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1. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin Pekka Saarnio kokouksen puheenjohtajaksi, sihteerinä toimi Eeva-Liisa
Broman. Esteestä olivat ilmoittaneet Risto Rautava ja Janne Typpi.
Toivotettiin sydämellisesti tervetulleeksi Kontulan Somalialaiset ry:n
varapuheenjohtaja Daahir Abdihamid (kutsumanimeltä Daaha) kokoukseen ja
yhteistoimintaryhmään.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 14.12.2012 hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
4. Arvio Joulupuiston onnistumisesta
Martti Häkkänen esitteli kirjallisen arvionsa (jaettu), josta oltiin yhtä mieltä.
Joulupuisto onnistui hyvin, ja siitä on saatu paljon myönteistä palautetta. Järjestäjät

pitivät oman palautekokouksensa jo 27.12., jolloin päätettiin järjestää Joulupuisto
toisen kerran 15.12.2013 ja tehdä siitä vuotuinen traditio. Mukaan järjestäjiksi
toivottiin myös Mellunmäki-seuraa, Mellunmäen Marttoja ja Kontulan Somalialaiset
ry:ä. Daahir Abdihamid ilmoitti yhdistyksensä puolesta, että se on mielellään
mukana.
5. Vetoa ja Voimaa demokratiapilottina
Larri Helminen, Jouko Kokkonen ja Eeva-Liisa Broman tapasivat 9.1.2013
demokratiapilotteja valmistelevan työryhmän hallintokeskuksessa (Anja Vallittu,
Tapio Kari ja Janne Typpi hallintokeskuksesta sekä Tero Santaoja lähiöprojektista).
Muistio neuvottelusta on jaettu yhteistoimintaryhmän jäsenille. Käytiin läpi
muistiossa esitetyt painopistealueet tälle pilotille:
- asukastaloverkoston toimintakonseptin ja –edellytysten selkeyttäminen
(tapaamisessa puhuttiin asukastilojen pysyvyyden merkityksestä)
- käyttäjäraatien kokeileminen peruspalveluissa (kokeillaan käyttäjäraatia
Kontulan ja/tai Kivikon terveysasemalla)
- tapahtumien sosiaalisen ja demokraattisen merkityksen määritteleminen
- viranomaisten jalkautumisen ja alueellisen yhteistyön tapojen edistäminen
(puhuttiin kulttuurikeskuksen Caisan jalkautumisesta)
- kaupungin sähköisten järjestelmien hyödyntäminen (puhuttiin sähköisistä
palautejärjestelmistä).
Aluksi keskusteltiin demokratiapilottien taustasta: valtion Metropolihallintosuunnitelmista ja mahdollisista kuntaliitoksista (Kalevi Salo). Herbert Walther arvioi
kokeilun korvaavan kaupunginosavaltuustot, mutta jossain muodossa metropoli
tulee. Onko pilotti osa suunnitelmaa miten välttää kaupunginosavaltuustot?
Irma Sippola nosti esiin nuorten vaikuttamismenetelmän Ruudin, joka on myös yksi
piloteista. Hänen mielestään osallistuva budjetointi olisi tärkeämpi kuin
viranomaisten jalkautuminen. Ihmeteltiin osallistuvan budjetoinnin katoamista
piloteista. Larri Helminen piti tärkeänä, että jalkautuminen ja nimenomaa Caisan
jalkautuminen pysyy yhtenä pilotin painopistealueena.
Todettiin, että hallintokeskukseen siirtyy kuluvaksi vuodeksi kaksi työntekijää
sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksiköstä koordinoimaan demokratiapilotteja:
aluetyön päällikkö Janne Typpi projektipäälliköksi ja sosiaaliohjaaja Titta Reunanen
(Kontulan lähiöasemalta) projektityöntekijäksi. Kumpikin on yhteistoimintaryhmän
jäsen. Toivotettiin heille menestystä uudessa tehtävässä.
Anja Vallitun mukaan demokratiapiloteille ei ole korvamerkitty budjetissa varoja.
Pekka Saarnio uskoi, että jos ollaan yksimielisiä pystytään kyllä vaikuttamaan
varojen suuntaamiseen. Teemu Suominen muistutti perussuomalaisten aloitteesta
tehdä katutaidetta Kontulan ostoskeskuksen ylätasanteelle yhdessä nuorten kanssa.
Aluefoorumit tulevat pysymään Vetoa ja Voimaa –työn keskiössä, vaikka tätä osaa
työstä ei tapaamisessa haluttu yhdeksi painopistealueeksi.
Keskusteltiin myös viestinnän kehittämisestä. Vetoa ja Voimaa Mellunkylään –
toiminnasta tehdään paraikaa videodokumenttia, joka toimii samalla esittelyvideona
netissä. Perustetaan myös postilaatikko Dropboxiin, mikä helpottaa suurten
tiedostojen siirtämistä ja tallentamista sekä oman toiminnan dokumentoimista.
Ohjeet käytöstä tulevat myöhemmin. Eeva-Liisa Broman kehoitti kaikkia käyttämään
Facebook-sivuamme www.facebook.com/VetoaJaVoimaaMellunkylaan : käymään
tykkäämässä sivua ja osallistumaan keskusteluihin. Käyttäjämäärä on tasaisesti
kasvanut.

