydessä Herttoniemen nuorisotyöyksikön nuoriso-ohjaaja Kari Ruonelaan
(kari.ruonela@hel.fi tai p. 040 6582807) sekä toiminnanjohtaja Essi Junikkaan
(essi.junikka@hel.fi tai p. 040 178 1420).
Lisätiedot:
Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731, maria.nyfors(a)hel.fi
Nasima Razmyar, apulaispormestari
Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/matalan-kynnyksen-harrastustoimintaa-ja-tiloja-nuorille/

10.
Aloite

HEL 2021-003419
Aloite lähetetty Kirjaamo Helsinki: sunnuntai 14. maaliskuuta 2021 14:58
Volter Kilpis park och staty till Tölö / Volter Kilven puisto ja patsas Töölöön
Volter Kilpi var en av den största finska författaren. Hans magnum opus, I salen på Alastalo,
har ansetts som en av de bästa finska romaner, och skäligen. Det finns ingen annan roman
av Kilpis mästerstyckets mått.
Kilpi avsatte ett outplånligt spår i vår alla finländarens hjärtan. Helsingfors uppgift är att
minna vår nationens märkesmän och –kvinnor och deras prestationer. Kilpi har påverkat
finska litteratur så stärkt att det är grundad att respektera honom.
Ett stärkt tema i Tölös ortnamn är kultur och finska kulturlivets märkesmän och -kvinnor
varför en park benämnd efter Kilpi passar utmärkt just då. I Tölö finns det ännu onämnt
parkområde, som avgränsas av Mechelingatan, Råholmsvägen, Fältskarsgatan och
Sibeliusgatan. Vi föreslår att detta parkområde nämns Volter Kivis park och där resas en
staty av Volter Kilpi.
Volter Kilpi oli yksi suurimmista suomalaisista kirjailijoista. Hänen pääteostaan Alastalon
salissa on pidetty yhtenä parhaimmista suomalaisista romaaneista, ja syystäkin. Kilven
mestariteoksille ei ole vertaista.

Kilpi jätti teoksillaan lähtemättömän jäljen kaikkien meidän suomalaisten sydämiin.
Helsingin tehtävänä on muistaa kansakuntamme merkkihenkilöitä ja heidän saavutuksiaan.
Kilpi on vaikuttanut Suomen kirjallisuuteen niin vahvasti, että hänen kunnioittaminen on
enemmän kuin perusteltua.
Töölön paikannimistössä vahvana teemana on kulttuuri ja suomalaisen kulttuurielämän
merkkihenkilöt, joten Kilven nimeä kantava puisto ja patsas sopisi erinomaisesti juuri sinne.
Töölössä on vielä nimeämätön puistoalue, joka rajautuu Mechelininkatuun,
Rajasaarentiehen, Välskärinkatuun ja Sibeliuksenkatuun. Ehdotamme, että kyseinen
puistoalue nimetään Volter Kiven puistoksi ja että sinne pystytetään Volter Kiven patsas.
Vaihtoehtoinen paikka muistomerkille voisi olla esimerkiksi Töölön Kirjailijanpuistossa.
Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 3.6.2021
Ungdomsinitiativet om Volter Kilpis park och staty till Tölö - Nuorten aloite Volter Kilven
puistosta ja patsaasta Töölöön
Tack för ert initiativ! Det är fint att en framstående person inom den finska litteraturen har
inspirerat er att komma med ett initiativ.
Jag bad stadsmuseet och namnkommittén om värderingar gällande namngivning av parken
och anskaffning av en staty. Värderingarna finns som bilagor.
Den del av parken som ni föreslår hör till Sibeliusparken, men namnkommittén kom på att
Volter Kilpis namn kan användas exempelvis i Brändö, där han bodde på 1910-talet. Volter
Kilpis namn finns nu i namnbanken i väntan på ett lämpligt objekt.
I fråga om statyn kom stadsmuseet med tråkiga budgetnyheter, och medel för anskaffning
av en staty finns inte inom synhåll. Stadsmuseet påminde dock att till exempel föreningar
kan främja staty- eller andra minnesprojekt.
Det var för mig en intressant och ny uppgift att Volter Kilpi gjorde en så pass lång
bibliotekskarriär i Helsingfors. I väntan på att namnbanken går i uppfyllelse hade
namnkommittén en idé som jag tyckte lät bra: Det lönar sig att tillsammans med Helsingfors
universitets bibliotek eller Helsingfors stadsbibliotek fundera huruvida det i bibliotekens
lokaler finns en plats som kan uppkallas efter Volter Kilpi. Hedrandet av minnet kan också
inledas genom att komma med idéer kring ett evenemang med stadsbiblioteket. Jag
skickade initiativet till sektorchefen i kulturoch fritidssektorn Tommi Laitio och chefen för
bibliotekstjänsterna Katri Vänttinen, med vilka ordnandet av ett evenemang kan diskuteras.
Tack än en gång för ett bra initiativ och trevlig sommar!
Nuorten aloite Volter Kilven puistosta ja patsaasta Töölöön
Kiitos aloitteestanne! Hienoa, että suomalaisen kirjallisuuden merkkihenkilö on inspiroinut
teitä tekemään aloitteen.

Pyysin kaupunginmuseolta ja nimistötoimikunnalta arvioita puiston nimeämisestä ja patsaan
hankkimisesta. Arviot ovat liitteinä.
Ehdottamanne puiston osa kuuluu Sibeliuspuistoon, mutta nimistötoimikunta keksi, että
Volter Kilven nimeä voisi käyttää esimerkiksi Kulosaaressa, jossa hän asui 1910-luvulla.
Volter Kilven nimi on nyt nimipankissa odottamassa sopivaa kohdetta.
Patsaan suhteen kaupunginmuseolla oli ikäviä budjetti-uutisia, eikä rahaa patsaan
hankkimiseen ole näköpiirissä. Kaupunginmuseo kuitenkin muistutti, että esimerkiksi
yhdistykset voivat edistää patsas- tai muita muisto-hankkeita.
Oli itselleni kiinnostava ja uusi tieto, että Volter Kilpi on tehnyt niin pitkän kirjastouran
Helsingissä. Nimipankin realisoitumista odotellessa nimistötoimikunnalla oli mielestäni hyvä
idea: Helsingin yliopiston kirjaston tai Helsingin kaupunginkirjaston kanssa kannattaisi
miettiä, olisiko kirjastojen tiloissa Volter Kilven mukaan nimettävää paikkaa. Muistamisen
voisi myös aloittaa ideoimalla tapahtuman kaupunginkirjaston kanssa. Lähetin aloitteenne
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitiolle ja kirjastopalvelujen johtaja Katri
Vänttiselle, joiden kanssa voisi miettiä tapahtuman järjestämistä.
Kiitos vielä hyvästä aloitteesta ja hyvää kesää!
Upplysningar – lisätiedot:
Anna Villeneuve, stadssekreterare - kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045,
anna.villeneuve(a)hel.fi
Anni Sinnemäki, biträdande borgmästare apulaispormestari
Liitteet
1 Kuva Lausunto Kilpi
2 Kuva Lausunto Kilpi su
3 Namnkommitténs utlåtande
4 Nimistötoimikunnan lausunto
Helsingfors stadsmuseums utlåtande om ungdomsinitiativet i vilket man föreslår Volter
Kilpis park och staty till Tölö
Stadskansliet har bett stadsmuseet om ett utlåtande om ungdomsinitiativet, daterat
15.3.2021, i vilket man föreslår Volter Kilpis park och staty till Tölö. Stadsmuseet har
bekantat sig med initiativet som ungdomsrådets sekreterare Miro Maaranen,
ungdomsrådets sekreterare 2019 Lauri Pyykkö, ordföranden för stadsmiljöns
sektorgrupp i ungdomsrådet Verneri Hirn och tf ordföranden för kulturoch fritidens
sektorgrupp i ungdomsrådet Victor Ocampo har tagit fram. I enlighet med sin grunduppgift
granskar stadsmuseet initiativet ur ett perspektiv av kulturhistoriskt värnande och framför
det följande som sin ståndpunkt:
Enligt initiativet: ”Volter Kilpi var en av den största finska författaren. Hans magnum opus, I
salen på Alastalo, har ansetts som en av de bästa finska romaner, och skäligen. Det finns
ingen annan roman av Kilpis mästerstyckets mått. Kilpi avsatte ett outplånligt spår i vår alla
finländarens hjärtan. Helsingfors uppgift är att minna vår nationens märkesmän och kvinnor och deras prestationer. Kilpi har påverkat finska litteratur så stärkt att det är
grundad att respektera honom. Ett stärkt tema i Tölös ortnamn är kultur och finska
kulturlivets märkesmän och -kvinnor varför en park benämnd efter Kilpi passar utmärkt just

