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Anttila Merja

Lähettäjä: Ulla Klemetti <klemettiulla@gmail.com>
Lähetetty: 1. joulukuuta 2014 20:28
Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki; Fröberg Stefan; Pekonen Rauno; AD Ahola
Aihe: Vetoomus tekonurmen saamiseksi Kannelmäen urheilukentälle

24.11.2014 yhdistyksemme järjesti alueen asukkaiden pyynnöstä "Asukasillan" ,
jossa yksi puheenaihe oli Kannelmäen liikuntakenttien monipuolistaminen ja siihen liittyen tieto Sonera
Stadionin keväällä 2015 siirettävästä tekonurmikentästä.

Tilaisuudessa oli läsnä mm.
Essi Junikka/ Aluetyöntekijä- Lännen Operaatio Pulssi- koordinaattori, HJK- Kannelmäki edustajat,
alueen asukkaita sekä
Kaarelan Omakotiyhdistys ry. edustajat.

Aktiivisten läsnäolijoiden puolesta laadin tilaisuudessa esille tulleiden argumenttien perusteella
vetoomuksen,
jossa vaadimme keväällä 2015 Sonera- Stadionin käytetyn tekonurmen siirtoa Kannelmäen
urheilukentälle.

Liikuntavirasto
Stefan Fröberg

Vetoomus

Sonera Stadionin tekonurmen siirto Kannelmäen urheilukentälle

Perustelut;

 Tällä hetkellä vähäisessä käytössä oleva hiekkakenttä saataisiin aktiivisempaan käyttöön tekonurmen
ansiosta

 Kannelmäen urheilukentäälle riittäisi takuulla käyttäjiä myös
päiväsaikaan:
                                                                                       kentästä 500 metrin säteellä sijaitsee kolme päiväkotia
(Vanhainen, Kannelmäki, Kannel), leikkipuisto (Kannelmäki) ja alakoulu (Kannelmäen peruskoulun Kanneltien
toimipiste). Alle kilometrin päässä sijaitsevat myös yläkoulu (Kannelmäen peruskoulun Runonlaulajantien toimipiste),
Pelimannin ala-aste ja päiväkoti Pelimanni

Kanneltien urheilukenttä on helposti saavutettavissa busseilla ja junalla, kopit ja muu oheisinfra - poislukien parkkikset -
on hyvässä kunnossa, alueella on muutakin liikuntatoimintaa, kuten tennis- ja beachvolleykentät

Parantaisi huomattavasti alueen asukkaiden lähiliikuntamahdollisuutta
Kannelmäessä, Hakuninmaalla, Maununnevalla ja Malminkartanossa on lähes 3000 lasta
 HJK:lla on Kannelmäen aluejoukkue, mutta suurimmaksi osin pitää reissata kuitenkin muualle päin, joka

eriarvoistaa siinä mielessä ettei kaikki pääse autolla kruisailemaan kentille ja joutuu miettimään pystyykö
harrastusta edes aloittamaan

 HJK:n Pajamäen nurmella ja kuplahallilla on kova käyttötarve muualtakin kuin itse Kannelmäen joukkueiden
suunnasta, joten tämä nurmi ei aja Pajamäkeä alas vaan vahvistaa HJK:ta toimijana alueella.

 Kannelmäki on perintteikkäästi HJK:n vahvaa jalkapalloaluetta, totta kai siis tänne jatkamaan vanhaa
perinnettä

 Sopisi yhteen kaupungin puistohankkeen kanssa nostaa ulkoilu-urheiluprofiilia
 Kentän ympärillä muutenkin urheilukeskittymä, jossa jalkapallokentän tila yksi surkeimmista (tennistähän

tullaan pelaamaan pidemmältäkin matkalta, kun kenttä toimii ja on ilmainen), kenttä ehdottomasti
nostettava kunniaansa ja yhdeksi varteenotettavaksi lajiksi 'keskelle' koko lähiötä, kaikkien saavutettavaksi

 Nurmikenttä antaa mahdollisuuksia muuhunkin urheiluun
 Alueen koulut voi käyttää kenttää liikuntatunteihin myös silloin kun se on nurmikenttä ja voisi jopa innostaa

mahdollisuuksillaan
 Kirkonpuiston hiekkakenttää voisi profiloida jatkossa selkeämmin hiekkakenttätyyppiseen liikkumiseen (vaikka

pesis, osa yleisurheilulajeista) ja näin nostaa alueen urheilumahdollisuuksia entisestään. Tätä voisi
viestittää kaupungin suuntaan, jos ei selkeitä suunnitelmia asialle jo ole
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 Kenttä on lähellä koko Kaarelan aluetta, että Malminkartanoa, joten olisi mahdollisuus laajalle alueelle/
ihmismäärälle
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