6. Sote-uudistuksen vaikutukset
Sosiaalivirasto ja terveyskeskus yhdistyivät 1.1.2013 alkaen sosiaali- ja
terveysvirastoksi. Organisaatiomuutoksen myötä muuttui moni asia.
Entiset sosiaalilautakunnan avustukset asukastiloille haetaan nyt sosiaali- ja terveyslautakunnalta tammikuun aikana sähköisesti osoitteessa
http://www.hel.fi/hki/sote/fi/P__t_ksenteko/Avustukset+j_rjest_ille .
Jos hakemisessa on ongelmia, Kaisa Poikonen sosiaali- ja terveysvirastosta voi
neuvoa, puh. 310 43832, gsm. 040 3344616.
Jarmo Räihän antamien tietojen mukaan Wanha Posti, Kontupiste ja Mellari eivät
joudu hakemaan vuokrarahoja toiminta-avustuksista vaan sosiaalivirasto maksaa
vuokrat suoraan.
Sote-lautakunnan kokoonpano yhteystietoineen julkistettaneen lähiaikoina
kaupungin nettisivuilla. Yhteistoimintaryhmän jäsen Jouko Malinen (sd) on sotelautakunnan jäsen, sähköposti jouko.malinen @luukku.com.
Jouko Malinen arvioi, että avustuspäätökset tullevat kuten tähänkin asti vasta
myöhään keväällä, mutta että ensi vuonna hakua aikaistetaan.
Marjut Klinga kertoi, että Mellarin toiminta-avustus on haettu jo 1.1.2013 Jarmo
Räihän ohjeiden mukaan.
Kontulan Symppis on siirtynyt sote-viraston psykiatrian ja päihdetyön keskukseen
idän päihdetyön alle. Sen päällikkö on Mari Aalto (mari.aalto@hel.fi), joka on
kutsuttu mukaan yhteistoimintaryhmään. Koko Kontulatalon tiloista on solmittu
kymmenen vuoden vuokrasopimus, joten myös Wanhan Postin toimintaedellytyksiä
on turvattu täksi ajaksi.
Marjut Klinga kysyi, saako Symppikseen tulla muitakin kuin kohderyhmää. Jukka
Nyström vastasi, että noin 85- 90 % kävijöistä on päihdeongelmaisia. Vain ala-ikäiset
käännytetään pois. Muita kuin päihdepalveluja (esim. mielenterveyspalveluja)
tarvitsevat pyritään ohjaamaan oikeisiin palveluihin. Noin 90 % kävijöistä on
nykyisin Mellunkylän alueelta ja 70% miehiä.
Sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikkö – johon mm. Eeva-Liisa Broman
kuuluu – on kuluvan vuoden selvitystilassa, eli sen tarpeellisuus ja toiminta
arvioidaan.
Jouko Malinen arvioi, että sote-uudistus on vaikea pitkäaikainen prosessi, jonka
aikana rakennetaan uusia palveluketjuja, toivottavasti niin että vanhat hyvät säilyvät.
Jouni Autio kysyi, olisiko mahdollista saada Wanhaan Postiin pieni keittiö. Tutkitaan,
onko mahdollista sisällyttää avustushakemukseen pieni investointiraha.
7. Mellarin tilanne
Marjut Klinga kertoi, että edelleen on epävarmaa saadaanko Mellarille riittävät
toiminta-avustukset. Tilassa toimii vammaispalvelujen päivätoimintayksikkö, joka ei
ainakaan toistaiseksi ole halunnut ottaa Mellarin koko vuokraa budjettiinsa.
Mellunmäki-seura vuokraa Mellarista tiloja työväenopistolle ja saa sitä kautta myös
toimintarahaa.
8. Seuraavien aluefoorumien aiheet ja ajankohdat
Kevätkauden ensimmäinen aluefoorumi pidetään maanantaina 25.2.2013 klo 18-20
Kontulan Symppiksessä. Teemana on Mellunkylän päättäjiin tutustuminen.
Kaupunginvaltuusto nimeää virallisesti kaupunginhallituksen, lautakuntien ym.
toimielimien jäsenet 16.1.2013. Toivottiin tilaisuuden alkuun pieni yhteenveto
kuntavaalin tuloksesta Mellunkylässä esim. Jouko Kokkoselta. Kaikki Mellunkylästä
valitut luottanmushenkilöt ovat tervetulleita, kuten myös Vetoa ja Voimaa –
toiminnassa mukana olleet Risto Rautava (kok) ja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr).

Terveysfoorumi päätettiin pitää maanantaina 18.3. klo 18-20 Mikaelinkirkon
seurakuntasalissa. Silloin käsitellään käyttäjäraatia ja terveysasemien (ml. neuvolan
ja hammashoidon) kysymyksiä.
9.

Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava yhteistoimintaryhmän kokous tiistaina 12.2. klo 17.00
Kontulan nuorisotalolla Luupissa.

10.