då. I Tölö finns det ännu onämnt parkområde, som avgränsas av Mechelingatan,
Råholmsvägen, Fältskarsgatan och Sibeliusgatan. Vi
föreslår att detta parkområde nämns Volter Kivis park och där resas en staty av Volter Kilpi.
Ett annat platsalternativ för minnesmärket kan vara till exempel Författarparken i Tölö.”
Stadsmuseet tackar initiativtagarna för intresset och ivern för det egna och finska
kulturarvet och för att göra det känt. Det är mycket viktigt och glädjande att det bland
ungdomarna finns vilja och energi att lyfta fram frågor som de själv anser viktiga, såsom i
det här fallet minnet av författaren Volter Kilpi. I Helsingfors namnbestånd har platser
uppkallats efter meriterade personer inom litteraturen och kulturen just i Tölö, såsom det
även konstateras i initiativet. Parkområdet som i initiativet föreslås bli uppkallat efter Volter
Kilpi är dock officiellt en del av Sibeliusparken. Området som i detaljplanen från år 1926
upptas som park fick först namnet Hummelvikens naturpark eller Kinnekulleparken. Sitt
nuvarande namn fick parken år 1945 för att hedra kompositörmästaren Jean Sibelius på 80årsdagen.
Nuförtiden görs namnförslagen för platsnamn i Helsingfors stad av namnkommittén som
består av sakkunniga i olika branscher. En gata, öppen plats eller park kan uppkallas efter en
person. I fråga om minnesnamn följs följande principer; personens verksamhet anses
allmänt värd att komma ihåg, personen har ett betydande, positivt samband med platsen
och personen är född i Helsingfors eller har bott här en stor del av sitt liv eller utfört ett
betydande livsverk i Helsingfors. I planeringen av namn är det önskvärt att namnet som ges
har en stabil lokalhistorisk eller annan miljörelaterad förankring. Etablerade namn ändras
inte utan särskilda, vägande skäl.
Volter Kilpi härstammar kraftigt från den västfinska skärgårdssocken Gustavs och skolåren
förknippas med Åbo. Kilpi betonade också sin västfinska härkomst, trots att han verkade i
mer än två decennier i Helsingfors. Även utgivningen av verket I salen på Alastalo infaller
tidsmässigt till ett skede då Volter Kilpi hade återvänt till Åbo. Minnet av Kilpi har tidigare
hedrats år 1974 med en minnesplakett på Volter Kilpis hem i Åbo och år 1995 med en
minnessten vid födelsehemmet i Löpö i Gustavs. I Åbo har minnet av Kilpi hedrats också
genom att namnge Volter Kilpis gata. År 1988 grundades Volter Kilven Seura för att främja
författarens välkändhet och från och med år 1999 har ordnats litteraturveckan Volter Kilpi
Kustavissa, ett multikonstnärligt litteraturevenemang som tillägnas författaren Volter Kilpi.
Det är dock sant att minnet av Volter Kilpi inte har hedrats på ett särskilt sätt i Helsingfors.
Stadsmuseet konstaterar beklagande att det i budgeten för stadsmuseet, som tidigare har
ansvarat för märkningen av Helsingfors olika kulturhistoriskt betydande byggnader, objekt
och sevärdheter, inte under flera år har funnits medel för uppförande eller underhåll av
minnes- eller informationstavlor av något som helst slag. Stadsmuseet påminner dock att
även privata aktörer och olika slags föreningar väl kan agera till förmån för evenemang eller
saker som de betraktar värdefulla och till exempel tillsätta en kommitté för att främja
projektet. I fråga om Volter Kilpi kan något märkesår som hänför sig till författarens liv och
karriär vara en lämplig tidpunkt med tanke på ett minnesärende av det här slaget.
Stadsmuseet påminner dock att underhållsansvaret hör till sammanslutningen eller
personen som fört upp minnesmärket eller - tavlan, så länge som en sådan ansvarig part
existerar. De större minnesmärkena finns ofta i allmänna områden på stadens mark och då
ansvarar staden i regel för underhållet av omgivningarna kring minnesmärkena.

Det viktiga är att finna utomstående parter för att möjliggöra minnesmärket finansiellt och
förverkliga ett lyckat utseende, samt att i ett så tidigt skede som möjligt etablera ett
samarbete mellan alla aktörer i projektet.
Upplysningar: Anne Salminen, forskare, telefon: 310 36501 anne.salminen(a)hel.fi
Johanna Björkman, tf chef för kulturmiljön

Helsingin kaupunginmuseon lausunto nuorten aloitteesta, jossa esitetään Volter Kilven
puistoa ja patsasta Töölöön
Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa nuorten 15.3.2021 päivätystä
aloitteesta, jossa esitetään Volter Kilven puistoa ja patsasta Töölöön. Kaupunginmuseo on
tutustunut nuorisoneuvoston sihteeri Miro Maarasen, nuorisoneuvoston sihteeri 2019 Lauri
Pyykön, kaupunkiympäristön toimialaryhmän puheenjohtaja nuorisoneuvostossa Verneri
Hirnin ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialaryhmän tilapäinen puheenjohtaja
nuorisoneuvostossa Victor Ocampon laatimaan aloitteeseen. Perustehtävänsä mukaisesti
kaupunginmuseo tarkastelee aloitetta kulttuurihistorian vaalimisen näkökulmasta ja esittää
kantanaan seuraavaa.
Aloitteen mukaan: ”Volter Kilpi oli yksi suurimmista suomalaisista kirjailijoista. Hänen
pääteostaan Alastalon salissa on pidetty yhtenä parhaimmista suomalaisista romaaneista, ja
syystäkin. Kilven mestariteoksille ei ole vertaista. Kilpi jätti teoksillaan lähtemättömän jäljen
kaikkien meidän suomalaisten sydämiin. Helsingin tehtävänä on muistaa kansakuntamme
merkkihenkilöitä ja heidän saavutuksiaan. Kilpi on vaikuttanut Suomen kirjallisuuteen niin
vahvasti, että hänen kunnioittaminen on enemmän kuin perusteltua. Töölön
paikannimistössä vahvana teemana on kulttuuri ja suomalaisen kulttuurielämän
merkkihenkilöt, joten Kilven nimeä kantava puisto ja patsas sopisi erinomaisesti juuri sinne.
Töölössä on vielä nimeämätön puistoalue, joka rajautuu Mechelininkatuun,
Rajasaarentiehen, Vältskärinkatuun ja Sibeliuksenkatuun. Ehdotamme, että kyseinen
puistoalue nimetään Volter Kiven puistoksi ja että sinne pystytetään Volter Kiven patsas.
Vaihtoehtoinen paikka muistomerkille voisi olla esimerkiksi Töölön Kirjailijanpuistossa.”
Kaupunginmuseo kiittää aloitteentekijöiden kiinnostusta ja innostusta omaan ja
suomalaiseen kulttuuriperintöön ja sen tunnetuksi tekemiseen. On todella tärkeää ja
ilahduttavaa, että nuorisosta löytyy halua ja tarmoa nostaa esiin heidän itsensä
merkitykselliseksi kokemiaan aiheita, kuten tässä tapauksessa kirjailija Volter Kilven
muistaminen. Helsingin paikannimistössä kirjallisuuden ja yleensä kulttuurin saralla
ansioituneiden henkilöiden mukaan on paikkoja nimetty runsaasti juuri Töölössä, aivan
kuten aloitteessa todetaan. Volter Kilven mukaan aloitteessa nimettäväksi esitetty
puistoalue on virallisesti kuitenkin osa Sibeliuksen puistoa. Vuonna 1926 asemakaavassa
puistoksi määritelty alue sai ensin nimekseen Humallahden luonnonpuisto eli Kinnekullan
puisto. Nykyisen nimensä puisto sai vuonna 1945 säveltäjämestari Jean Sibeliuksen 80vuotispäivän kunniaksi.
Nykyisin Helsingin kaupungin paikannimistä nimiesitykset tekee eri alojen asiantuntijoista
koostuva nimistötoimikunta. Katu, aukio tai puisto voidaan nimetä henkilön mukaan.
Muistonimien antamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita; henkilön toiminta on
yleisesti tunnustettu muistamisen arvoiseksi, henkilö liittyy merkittävällä tavalla
nimettävään paikkaan ja henkilö on syntynyt tai asunut merkittävän osan elämästään tai
tehnyt merkittävän elämäntyön Helsingissä. Nimiä suunniteltaessa pyrkimyksenä on, että

annettavalla nimellä on vankka paikallishistoriallinen tai muu ympäristöön liittyvä perusta.
Myöskään käytössä olevaa nimeä ei muuteta ilman erityistä, painavaa syytä.
Volter Kilven sukujuuret ovat syvällä länsisuomalaisessa Kustavin saaristopitäjässä ja
kouluvuodet liittyvät puolestaan Turkuun. Kilpi myös korosti omaa länsisuomalaista
laatuaan, vaikka hän vaikuttikin Helsingissä yli kaksikymmentä vuotta. Myös Alastalon salissa
–teoksen julkaisu ajoittuu vaiheeseen, jolloin Volter Kilpi oli palannut takaisin Turkuun.
Kilpeä onkin aiemmin muistettu vuonna 1974 Volter Kilven viimeiseen kotitaloon
kiinnitetyllä muistolaatalla Turussa ja Kustavin Laupuksessa syntymätalon kohdalle vuonna
1995 sijoitetulla muistokivellä. Turussa Kilpeä on muistettu myös nimeämällä Volter Kilven
katu. Vuonna 1988 perustettiin Volter Kilven Seura edistämään nimikkokirjailijansa
tunnettuutta ja vuodesta 1999 lähtien on vietetty Volter Kilpi Kustavissa –kirjallisuusviikkoa,
joka on kirjailija Volter Kilvelle omistettu monitaiteinen kirjallisuustapahtuma. Totta
kuitenkin on, ettei Helsingissä ole erityisellä tavalla muistettu Volter Kilpeä.
Kaupunginmuseo toteaa valittaen, että aiemmin Helsingin erilaisten kulttuurihistoriallisesti
merkittävien rakennusten, kohteiden ja nähtävyyksien merkitsemisestä vastanneen
kaupunginmuseon budjetissa ei useiden vuosien ajan ole ollut varoja minkäänlaisten muistotai infotaulujen pystyttämiseen tai kunnossapitoon. Kaupunginmuseo kuitenkin muistuttaa,
että myös yksityiset tahot ja erilaiset yhdistykset voivat hyvin toimia arvokkaaksi kokemansa
tapahtuman tai asian puolesta ja perustaa esimerkiksi toimikunnan hanketta eteenpäin
viemään. Volter Kilven kohdalla jokin tuleva kirjailijan elämään ja uraan liittyvä merkkivuosi
saattaisi olla otollinen ajankohta tämänkaltaista muistamista ajatellen. Kaupunginmuseo
kuitenkin muistuttaa, että hoitovastuu kuuluu muistomerkin tai –taulun asettaneelle
yhteisölle tai henkilölle niin kauan kuin tällainen vastuutaho on olemassa. Kookkaammat
muistomerkit sijaitsevat usein yleisillä alueilla kaupungin maalla ja tällöin kaupunki
pääsääntöisesti vastaa kuitenkin muistomerkkien ympäristöjen hoidosta.
Keskeistä on ulkopuolisten tahojen löytäminen muistomerkin taloudelliseksi
mahdollistajaksi ja onnistuneen ulkoasun toteuttamiseksi sekä mahdollisimman varhainen
yhteistyö kaikkien hankkeeseen liittyvien toimijoiden kesken.
Lisätiedot Anne Salminen, tutkija, puhelin: 310 36501, anne.salminen(a)hel.fi
Johanna Björkman, ts. kulttuuriympäristöpäällikkö

Namnkommitténs utlåtande om ett initiativ från ungdomar om att hedra Volter Kilpi i
namnbeståndet i Helsingfors
Namnkommittén har gett ett utlåtande till stadskansliet:
Namnkommittén hänvisar till Helsingfors stads principer kring memorialnamn. Man kan
överväga att hedra en person med ett memorialnamn till exempel om hen utfört ett
betydande livsverk i Helsingfors, nationellt eller internationellt. Stadens principer för
memorialnamn följer FN:s och finska språknämndens rekommendationer.
Författaren och överbibliotekarien Volter Adalbert Kilpi (ursprungligen Ericsson, 1874–1939)
föddes i Gustavs. I början av 1900-talet arbetade han i ett par årtionden vid Helsingfors
universitetsbibliotek, studentkårens bibliotek vid Helsingfors universitet samt Helsingfors
stadsbibliotek. Sin längsta oavbrutna karriär gjorde han vid Åbo universitets bibliotek där
han började arbeta 1920. Vid sidan om biblioteksarbetet skapade han kontinuerligt sin egen
bana inom skönlitteratur. I sin ungdom verkade han även som kulturkritiker.