Muut asiat
Marjut Klinga kertoi, että kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki (vas) vierailee
Mellarin kulttuurikahvilassa torstaina 7.2. klo 17.00 alkaen (ministeri saapuu paikalle
klo 17.30). Teemana on harrastustilojen riittävyys.
Maaliskuun kulttuurikahvilassa tiistaina 19.3. vieraana on kaupunginhallituksen
jäsen Pilvi Torsti (sd), ministeri Lauri Ihalaisen avustaja. Teemana on tasa-arvo.
Irma Sippola kertoi, että Luupissa on kaksi bändihuonetta ja että ne eivät ole
täyteenbuukattuja. Mutta tiloihin pääsevät harjoittelemaan vain nuoret.
Käytiin, taas kerran, keskustelua nuorista, nuorten aiheuttamista ja nuorten
kokemista ongelmista. Päätettiin pyytää seuraavaan kokoukseen aluetyön yksikön
lähityön edustaja, joka liikkuu paljon alueella. Todettiin, että sekä Mellunmäen
kaupoissa että Kontulan ostarilla liikkuu (usein monikulttuurisia) nuorten ryhmiä,
jotka herättävät pelkoa varsinkin iäkkäissä. Vaikka ne eivät käyttäytyisi uhkaavasti,
ne voidaan kokea uhkaavina. Kysymys on 10-15 vuotiaista, jotka eivät löydä
paikkoja vapaalle oleskelulle. Joskus he syyllistyvät näpistyksiin kaupoissa.
Aiemmin tämän ikäiset parveilivat Itäkeskuksessa, nyt heidät on häädetty sieltä pois.
Yli 17-vuotiaita tukea tarvitsevia nuoria ohjataan HDL:n Vamos-projektiin, jonka
kanssa nuorisoasiainkeskuksella on hyvä yhteistyö.
Tärkeitä päivämääriä:
Mellunkylä-lehti ilmestyy 2.5. ja 3.11.2013
24.5.2013 Skidi Rock Kurkimäessä
25.5.2013 Kesän avaus Kontulan ostarilla
26.5.2013 Ihana Kivikko
1.6.2013 Mellunmäki-päivä Mellunmäessä
12.6.2013 Helsinki-päivänä OstariFestari Kontulan ostarilla
22.8.2013 Taiteiden yö
24.8.2013 KontuFestari Kontulan Kelkkapuistossa
15.12.2013 Mellunkylän Joulupuisto
Mellunkylä on päässyt mukaan MetroHelsinki –hankkeeseen, jolla pyritään
parantamaan yritystoiminnan edellytyksiä Itä-Helsingissä. Hanketta vetää
lähiöprojekti. Kontulan ostoskeskuksella on pidetty jo yksi tapaaminen
yrittäjäyhdistyksen kanssa.
Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt Helsingin Diakonissalaitokselle määrärahat
Roottori 2 –hankkeelle. HDL on luopunut Sirrikujan toimitiloista ja etsii uutta
majapaikkaa Kontulan ostarilta.

11. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 18.35.

23.1.2013 Eeva-Liisa Broman
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2. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin Pekka Saarnio kokouksen puheenjohtajaksi, sihteerinä toimi Eeva-Liisa
Broman. Esteestä olivat ilmoittaneet Jouko Kokkonen, Risto Rautava, Janne Typpi ja
Herbert Walther.
Toivotettiin sydämellisesti tervetulleiksi Irene Auer Suomen Kommunistisesta
Puolueesta ja Helsinki –listalta ja Marko Karvinen Helsingin Diakonissalaitoksen
Lastenkaaresta kokoukseen ja yhteistoimintaryhmään, sekä Eeva Kuuluvainen
HELKA ry:stä kokoukseen asiantuntijana.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 14.1.2013 hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
Edellisen kokouksen pöytäkirjasta poiketen nuorten kysymyksiä käsitellään vasta
seuraavassa kokouksessa, johon kutsutaan myös sote-viraston lähityön edustaja.

4. Paikalliskehittämisen toimintamalli
Eeva Kuuluvainen HELKA ry:stä esitteli (esitys jaettu sähköpostilla).
Helkassa on valmisteltu yhteistyössä Työvoima – ja elinkeinokeskuksen kanssa
mallia, joka toisi EU:n Leader –ohjelman toimintamallin myös Helsinkiin. Leader –
ohjelmaa (EU:n Urban –yhteisöaloiteohjelman sisarohjelmaa) on hyvällä
menestyksellä ja melko suurilla avustuksilla toteutettu maaseudun kylissä jo
kuusitoista vuotta. Nyt Työ- ja elinkeinoministeriö on kuitenkin päättänyt, että
Leader –rahoitusta ei myönnetä Helsingin kaupungin alueelle. Nyt kehitetty malli
mahdollistaisi kuitenkin EU:n EAKR:n, ESR:n, kaupungin, Rahaautomaattiyhdistyksen ym. ulkopuolisten rahoittajien rahoituksen käyttämisen
alueiden kehittämiseen Helsingissä.
HELKA:n malli perustuu kehittämisryhmään (Kehrä), jossa 1/3 asukasedustajaa
valittaisiin vaaleilla, 1/3 edustaisivat yhteisöjä ja yrittäjiä sekä 1/3 kaupunkia. Kehrän
kaikki kokoukset olisivat avoimia. Lisäksi olisi ”Sukkula”, yhteiskunnallinen, eivoittoa tavoitteleva yhdistys, osuuskunta tms., jolla olisi palkattuja työntekijöitä. He
hoitaisivat rahoitusten haut ja muun byrokratian sekä päätösten valmistelun Kehrälle.
Toiminnassa nojauduttaisiin vahvasti sosiaaliseen mediaan ja sitä kautta
osallistumiseen. Pilottialueiksi on alustavasti suunniteltu Artovaa (Arabianranta –
Toukola – Vanhakaupunki) ja Mellunkylää, joissa olisi riittävästi osaamista.
Alueille olisi tarkoitus laatia ensin kehittämissuunnitelmat (vie n. 3 kk). Rahoitusta
suunnitelman toteuttamiseen voisivat hankkia yhdistykset mutta myös epäviralliset
ryhmät, ja tämän myöntämisen ja hankkeiden toteuttamisen pitäisi toteutua nopeasti
ja joustavasti.
Keskustelussa kysyttiin mallin suhdetta demokratiapilotteihin ja kaupungin
päätöksentekoon vaikuttamiseen, esitettiin epäilyjä Kehrä –ryhmän valinnasta ja
kaupunginosavaltuustojen idean salakuljettamisesta mallin mukana.
Päätettiin jakaa Eeva Kuuluvaisen esitys kaikille yhteistoimintaryhmän jäsenille
samalla pyytäen kommentteja. Sihteeri kokoaa kommentit ja lähettää ne Eeva
Kuuluvaiselle. Hänelle voi myös toimittaa kommentteja suoraan osoitteeseen
eeva@kuuluvainen.fi .

5. Vetoa ja Voimaa demokratiapilotin tarkennettu toimintasuunnitelma (jaettu aiemmin)
Käytiin keskustelua tarkennetusta toimintasuunnitelmasta.
Käyttäjäraadin perustaminen Kontulan ja/tai Kivikon terveysasemalle vaatii vielä
valmistelua. Sote-viraston kehittämisen ja toiminnan tuki-yksiköstä on nimetty tähän
tehtävään lähipalvelujen koordinaattori Pirkko Excell. Sote-viraston johto on ottanut
kokeiluun myönteisen kannan. Marjut Klinga on keskustellut terveysasemien ystävät
–ryhmän kanssa, jossa vallitsee aika lamaantunut tunnelma mutta joka on ilman
muuta mukana kehittämässä terveysasemia.
Pejkka Saarnio otti esiin kulttuuripalvelujen puutteen Mellunkylässä. Asukkaita on
yli 36 000 mutta ei ole Vuotaloa eikä Stoaa. Mellunkylä tarvitsee enemmän
kulttuuritoimintaa. Larri Helminen kertoi, että Kansallisteatteri on valinnut
Mellunkylän / Kontulan yhteistyökumppanikseen projektiin, jossa tehdään
yhteistyössä asukkaiden kanssa näytelmä ja lopulta esitetään se Kansallisteatterissa.
Rahoituksena on kulttuurilautakunnan ns. yhteisörahoitus, ja hankkeesta tehdään
päätös maaliskuussa. Tämä on hyvä yhdistää Kontulan 50 –vuotisjuhlintaan vuonna
2014, esimerkiksi.
Keskusteltiin myös palautejärjestelmien arvioinnista. Tarkoitus olisi arvioida
nimenomaa syksyllä valmistuvaa uudistettua he.fi sivustoa.
Pekka Saarnio piti tärkeänä, ettei tyydytä pelkkään palautteiden antamiseen vaan
pitäisi myös antaa kehittämisideoita ja saada aikaan tuloksia.

Työryhmä Larri Helminen, Marjut Klinga ja Eeva-Liisa Broman käy vielä läpi
suunnitelmaa.

6. Kontupiste 2013
Kontupisteen toiminnassa on ollut puutteita, joita halutaan korjata. Heli Rantanen
kertoi talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikka –yksikön rahoittavan
digisyrjäytymisen vastaista toimintaa maksamalla Lasipalatsin Mediakeskuksen
työntekijän palkan. Sote –viraston aluetyön yksikkö hoitaa kahden työllistetyn
palkkaamisen Kontupisteeseen. Heidän avullaan Kontupisteen aukioloajat voidaan
säännöllistää ja pistettä pitää auki myös viikonloppuisin. Lasipalatsi hoitaa myös
laitteiden teknisen ylläpidon. Kulttuurikeskus on vetäytynyt sekä Kontupisteestä että
Mellarissa sijaitsevasta Mellupisteestä. Heli Rantanen on koonnut Kontupisteelle
ohjausryhmän, jossa ovat hänen lisäkseen Kontula –seuran puheenjohtaja Risto
Rautiainen ja Kontulan lähiöaseman tuleva työntekijä Jaana Pylkkänen. Myös muita
voidaan kutsua tarpeen mukaan. Marjut Klinga ja Larri Helminen kritisoivat
kulttuurikeskusta tukien vähentämisestä Mellunkylässä. Kun kulttuurilautakunta
myöntää tukia vain KontuKeskus ry:lle ja Mellunmäki –seura ry:lle, kaikki muut
toimijat luulevat, että näiltä voi hakea rahoitusta. Tämä ei pidä paikkaansa. Marjut
Klinga vaati myös, että digisyrjäytymisen torjuminen tulee saattaa pysyvälle
pohjalle, ja jonkun viraston tulisi vastata siitä. Leena Sallas totesi, että
kaupunginkirjasto on tässä työssä vahvasti mukana. Kontulan kirjastossa annetaan
paljon tietotekniikan käytön ohjausta ja neuvontaa, ja kohta kirjastolla on myös
lainattavia läppäreitä. Keskusteltiin myös kuluvan vuoden toiminnasta ja
suunnitelmista. Eeva-Liisa Broman muistutti, että työnantajan velvollisuuksiin ja
työllistettyjen ohjaamiseen on paneuduttava, kun kerran aluetyön yksikkö kantaa
heistä vastuun.