Namnkommittén anser att Volter Kilpis produktion visserligen är nationellt erkänd och
betydelsefull, och för den delen uppfyller han kraven som ställs på memorialnamn. Kilpis
säregna skönlitteraturproduktion har ändå inte en präglande anknytning varken till
Helsingfors i allmänhet eller mer specifikt till Bortre Tölö, dvs. den stadsdel som föreslås i
initiativet. Platsen som enligt förslaget skulle ges namn efter Volter Kilpi – grönområdet
mellan Mechelingatan, Råholmsvägen, Hummelsgatan, Fältskärsgatan och Sibeliusgatan – är
en del av Sibeliusparken. Enligt principen för namnplanering ska existerande namn inte
ändras utan särskilt vägande skäl som t.ex. har med räddningssäkerheten att göra. Det är
inte heller kutym att namnge mindre delar av en stor park.
Namnkommittén tackar för initiativet och beslutar att godkänna Volter Kilpis namn i den s.k.
namnbanken för eventuell senare användning ifall det dyker upp en lämplig plats som
behöver ett namn och som har anknytning till Volter Kilpis liv. Sådana platser kan finnas t.ex.
på Brändö där Volter Kilpi bodde på Pilviksvägen – som idag heter Wäinö Aaltonens väg – på
1910-talet. Kilpi ägde sitt hus ännu under sina år i
Åbo.
Namnkommittén föreslår att initiativtagarna utreder andra möjligheter att hedra Kilpis
minne och göra hans arv känt. Några alternativ är att ordna ett evenemang till hans ära,
eller att försöka hitta ett utrymme som ligger i Helsingfors stadsbiblioteks eller
universitetsbiblioteks lokaler och som skulle kunna ges namn efter Volter Kilpi.
Namnkommittén beslöt att justera protokollet för den här delen genast vid mötet.
Upplysningar Johanna Lehtonen, namnplanerare, telefon: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi

Nimistötoimikunnan lausunto nuorten aloitteesta, joka koskee Volter Kilven muistamista
Helsingin nimistössä
Nimistötoimikunta antoi lausunnon kaupunginkanslialle:
Nimistötoimikunta viittaa Helsingin kaupungin vakiintuneisiin nimeämisperiaatteisiin. Niiden
mukaan jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, jos henkilö on
esimerkiksi tehnyt Helsingissä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön.
Kaupungin muistonimiperiaatteet noudattavat YK:n ja suomen kielen lautakunnan
suosituksia.
Kustavilaissyntyinen kirjailija, ylikirjastonhoitaja Volter Adalbert Kilpi (aik. Ericsson, 1874–
1939) työskenteli 1900-luvun alussa parin vuosikymmenen ajan Helsingin yliopiston
kirjaston, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kirjaston ja Helsingin kaupunginkirjaston
palveluksessa. Pisimmän yhtäjaksoisen työuran hän teki vuodesta 1920 alkaen Turun
suomalaisen yliopiston kirjastossa. Kirjastotyön ohella hän loi kaiken aikaa omaa
kaunokirjallista ja nuorempana myös kulttuurikriitikon uraansa.
Nimistötoimikunta toteaa, että Volter Kilven tuotanto on kansallisesti tunnustettua ja
merkittävää, ja näiltä osin Volter Kilpi täyttää muistonimille annetut kriteerit. Hänen
omaperäisen kaunokirjallisen tuotantonsa teemat eivät liity leimallisesti Helsinkiin eivätkä
erityisesti TakaTöölöön. Nuorten aloitteessa ehdotettu Volter Kilven nimikkopaikka –
Mechelininkadun, Rajasaarentien, Humalistonkadun, Välskärinkadun ja Sibeliuksenkadun
väliin jäävä viheralue – on osa laajempaa Sibeliuksenpuistoa. Nimistönsuunnittelussa
noudettavan periaatteen mukaan käytössä olevia nimiä ei muuteta ilman erityisen painavia,

esimerkiksi pelastusturvallisuuteen liittyviä perusteita. Tapana ei ole myöskään nimetä
puiston osia eri nimillä.
Nimistötoimikunta kiittää aloitteesta ja päättää hyväksyä Volter Kilven nimen niin sanottuun
nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten, kun jokin sopiva, aiemmin
nimeämätön ja Kilven elämään liittyvä kohde tulee nimettäväksi. Tällainen voi tulla
mahdolliseksi esimerkiksi Kulosaaressa, jossa Volter Kilpi asui 1910-luvulla silloisella
Pajulahdentiellä, nykyisellä Wäinö Aaltosen tiellä. Kilpi omisti talon vielä Turunvuosinaan.
Nimistötoimikunta suosittaa aloitteentekijöitä myös selvittämään vaikkapa
nimikkotapahtuman järjestämistä tai muita muistamisen ja tunnetuksi tekemisen tapoja.
Esimerkiksi voisi selvitellä jonkin Helsingin yliopiston kirjaston tai Helsingin
kaupunginkirjaston tiloissa sijaitsevan paikan nimeämistä Volter Kilven mukaan.
Nimistötoimikunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.
Lisätiedot Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386
johanna.lehtonen(a)hel.fi
Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/ungdomarnas-initativ-volter-kilpis-park-och-staty-tilltolo-nuorten-aloite-volter-kilven-puisto-ja-patsas-tooloon/
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Aloite

HEL 2021-003341
Aloite saapunut: Kirjaamo 13.3.2021
Ungdomarnas initiativ, öppna Husfolksvägen för bilar
Nuorten aloite, Perhekunnantien avaaminen autoilulle
Den sista bit av Husfolksvägen, 290 meter i längde, anknyter Håkansåker till Kungseken, men
endast bussar är tillåtna att köra där.
Andra fordon, till exempel bilar, måste ta en omväg. Om man vill köra från Föräldravägen till
Palletringen, finns det ingen alternativ utan att köra via en annan stad, Vanda, tillbaka till
Helsingfors. På fågelvägen är det endast ca. 300 meter, men med bil är vägen 5,2 km!
Ju mer kör man med bilar, desto mer växthusgaser emitteras. Om Helsingfors vill bli
världens bäst fungerande stad, bör stadens infrastruktur vara användbar till alla trafikanter,
även bilar. Alla har inte samma möjligheter att gå eller cykla, ibland finns det situationer när
en bil eller en motorcykel är nödvändig. Just nu kan det vara även farligt att använda
kollektivtrafik.
Det finns ingen orsak varför en fungerande del av väg skulle vara stängd. Bussar använder
vägen max. fem gånger pro stund. Att öppna Husfolksvägen är bättre för trafikanter, och det
är bättre också för klimatet.

Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 2.8.2021

Ungas initiativ för att öppna Husfolksvägen för bilar – Nuorten aloite Perhekunnantien
avaamisesta autoilulle
Bästa initiativtagare, jag frågade stadsmiljösektorns trafikplanerare om Husfolksvägen, och
de berättade att Husfolksvägens ända är enligt detaljplanen en kollektivtrafikgata och dess
ändring skulle kräva en detaljplaneändring. Gatan skulle inte i annat fall heller öppnas för all
trafik eftersom den skulle öppna en alternativ rutt vid sidan om Tavastehusleden från Ring I
till Ring II genom Magnuskärrs och Håkansåkers bostadsområden.
Kungsekens område är planerat så att man med bil anländer dit via den planskilda
anslutningen i Gruvsta eller via den framtida planskilda anslutningen i Kungseken. Man har
inte velat styra biltrafiken till Kungsekens nya bostadsområde genom Magnuskärrs och
Håkansåkers bostadsområden. Håkansåker och Magnuskärr är småhusdominerade, lugna
bostadsområden vars invånare knappast gillade genomfartstrafiken som skulle följa.
Det är alltså meningen att bygga en ny planskild anslutning från Tavastehusleden till
Kungseken. Väg- och gatuplaneringen samt detaljplanläggningen för den planskilda
anslutningen är för närvarande på gång. En säker tidtabell för byggandet av den planskilda
anslutningen har inte beslutats om eftersom det inte fattats ett statligt beslut om
finansieringen.
Hyvä aloitteen tekijä, kysyin Perhekunnantiestä kaupunkiympäristön toimialan
liikennesuunnittelijoilta, jotka kertoivat, että Perhekunnantien pää on asemakaavan
mukainen joukkoliikennekatu, jonka muuttaminen edellyttäisi asemakaavamuutosta. Katua
ei muutenkaan avattaisi kaikelle liikenteelle, sillä se avaisi Hämeenlinnanväylän rinnalle
vaihtoehtoisen reitin Kehä I:ltä Kehä III:lle Maununnevan ja Hakuninmaan asuinalueiden
läpi.
Kuninkaantammen alue on suunniteltu niin, että autolla sinne saavutaan Kaivokselan
eritasoliittymän kautta tai tulevan Kuninkaantammen eritasoliittymän kautta.
Kuninkaantammen uuden asuinalueen henkilöautoliikennettä ei ole haluttu ohjata
Maununnevan ja Hakuninmaan asuinalueiden läpi. Hakuninmaa ja Maununneva ovat
pientalovaltaisia, rauhallisia asuinalueita, joiden asukkaat eivät varmasti ilahtuisi
läpiajoliikenteestä.
Hämeenlinnanväylältä on siis tarkoitus rakentaa uusi eritasoliittymä Kuninkaantammeen.
Eritasoliittymän tie- ja katusuunnittelu sekä asemakaavoitus ovat tällä hetkellä käynnissä.
Varmaa rakentamisaikataulua eritasoliittymälle ei ole päätetty, sillä toteutuksen
rahoituksesta ei ole valtion päätöstä.
Lisätiedot:
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045 anna.villeneuve(a)hel.fi
Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433, taina.toivanen(a)hel.fi
Anni Sinnemäki, apulaispormestari
Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/ungdomarnas-initiativ-oppna-husfolksvagen-for-bilar/
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HEL 2021-004623

Aloite saapunut: 2021/04/12 klo 14:37
Laadukkaampi kouluruoka Helsinkiin
Olisi mukava saada laadukkaampaa kouluruokaa Helsingin kouluihin Helsinki selvästi haluaa
vähentää hävikkiä ja ainakin toivottavasti tarjota oppilaille Hyvää ruokaa kun ei ole järkeä
että eka "pakotetaan" ottamaan ruokaa että jaksaa koko päivän mutta kun ruoka ei
oppilaille maistu niin sitä menee todella paljon roskiin ja olisi muutenkin mukava syödä
hyvää ruokaa JOKA PÄIVÄ kun joillakin ei ole muuta ruokaa kun se päivittäinen kouluruoka
enkä halua mitenkään haukkua kaikkia Helsingin ruokia mutta esim enemmän niitä
toiveruoka-viikkoja Helsinkiin (tästä samasta asiasta on varmaan monet valittanut tai ainakin
toivoisi tätä niin voisiko sille tehdä jotain)
Toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 31.5.2021
LAADUKKAAMPI KOULURUOKA HELSINKIIN
Kiitos kouluruokailua koskevasta palautteesta ja aloitteestasi! Toivot maistuvia ruokia, jotta
jokainen söisi päivittäisen aterian eikä ruokahävikkiä syntyisi. Toiveruokaviikkoja tulisi olla
useammin.
Kysyin ehdotuksistasi kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kantaa. Lähtökohtana on, että
ruokalistojen suunnittelussa tulee huomioida kouluruokailusta annettuja ohjeistuksia.
Ravitsemussuositusten (Terveyttä ruoasta, VRN 2014) ja kouluruokailusuositusten (Syödään
ja opitaan yhdessä, VRN 2017) antamien suuntaviivojen avulla ruokalistasta suunnitellaan
ravitseva ja monipuolinen kaikille oppilaille. Helsingin kaupungin Hiilineutraali Helsinki
2035 -toimenpiteiden toteuttamisessa huomioidaan lihan määrän vähentäminen ja
ilmastoystävällisten ruokien lisääminen ruokalistalla.
Toimialan mukaan oppilaiden toiveita yritetään huomioida mahdollisimman paljon
ruokalistoilla ja oppilaiden toiveruokia kartoitetaan joka vuosi. Toiveruoiksi nousee
vuosittain monia samoja suosikkeja: kalapuikot, pinaattiohukaiset, pitsa, hampurilaiset,
tortillat, kasvispyörykät, nugetit, kasvissosekeitto, kana- tai kalakeitto, lihapullat,
makaronilaatikko, pastavuoka ja broilerikastike. Lähes kaikkia suosikkiruokia tarjotaan
säännöllisesti vähintään kerran kuuden viikon kiertävällä ruokalistalla. Niitä, jotka eivät
ole ruokalistalla säännöllisesti voidaan tarjota herkkuruokina teemaviikkojen tai juhlapyhien
yhteydessä (esim. hampurilainen tai nugetit).
Kerran vuodessa kouluissa on toiveruokaviikko, jonka ruokalista kootaan juuri näistä
oppilaiden suosikeiksi äänestämistä ruoista. Lisäksi vuoden aikana tarjotaan jopa yhdeksän
kertaa muita juhlapyhiin tai ruokateemoihin suunniteltuja ateriakokonaisuuksia, jotka
piristävät ruokalistan tarjontaa.
On tärkeää, että lakisääteistä koululounasta kehitetään oppilaiden ja toimipisteiden
tarpeiden mukaan. Hyviä vaikuttamismahdollisuuksia oman koulun ruokapalvelun
kehittämiseksi ovat kouluissa toimivat ravintolatoimikunnat tai ruokaraadit. Ne ovat koulun
omia ryhmä, jossa oppilaiden kanssa yhdessä kehitetään kouluruokailua ja
ruokailutilannetta omaan kouluun sopivaksi. Siellä voi myös antaa toiveita ruokalajeista
ruokapalvelulle. Ravintolatoimikuntien järjestämisvastuu on koululla ja jos koululla ei vielä

sellainen toimi, olisi sen käynnistäminen yksi keino edistää kouluruokailua. Lisäksi oppilaiden
toivotaan antavan kouluruokailusta toiveita ravintolan palautelaatikoihin ja myös suoraan
ravintolan työntekijöille. Ruokapalvelu vie nämä toiveet eteenpäin ja ne käsitellään
ruokalistoja suunnittelevan ryhmän kanssa. Toimikunnissa ja ruokaraadeissa oppilaalla on
myös mahdollisuus keskustella oman kouluravintolan työntekijöiden kanssa ja saada tietoa,
mitkä kaikki tekijät vaikuttavat ruokatarjonnan suunnitteluun.
Kannustan sinua nostamaan ehdotuksia asiassa omalla koulullanne esille.
Hyvää kesälomaa!
Lisätiedot:
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vaIIittu(a)he|.fi
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin 09 310 22596, katja.peranen(a)heI.fi
Ystävällisin terveisin,
Pia Pakarinen, Apulaispormestari
Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/laadukkaampi-kouluruoka-helsinkiin/
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HEL 2021-004847
Aloite saapunut: 2021/04/15 klo 19:58
Monipuolisempaa ja parempaa vegaaniruokaa lukioihin
Vegaaniruuan monipuolisuus lukioissa ei ole hyvää ja usein syö samaa vegaaniruokaa useita
kuukausia putkeen. Vegaaniruuasta pitäisi tehdä parempaa ja monipuolisempaa.

Toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 2.6.2021
Hei aloitteen tekijä!
Kiitos palautteestasi ja aloitteestasi! Pyysin näihin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta
tähän vastaukseen tietoja koulujen vegaaniruokailusta.
Kouluruokailun suunnittelua ohjaa ravitsemussuositukset (Terveyttä ruoasta (VRN 2014),
Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta – Ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja
lukioihin (VRN 2019)). Ne antavat suuntaviivat ravitsevan ja monipuolisen kouluruoan
suunnitteluun kaikille oppilaille. Oppilaitosten ruokalista toistuu kuuden viikon jaksoissa.
Vuoden aikana teema- ja juhlapyhäruoat tuovat siihen vaihtelua.
Päivittäin vapaasti tarjolla oleva kasvisruoka voi sisältää myös maitoa ja kananmunaa mutta
moni ruokalajeista sopii sellaisenaan myös vegaanille. Vegaaniset kouluateriat suunnitellaan
soveltuvista kasvisruokalistan ruokalajeista ja sopivista aterian lisäkkeistä. Ruokajuomana
tarjotaan kasvijuomaa. Jos päivän kasvisruokalistan ruokalaji ei sovi sellaisenaan vegaanille,
kouluravintola voi valmistaa ruoaksi samaa vegaaniruokalajia kuin aikaisemmilla viikoilla on
tarjottu. Syksyn 2021 vegaaniruokalistalla on kuusi ruokaa, joita tarjotaan kaksi kertaa
kuuden viikon aikana.

Perusruokalistan ruoat sopivat jo sellaisenaan moniin ruokavalioihin, jotta erityisruokien
valmistus toimipisteissä olisi määrältään kohtuullista, sujuvaa ja turvallista. Jos pienelle
määrälle vegaaniruokailijoita valmistettaisiin erillinen ruoka, lisäisi se myös kustannuksia ja
hävikkiä. Siksi vegaaniruokien tarjonnassa on päädytty tarjoamaan perusruokalistalla olevia
tuotteita uudelleen. Jotta ruokailijalle olisi tarpeeksi vaihtelua, samaa ruokaa ei kuitenkaan
pitäisi tarjota ravintolassa peräkkäisillä viikoilla. Pääruoissa käytetään kuuden viikon aikana
monipuolisesti erilaisia kasviperäisiä raaka-aineita. Vaikka osa ruoista toistuu, tarjottavat
vegaaniateriat ovat täysipainoisia ja ravitsevia, kun oppilas syö kaikki ateriaan kuuluvat
aterianosat.
Vegaaniruokaa on ollut saatavilla syksystä 2003, kun opiskelija ilmoittaa koululle
noudattavansa vegaaniruokavaliota. Vegaanien osuus opiskelijoista on edelleen pieni. Kun
oppilas ilmoittaa noudattavansa vegaaniruokavaliota, hänelle kerrotaan, että
vegaaniruokavalio on koulun kasvisruokavaliota suppeampi ateriakokonaisuuksien ja
ruokalajivalikoiman vaihtelevuudelta.
Keväällä 2021 toisen asteen oppilaitosten etäopetuksen aikana oppilaitosten
ruokalistoilla oli muutoksia toimipistekohtaisesti, kun oppilaitoksen ravintolassa ruokailevien
määrä oli pieni. Tämä on voinut aiheuttaa enemmän toistuvuutta vegaaniruokalajeissa.
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta on luvattu tarkistaa, että ruokavaliota on toteutettu
toimipisteissä ohjeistuksen mukaan. Toive monipuolisemmasta vegaaniruoasta käsitellään
yhdessä ruokapalveluntuottajan kanssa ja selvitetään mahdollisuuksia kehittää uusia
vegaanisia reseptejä käyttöön ja vähentää samojen ruokalajien toistuvuutta.
Kehittääksemme vegaaniruokalistoja toivomme opiskelijoiden antavan aktiivisesti palautetta
ja ehdotuksia ruokalajeista oman oppilaitoksen ravintolatoimikunnassa, ravintolan
palautelaatikkoon ja työntekijöille.
Kannustan sinua nostamaan ehdotuksia ruokalistan monipuolistamiseksi omassa koulussasi
esille.
Hyvää kesälomaa!
Lisätiedot:
Anja Vallittu, kaupunginsihteeri, puhelin 09 310 36046, anja.vallittu(a)hel.fi
Katja Peränen, ruokapalveluasiantuntija, puhelin 09 310 22596, katja.peranen(a)hel.fi
Ystävällisin terveisin,
Pia Pakarinen, Apulaispormestari
Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/monipuolisempaa-ja-parempaa-vegaaniruokaa-lukioihin/
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Aloite

HEL 2021-004952
Aloite saapunut: 2021/04/20 klo 15:25
Ulkoliikuntasali Etelä-Haagaan
Haluaisitko päästä kesäkuntoon? Ideamme on saada Etelä-Haagaan ulkoliikuntasali.
Tarkoitus olisi saada erilaisia kuntoilulaitteita. Salin pitäisi sopia kaiken ikäisille sekä
tasoisille. Ulkoliikuntasali sopii erittäin hyvin niille jotka eivät halua käyttää rahaa salikorttiin

tai omiin kuntolaitteisiin. Varsinkin nyt koronan aikaan kun sisäsalit on kiinni ja niitten
aukioloajoista ei voi olla varma, niin tämä ratkaisisi myös sen ongelman. Ulkosalin ohelle
voisi myös asentaa juomapisteen niin voi täyttää vesipullon. Salin sijainti sijaitsisi Haagan
peruskoulun takapihan kukkulan päällä, sijainti on hyvä koska se on näkyvä ja myös
läheisten koulujen lapset voivat käyttää sitä esimerkiksi välitunneilla.
Teimme aloitteen myös nuortenideat.fi:hin (https://www.nuortenideat.fi/fi/ideat/2726/)
Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 24.08.2021
Hyvä aloitteen tekijä, kiitos hyvästä aloitteesta ja pahoittelut vastauksen viipymisestä! EteläHaagan nykyisen liikuntapuiston, Steniuksenkentän alueelle on kaavoitettu asuinkortteli,
joten liikuntapuisto tulee siirtymään uuteen paikkaan muutaman vuoden päästä. Kysyin
tilanteesta kaupunkitila- ja maisemasuunnittelustamme ja sieltä kerrottiin, että
liikuntapuiston uuden paikan selvittelyn yhteydessä tullaan selvittämään myös hyvin
varustellun ulkokuntoilupisteen, siis ulkokuntosalin sijainti. Näin liikuntapuisto ja
ulkokuntosali voitaisiin toteuttaa samaan aikaan. Ulkokuntosalit pyritään sijoittamaan
hyvien yhteyksien päähän ja mielellään liikuntapuistojen yhteyteen. Näin toimitaan
esimerkiksi Kruunuvuorenrannan liikuntapuistossa.
Ulkoliikuntapaikat ovat korona-aikana olleet erittäin suosittuja ja kaupallisiakin ulkosaleja on
perustettu. Kaupunki pyrkii kehittämään eri alueita tasapuolisesti ja omalla vuorollaan, eikä
Haaga ole valitettavasti ihan seuraavana vuorossa, mutta ulkokuntosali on nyt tosiaan otettu
mukaan Steniuksenkentän korvaavan paikan etsintään. Hyvää ja liikunnallista syksyä teille
Haagaan!
Lisätiedot:
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045, anna.villeneuve(a)hel.fi
Jussi Luomanen, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 38626
jussi.luomanen(a)hel.fi
Anni Sinnemäki, apulaispormestari

Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/ulkoliikuntasali-etela-haagaan/

15.
Aloite

HEL 2021-007755
Aloite saapunut: 2021/06/22 klo 11:13
Kierrätysmahdollisuudet kuntoon
Kaupunkiympäristöön tarvitaan paremmat kierrätysmahdollisuudet. Jätteitä on tällä hetkellä
mahdollista lajitella vain muutamissa kauppakeskuksissa - Helsingin puistot, bussi- ja
raitiovaunupysäkit ja metro- sekä juna-asemat ja muut julkiset tilat eivät ole
kierrätysroskakoreja nähneetkään.
Kun ainoa kierrätysmahdollisuus on sekajäteroskakori, heitetään sekaan myös kaikkia muita
jätteitä: ruoantähteitä, muovia, lasia, metallia ja kaikkea muuta.

Mahdollisimman monipuoliset kierrätysmahdollisuudet ovat myös Helsingin
kaupunkistrategian mukaiset ja niitä tulisi edistää konkreettisesti - ei joskus tulevaisuudessa,
vaan nyt. Miten Helsinki voisi olla maailman toimivin kaupunki, jos helsinkiläisillä ei edes ole
kunnollista mahdollisuutta kierrättää?
Pyydän kaupunkiympäristötoimialaa hankkimaan välittömästi tai mahdollisimman pian
vähintään seka-, bio- ja lasijätteen sisältäviä kierrätysroskakoreja kaikkiin kaupunginosiin.
Toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 02.09.2021
Nuorten aloite kierrätysmahdollisuuksien parantamisesta
Hyvä Aloitteentekijä, kiitos aloitteestasi! Kierrätys on ollut paljon esillä sekä aloitteissa että
osallistuvan budjetoinnin ideoissa. On todella hyvä, että kierrätykseen ja lajitteluun
kiinnitetään huomiota, sillä se on tärkeä keino luonnonvarojen liikakäytön ja ympäristömme
roskaantumisen hillitsemiseksi.
Lajittelun mahdollisuuksia on lisätty kiinteistöissä, ja se onkin HSY:n (Helsingin seudun
ympäristö -kuntayhtymä, joka vastaa koko seudun jätehuollosta) jätehuollon pääpaino.
Tämän vuoden alussa jätehuoltomääräykset kiristyivät niin, että taloyhtiöissä, joissa on
vähintään viisi asuntoa, pitää sekajätteen lisäksi olla biojätteen, pahvin, lasin, metallin ja
uusimpana muovin keräys. Lisäksi HSY kokeilee parhaillaan pientalojen monilokeroista
jäteastiaa, joka toimii kuin pieni kierrätyspiste omalla pihalla. Monilokero-roskiksen lokerot
tyhjennetään jäteauton vastaaviin lokeroihin samalla kertaa, joten kokeilu on siinäkin
mielessä hieno, että se ei aiheuta ylimääräistä liikennettä.
Julkisilla paikoilla olevia lajitteluroskiksia on tutkittu ja kokeiltukin, mutta niiden kanssa on
vielä ratkomattomia ongelmia. Lajittelu yleisillä alueilla on logistisesti haastavampaa kuin
kiinteistöissä. Koko ketjun on toimittava niin, että lajittelu onnistuu. Esimerkiksi
huoltoliikenteen lisääntyminen puistoissa on asia, jota täytyy välttää suunnittelemalla koko
puhtaanapidon logistiikka tarkkaan. Aihetta käsiteltiin kaupunginhallituksessa toukokuussa
(17.5.2021, 386 §):
https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Paatos/2021/Keha_202105-17_Khs_20_Pk/A9003D62-3A70-CD67-825979AC74E00004/Valtuutettu_Bjorn_Monssonin_toivomusponsi_roskien_.pdf
Kaupunkiympäristön toimiala selvittää nyt roska-astioiden kokoja, tyyppejä ja sijoittamisen
periaatteita sekä pohtii puhtaanapidon toimivuuden tavoitteita ja käytännön
mahdollisuuksia.
Kyselin HKL:sta, miten asemilla ja pysäkeillä voitaisiin lisätä kierrätysmahdollisuuksia ja
minulle kerrottiin, että metroasemilla oli ollut lehtiroskiksia, mutta palotarkastusten
yhteydessä ne oli pyydetty poistamaan. Lehtiroskiksia on voitu laittaa esimerkiksi
lippuhalliin, mutta laituritasolle ei. HKL:ssa huomattiin valitettavasti myös, että
lehtiroskikset jouduttiin kuitenkin tyhjentämään sekajätteenä, sillä roskiksiin päätyi
niin paljon muuta kuin paperia, että paperinkeräys ei suostunut ottamaan niitä vastaan.

Kierrätys ja lajittelu pitää saada laajemmin mahdollisiksi, mutta meidän kaikkien toiminnan
pitää myös olla sellaista, että se tukee lajittelua, eikä roskia heitetä ensimmäisenä
vastaantulevaan roskikseen. Roskien syntymisen ehkäisy on parasta lajittelua, mutta
voimme myös käyttää retkeilystä tuttua tapaa viedä omat roskat takaisin kotiin, jossa ne voi
lajitella kunnolla.
Lisätiedot:
Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045 anna.villeneuve(a)hel.fi
Anni Sinnemäki, apulaispormestari
Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/kierratysmahdollisuudet-kuntoon/

16.
Aloite

HEL2021-002133
Aloite saapunut: Kirjaamo 15.2.2021
Suorat numerot takaisin oikomishoitoon
Kuten valitettavan monet helsinkiläiset tietävät, lähestulkoon kaikki yhteydenotot
suun terveydenhuoltoon ohjautuvat keskitettyyn ajanvarauspalveluun. Keskitetty
ajanvarauspalvelu on aina ruuhkautunut ja takaisinsoittoa joutuu odottamaan monesti
päiviä. Yli viikonkaan odotusaika ei ole ennenkuulumatonta.
Oikomishoidossa, jonka asiakkaita ovat pääasiassa nuoret, on tärkeää saada
ongelmatilanteissa yhteys omaan oikojaan mahdollisimman pian. Kojeiden rikkoutuminen
voi olla hyvinkin akuutti asia ja silloin oikojan luo pääsyn on hyvä toteutua päivissä. Voi olla
myös tilanteita, jolloin tarvitaan lisää tarvikkeita, kuten kumilenkkejä, joita ilman hoito
viivästyy tai positiivinen kehitys vesittyy.
Aikaisemmin oikojille on ollut potilaille annettavat suorat puhelinnumerot, joilla saa
yhteyden suoraan ko. oikojan toimistoon ilman päivien lisäodotusta takaisinsoittopalvelusta.
Nyt näistä on kuitenkin jostain syystä luovuttu.
Oikomishoito - ja etenkin ongelmatilanteisiin reagointi – vaikeutuu kohtuuttomasti, kun
suorista numeroista on luovuttu. Olen esimerkiksi huomannut, että vaikka soitankin
keskitettyyn ajanvaraukseen pyytääkseni muun muassa kumilenkkejä, keskitetyn
ajanvarauksen työntekijät soittavat edelleen kyseiseen hammashoitolaan. Tässä ollaan siis
luotu täysin turha ylimääräinen byrokraattinen kerros.
Suorat numerot olivat toimiva konsepti, joka helpotti asiointia ja paransi asiointikokemusta.
Miksi kaupunki on päättänyt luopua niistä? Suorat numerot on palautettava ainakin
oikomishoitoon.