7. Kevään aluefoorumien valmistelutilanne
Politiikan ilta –aluefoorumi pidetään Symppiksessä 25.2.2013, valmistelut ovat
loppusuoralla.
Maaliskuun terveysfoorumille ei vielä ole löytynyt sopivaa aikaa.
Huhtikuussa pidetään aluefoorumi Kansallisteatterin kanssa.

8. Mellunkylä –lehti 1/2013
Lehteen tulee mm. kaupunginjohtaja Jussi Pajusen haastattelu ja juttua
Kansallisteatterin produktiosta sekä Mellunmäestä. Deadline jutuille on 15.4., ja lehti
ilmestyy 3.5.2013..

9.

Tapahtumat
Jouni Autio kertoi:
SDP:n Kontulan ja Mellunmäen osasto järjestää 14.2. ystävyyspäivän tapahtuman,
jossa esiintyy yhtye Tikkurilan Kisällit.
Marjut Klinga kertoi:
Mellunmäki –seura järjestää seuraavia tilaisuuksia:
12.3. seura on kutsunut Mellariin asukasiltaan apulaiskaupunginjohtaja Ritva
Viljasen (sd), uuden opetuslautakunnan sekä kaikki Mellunkylän koulut teemalla
”Alakoulusta ammattikorkeakouluun”. (Tilaisuutta ei siis ole kutsuttu koolle
apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen aloitteesta kuten on annettu virheellisesti

ymmärtää). Tilaisuus ei ole Mellunkylän yhteinen aluefoorumi.
19.3. Mellarissa on kulttuuri-ilta, jossa puhuu tutkija ja kirjailija Pilvi Torsti. Pilvi
Torsti (sd) on myös kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja työministeri
Lauri Ihalaisen (sd) erityisavustaja.
3.4. seura ja kaupunkisuunnitteluvirasto järjestävät Mellarissa yhteisen
keskustelutilaisuuden ajankohtaisista asemakaavoista (Korvatunturintie 2 eli
Mellarin tontti sekä Naulakalliontien ja Vaarnatien uudet pientaloalueet). Tilaisuus
on myös Korvatunturintie 2:n kaavaehdotuksen virallinen näytteillepanon
kuulemistilaisuus. Paikalle on kutsuttu myös apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä
(sd). Keskustellaan myös hankkeesta saada uusi kirjasto lähelle Metro-asemaa.
27.4. Mellu-estradilla ja lähimaastossa vietetään vapun ennakkobileitä. Samassa
yhteydessä toteutetaan Palvelupalli 3. Seura on kutsunut paikalle sosiaali- ja
terveysministeri Maria Guzenina-Richardsonin (sd). Tilaisuutta suunnitellaan
yhdessä Laakavuoren nuorisotalon kanssa, koska tavoitteena on saada paikalle myös
nuorempaa väkeä.
1.6. Mellu-estradilla vietetään kesäjuhlia perinteiseen tapaan. Musiikista vastaa
Stadin Juhlaorkesteri.
10.

Seuraava kokous
Seuraava kokous on maanantaina 11.3. klo 17 – 18.30 Wanhassa Postissa.

28.2.2013 Eeva-Liisa Broman

VETOA JA VOIMAA MELLUNKYLÄÄN
YHTEISTOIMINTARYHMÄN PÖYTÄKIRJA 3/2013

Aika:
Paikka:

Maanantai 11.3.2013 klo 17.00-18.30 (HUOM. AIKA!)
Asukastila Wanha Posti, Kontulatalo

Läsnä:

Risto Rautava
Irene Auer
Jouko Malinen
Pekka Saarnio
Herbert Walther

(kok) puheenjohtaja
(skp)
(sd)
(vas)
(rkp)

Larri Helminen
Martti Häkkänen
Marjut Klinga
Pekka Koivunen
Niklas Nyström
Suvi Nyström
Seppo Paju
Kalevi Salo

KontuKeskus ry
Mikaelin seurakunta
Mellunmäki –seura ry
Kontula –seura ry
Lastenkulttuurikeskus Musikantit
Lastenkulttuurikeskus Musikantit
Mellunmäki –seura ry
Vesalan Pienkiinteistöyhdistys ry

Pirkko Excell
Anki Herlin
Anu Norros
Minna Oikarinen
Sari Pelli
Jaana Pylkkänen
Jani Suonperä
Sanna Teiro
Eeva-Liisa Broman

sosiaali- ja terveysvirasto /kehittämisen ja toiminnan tuki
nuorisoasiainkeskus
ympäristökeskus / Asiaa! -hanke
sosiaali- ja terveysvirasto / lähityö
nuorisoasiainkeskus
sosiaali- ja terveysvirasto / Kontulan lähiöasema
Lasipalatsin Mediakeskus / Kontupiste
sosiaali- ja terveysvirasto / lastensuojelu
sosiaali- ja terveysvirasto, sihteeri

Tero Heikkinen
Sakari Huovinen
Anu Seppänen

Aalto Yliopisto / Lähiö 2072
Ihan Tavallisia Asioita - hanke
Ihan tavallisia Asioita - hanke

1. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin Risto Rautava kokouksen puheenjohtajaksi. Eeva-Liisa Broman toimi
sihteerinä. Esteistä olivat ilmoittaneet Jouko Kokkonen, Helka Nurmi-Niemi, Risto
Rautiainen, Pirjo Ruotsalainen, Tero Santaoja ja Katja Soini.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 12.2.2013 hyväksyminen (lähetetty aiemmin)
Hyväksyttiin kokouksen 12.2.2013 pöytäkirja.
Käytiin lyhyt esittelykierros, ja Larri Helminen esitteli Vetoa ja Voimaa –toimintaa.
2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
4. Nuorten tilanne
Vamos –projektin aloittaessa Kontulassa Mellunkylään on saatu uusi työkalu

koulutuksesta ja työelämästä pudonneiden nuorten tavoittamiseksi. Nyt näkyy
ongelmana ala-asteikäisten parveilu ja rötöstely Kontulan ostarilla ja Valintatalon
tienoilla Mellunmäessä. Kontulan puolella pyörivä virolaistaustainen porukka voi
koostua Viikin virolaisluokkien oppilaista, jolloin Mellunkylän kouluilla ei ole
kontaktia siihen. MellunmäenValintatalon porukasta osa lapsista tulee Fallpakan
puolelta. Fallpakan alueella on heikosti palveluja, ja nuorisotyön osalta alue kuuluu
Vuosaaren nuorisotalolle, mikä tekee asiaan puuttumisen ongelmalliseksi.
Laakavuoren nuorisotalo on koettanut hakea nuoria toimintaansa mutta ei ole
onnistunut siinä. (Sari Pelli). Martti Häkkänen kertoi, että seurakunnan kaikki
lapsikerhot ovat täynnä. Lapset / nuoret etsivät paikkaa ja matalan kynnyksen tilaa,
missä heidät hyväksytään. He eivät mene mukaan FC Konnun toimintaan. Yhdessä
Mellunkylän koulussa tehtiin kartoitus 1-luokkalaisista, sen mukaan 15-20 %
tarvitsisi erityistukea. Mellunkylän nuoret ovat monikulttuurista porukkaa. Kalevi
Salo totesi, että vastaavia ongelmia on muillakin alueilla, ja muistutti että ala-asteen
rehtoreilla on velvoite seurata minne oppilaat pääsevät jatkoon. Mellunmäen
itäosasta puuttuvat nuorten harrastustilat. Jaana Pylkkänen, joka on toiminut vuosia
Vuosaaressa, kertoi että nuorten lasten hengailu ja koululintsaus ovat nousseet
ongelmaksi myös Vuosaaressa. Nyt täytyy tehdä yhteistyötä Vuosaaren nuorisotalon
kanssa. Sari Pelli toivoi edes jonkinlaisia nuorisotiloja Fallpakan alueelle (esim.
olemassa oleva kerhotila?). Anki Herlin korjasi käsityksiä, että nuorisotoimen
palveluja ei olisi osoitettu myös tämän ikäisille. Puu- ja käsityöpajat ovat auki myös
alle 13-vuotiaille, ja tanssikursseille pääsevät jo 8-vuotiaat. Kaikki eivät kuitenkaan
hyväksy sääntöjä eivätkä sopeudu toimintaan. Seppo Paju kritisoi tapaa, jolla
nuorista usein puhutaan: luoko puhumisen tapa ongelmia? Nuorista ei puhuta
subjekteina eikä tueta heidän omaehtoista toimintaansa. Herbert Walther muistutti
miten lama-ajan lapsille kävi mutta miten nykyaikana on mahtavat nuorille avoinna
olevat mahdollisuudet. Tietty porukka ei löydä paikaansa, mutta niin on aina ollut.
Nyt nuorille pitää näyttää mahdollisuudet, ja pitää kehittää yhteistyössä menetelmiä,
millä nuoret tavoitetaan. Sanna Teiro lastensuojelusta kertoi tunnistavansa ongelman.
Osa lapsista ja nuorista ei tule koskaan sitoutumaan järjestettyyn toimintaan, ja he
ovat usein lastensuojelun tarpeessa. Osaa voisivat koulut ja nuorisotoimi auttaa.
Tarvitaan lisää keinoja tavoittaa lastensuojelun tarpeessa olevia. Fallpakassa on ollut
tämän suuntaisia yrityksiä, mutta ne ovat syystä tai toisesta lopahtaneet. Niklas
Nyström kertoi, että Lastenkulttuurikeskuksessa käy yli 700 lasta harrastamassa
viikoittain, mutta joillekin perheille osallistumismaksut ovat ylivoimaisia.
Lastensuojelu ei voi antaa riittävästi harkinnanvaraista tukea. Musikantit on hakenut
avustuksia tähän tarkoitukseen, tuloksetta. Musikanteilla on kuitenkin joitain
vapaaoppilaita, harkinnan ja voimavarojen mukaan. Myös Musikanteissa on koettu,
että jotkut lapset eivät sopeudu sääntöihin. Risto Rautava peräsi konkreettisia toimia,
ja kertoi Apollon yhteiskoulun Leikkivä lapsi –produktiosta Kannelmäessä ja
Malminkartanossa. Joku tällainen pitäisi saada Mellunkyläänkin, ja sen kylkeen
kummiporukka: yksityisiä ihmisiä ja yrityksiä. Sakari Huovinen kertoi rohkaisevasta
esimerkistä Jakomäen ala-asteelta, missä uusi rehtori sai aikaan koulun
kunnostamisen talkoilla. Tuloksena myös oppimistulokset ja kouluterveyden
mittaustulokset paranivat. Pekka Saarnio esitti, että pitäisi kerätä listaa osallistavista
työmenetelmistä, mikään yksittäinen temppu ei riitä. Sosiaalitoimen
harkinnanvaraisen tuen määräyksiä pitäisi väljentää. Odottamalla eivät ongelmat
ratkea. Anki Herlinin ja Sari Pellin aloitteesta päätettiin perustaa työryhmä
Mellunmäen/Fallpakan alueen ongelmiin: seurakunta, lastensuojelu (Sanna Teiro),
lasten hyvinvointisuunnitelman kokoajat (Lasu / Hymyt), Mellunmäen ala-aste,
mahdollisesti muita kouluja ja Vuosaaren nuorisotoimi. Vetovastuu nuorisotoimella.
Risto Rautava päätti keskustelun toteamalla, että kysymys on välittämisestä.