Toimiala

Sosiaali- ja terveystoimiala

Vastaus

Vastaus pvm: 8.6.2021

Kiitos hyvästä ja ajankohtaisesta aloitteestasi. Kuten aloitteessasi kirjoitat yhteydenotot
suun terveydenhuoltoon ohjautuvat keskitettyyn asiakaspalvelukeskukseen ja
takaisinsoittoa voi joutua odottamaan useita päiviä.
Aikaisemmin nuorten oikomishoidossa asiakkaille on annettu suora puhelinnumerot, joilla
on saanut suoraan yhteyden oikojan toimistoon ilman päivien lisäodotusta
takaisinsoittopalvelusta. Oikomishoidossa, jonka asiakkaita ovat pääasiassa nuoret, on
tärkeää saada ongelmatilanteissa yhteys omaan oikojaan mahdollisimman pian.
Ehdotat, että suorat yhteydenottonumerot oikomishoitoon tulisi ottaa takaisin käyttöön.
Palautteesi johdosta olemme olleet yhteydessä sosiaali- ja terveystoimialan suun
terveydenhuoltoon, josta kerrottiin, että tähän saakka asiakaspalvelukeskus on konsultoinut
tarvittaessa oikomistiimejä välipuhelulla.
Hyvänä uutisena voin kuitenkin kertoa, että suun terveydenhuollon oikomishoidon oman
linjan testaukset alkavat kesäkuun puolessa välissä ja suora linja otetaan käyttöön kesän
aikana.
Uskon, että tämä toimintamalli parantaa nuorten asiakkaiden asiakaskokemusta sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluista.
Hyvää kesää toivottaen,
Sanna Vesikansa, sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari
Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/suorat-numerot-takaisin-oikomishoitoon/

17.
Aloite

HEL 2021-002827
Aloite saapunut: Kirjaamo 2.3.2021
Ungdomarnas initiativ, Staden ska flagga med EU-flagg på Europadagen
9 maj 1950 märkte den början för en ny fredfull Europa, efter två blodiga krigar under bara
två generationer. En Europa vilkets folk kastar krig och våld, i vilket människorna och staten
löser sina meningsskiljaktigheter med diskussion och inte med vapen, har sett dagens ljus.
Sådant Europa var oerhörd för årtusenden men den Europeiska unionen har skapat den här
drömmen realitet.
Europa har genomgick en fullständig metamorfos från den tiden när Robert Schuman gjorde
hans berömd deklaration. Europeiska unionen har förbättrade våra liv på alla sätt och vis. Vi
kan tacka EU för bl.a. bättre konsumentskydd, dataskyddsrätter för privatpersoner och
bättre möjligheter att få högre utbildning som håller världsklass utomlands. Det är
obestridligt att EU har haft en positiv verkan till hela Finland, och särskild till Helsingfors.
Det skulle vara fint, om Helsingfors stad skulle flagga med EU-flaggen i alla stadens
fastigheter på Europadagen, dvs. den 9 maj. Flaggning med EUflaggen är en utmärkt vis att
fira vårt medlemskap i EU och öka helsingforsbors vetskap om EU.

Toimiala
Vastaus

Kaupunginkanslia
Vastaus pvm: 18.5.2021

Hej
Tack för ditt initiativ angående flaggning med Europeiska unionens flagga i Helsingfors stads
fastigheter på Europadagen den 9 maj.
Att främja Helsingfors internationalitet har varit ett av de viktigaste målen under min tid
som borgmästare. Helsingfors är en europeisk huvudstad och våra förbindelser till Europa är
starka. Precis som du skriver har Europeiska Unionen tryggat stabiliteten och säkerheten i
vår världsdel och fått till stånd många saker som underlättar människornas vardag. Även för
Finland och finländarna har medlemskapets nyttor varit obestridliga.
I Finland ger inrikesministeriet anvisningar, direktiv och rekommendationer om flaggning,
som även Helsingfors stad följer. Att använda EUflaggan vid sidan om Finlands nationella
flagga har blivit vanligare under de senaste åren. Det finns dock inga nationella författningar
eller bestämmelser om användningen av EU-flaggan.
Enligt inrikesministeriet är ”flaggning med EU-flaggan motiverat speciellt när orsaken till
flaggningen är någonting som knyter an till EU:s verksamhet eller om en allmän
rekommendation ges inom EU. Om EUflaggan används vid andra tillfällen beror det oftast på
besök eller möten med deltagare från EU:s institutioner eller EU-länderna.”
Helsingfors stad flaggar i alla sina fastigheter Europadagen till ära den 9 maj. Exempelvis på
stadshuset, Finlandiahuset och ett tjugotal andra fastigheter som staden förvaltar över, och
som har mer än en flaggstång, flaggas både med Finlands och med EU:s flaggor. I stadens
fastigheter som har endast en flaggstång flaggas med Finlands flagga, i enlighet med
inrikesministeriets anvisning.
Tack vare ditt initiativ har jag dock skickat en skrivelse till stadens dotter- och
intressesammanslutningar, i vilken jag uppmanar alla stadens koncernsammanslutningar att,
i likhet med staden, flagga med EU-flagg på Europadagen vid sina verksamhetsställen där
det finns mer än en flaggstång. På det här viset kan vi garantera att EU-flaggan används och
syns så väl som möjligt i Helsingfors gatubild.
Enligt stadens flaggningsanvisningar är det vid sidan om Finlands flagga möjligt att använda
EU-flaggan på Europadagen, men också till exempel i samband med EU-besök eller i andra
sammanhang med anknytning till Europeiska Unionen.
Helsingfors fortsätter med det aktiva samarbetet med andra europeiska städer. Städernas
betydelse betonas förutom i återhämtningen från coronakrisen, också i lösandet av
mänsklighetens största utmaningar, såsom klimatförändringen. Att värna om internationella
förhållanden – både i Europa och världen runt – är i dag allt viktigare.
Tack för ditt initiativ och god fortsättning på våren.
Upplysningar:
Henri Kähönen, stadssekreterare, telefon: 310 36027, henri.kahonen(a)hel.fi
Jan Vapaavuori, borgmästare
Linkki

https://ruuti.munstadi.fi/aloitteet/ungdomarnas-initiativ-staden-ska-flagga-med-eu-flaggpa-europadagen/