5. Arvio Politiikan ilta –aluefoorumista 25.2. Kontulan Symppiksessä
Paikalla oli 16 valtuustoryhmien edustajaa. Paikalla oli noin 80 henkeä. Palautteen
antajat antoivat tilaisuudesta kouluarvosanan 8,2. Arvio foorumista on julkaistu
nettisivuilla www.mellunkyla.fi . Herbert Walther toivoi, että valtuutettujen
kyselytunnin ideaa kehiteltäisiin ja kokeiltaisiin enemmän. Seppo Paju pahoitteli, että
monet kokevat voimattomuutta, etteivät voi vaikuttaa. Risto Rautava kiitti järjestäjiä
ja osanottajia.
6. Kevään muut aluefoorumit
Terveysfoorumi 15.4. Mikaelinkirkolla
Marjut Klinga kertoi, että terveysasemien johtaja Raija Puustinen on luvannut tulla
paikalle, samoin Kontulan terveysaseman ylilääkäri. Osastopäällikkö Hannu Juvonen
ei ole vielä vastannut.
Pirkko Excell kertoi, että Kivikon terveysaseman ylilääkäri olisi valmis kokeilemaan
käyttäjäraatia terveysasemalla. Toimintamuodosta on paljon hyviä kokemuksia
Vuosaaresta, Turusta, Kotkasta, Jyväskylästä ja Lahdesta. Haagan sosiaaliaseman
asiakaspalveluraati on myös tuloksellisesti parantanut asiakkaiden
vaikutusmahdollisuuksia palveluihin. Pirkko Excell lupautui tulemaan
terveysfoorumiin kertomaan raatien toiminnasta.
Jouko Malinen lupasi vielä jutella asiasta terveystoimen johtajan kanssa.
Kansallisteatteri-foorumi (9.4.)
Kansallisteatteri haluaa tulla Mellunkylään tekemään Kontula-aiheisen näytelmän
yhdessä asukkaiden kanssa, edellyttäen että kulttuuri- ja kirjastolautakunta myöntää
produktiolle haetun tuen. Lautakunnan kokous on 12.3.2013. (Huom., päätös oli
myönteinen). Asiasta järjestetään mitä pikimmin aluefoorumi.
Kaupunkisuunnittelufoorumi
Maakuntakaavaa ollaan juuri hyväksymässä. Yleiskaavaa valmistellaan. Risto
Rautava lupasi valmistella asiaa kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.
7.

Lähiö 2072 A-pilotin suunnittelupaja 20. -21.3. Luupissa
Työpajaan ilmoittautuminen käynnissä. A-pilotti eli Tekemisen meininki sisältää mm.
nuorten lyhytvideokilpailun. Vesalan yläaste ja HYL ovat lupautuneet tulemaan
mukaan kiilpailun järjestämiseen ja sisällyttävät sen opetusohjelmaansa.

8. Kevään tapahtumat ja Mellunkylä –lehti 1/2013
Toukokuussa kolmen koon viikonloppu, jonka tapahtumia valmistellaan
yhteistyössä:
- 24.5. Skidirock Kurkimäessä
- 25.5. Kesän avaus Kontulan ostarilla
- 26.5. Ihana Kivikko
Mellunmäki –seura järjestää:
- 12.3. opetusaiheinen ilta Mellarissa, paikalla apulaiskaupunginjohtaja Ritva
Viljanen (sd) ja opetuslautakunnan jäseniä
- 19.3.kulttuurikahvila Mellarissa Minna Canthin päivänä, alustajana kirjailija,
kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Pilvi Torsti (sd)
- 27.4. peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richadsson (sd) vierailee MelluEstradilla
Musikantit järjestää:
- Kidols – Kontulan Idols esiintyjäkatselmus Grande Finaali 21.3. klo 13-15

yhteistyössä Keinutien ja Kontulan ala-asteiden kanssa Musikanteissa
- Vauvojen värikylpy starttaa 28.3.
Cine Kontula järjestää
- espanjalaisten elokuvien viikko 5.-7.4.
Kontulan kirjasto järjestää
- Ruusun ja kirjojen päivä 23.4. Kontulan kirjastossa
- Dekkariviikonloppu syksyllä, yhteistyössä KontuKeskuksen kanssa
Mellunkylä –lehti ilmestyy 3.5.

9. Muut asiat
Kannanotto alueelliseen kehittämiseen (TEM kirje 13.2.2013)
Eeva-Liisa Broman valmistelee yhteistyössä seurojen puheenjohtajien ja
KontuKeskuksen kanssa.
Larri Helminen ja Jouko Kokkonen osallistuvat ylipormestarin järjestämään
demokratiapilottien tapaamiseen 14.3. kaupungintalolla.
Marjut Klinga kertoi, että Mellunmäki-seuran hallitus oli 7.3. ottanut kantaa
järjestöavustusten hakuun ja ennakkojen maksamiseen sosiaali- ja
terveyslautakunnassa. Menettelytavat ovat järjestöjen kannalta kohtuuttomia.
Larri Helminen muistutti, että myös KontuFestarin avustuksesta päätetään 12.3.
kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa.

10. Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous 11.4. klo 8.00 – 9.30 Mellarissa.
Päätettiin pitää teemakokous kevään aikana lasten ja nuorten asioista.
Toukokuun kokous pidettäneen eduskunnassa, jonne Eero Heinäluoma on kutsunut
yhteistoimintaryhmän. Tarkempi ajankohta selviää myöhemmin.

11. Päätettiin kokous n. klo 18.30. Puheenjohtaja kiitti vierailijoita ja osanottajia.
25.3.2013 Eeva-Liisa Broman

VETOA JA VOIMAA MELLUNKYLÄÄN
YHTEISTOIMINTARYHMÄN PÖYTÄKIRJA 4/2013

Aika:
Paikka:

Maanantai 11.4.2013 klo 8.00-9.30
Asukastila Mellari

Läsnä:

Risto Rautava
Pekka Saarnio

(kok) puheenjohtaja
(vas)

Larri Helminen
Noora Hynynen
Martti Häkkänen
Anna Kaskimies
Marjut Klinga
Suvi Nyström
Seppo Paju
Risto Rautiainen
Kalevi Salo

KontuKeskus ry
Mikaelin seurakunta
Mikaelin seurakunta
Kurkimäki –seura ry
Mellunmäki –seura ry
Lastenkulttuurikeskus Musikantit
Mellunmäki –seura ry
Kontula –seura ry
Vesalan Pienkiinteistöyhdistys ry

Sari Pelli
Pirjo Ruotsalainen
Markus Salonen
Jani Suonperä
Eeva-Liisa Broman

nuorisoasiainkeskus
lähiöprojekti
opetusvirasto
Lasipalatsin Mediakeskus / Kontupiste
sosiaali- ja terveysvirasto, sihteeri

Laura Kunnari
Sini Mainz

HDL/ Vamos Kontula
HDL / Vamos Kontula

Eija Hyvärinen-Hellberg Leikkivä lapsi ry kutsuttuna vieraana

3. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin Risto Rautava kokouksen puheenjohtajaksi. Eeva-Liisa Broman toimi
sihteerinä. Esteestä oli ilmoittanut Jouko Kokkonen,.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 11.3.2013 hyväksyminen (lähetetty aiemmin)
Hyväksyttiin kokouksen 12.2.2013 pöytäkirja.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
4. Villi kissa ja laiska hanhi
Leikkivä lapsi ry:n teatteri-projekti Apollon peruskoulussa Malminkartanossa
Eija Hyvärinen-Hellberg kertoi innostavasta teatteri-projektista Malminkartanossa
lokakuussta 2011 – maaliskuussa 2013.
Apollon yhteiskoulussa noin puolet lapsista on maahanmuuttajataustaisia. Koko
koulu osallistui teatteri-produktioon tavalla tai toisella. Varsinainen kohderyhmä oli
noin 50 oppilasta kolmelta luokalta. Harjoiteltuja taitoja olivat draama, kädentaidot,
valokuvaus sekä vuorovaikutus omiin tunteisiin. Mukana olivat koulusta erityisesti
ilmaisutaidon ja äidinkielen lehtori ja koulun ulkopuolelta seurakunta, nuorisotalo ja

järjestöjä. Projektia rahoitti sosiaali- ja terveyslautakunta. Vaikutukset olivat
huomattavat opettajien arvion mukaan: lapset oppivat toimimaan yhteistyössä,
kiusaaminen väheni ja monen itseluottamus kasvoi.
Kiitettiin Eija Hyvärinen-Hellbergiä hyvästä alustuksesta.
5. Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä (HYMYT) Mellunkylässä
Projektipäällikkö Markus Salonen opetusvirastosta kertoi Vuosaaressa pilotoidun
mallin levittämisestä Mellunkylään ja muualle ”Manner-Itään” sekä Malmille.
Mallilla pyritään samanaikaisesti edistämään lasten ja nuorten hyvinvointia sekä
heidän parissaan työskentelevien työhyvinvointia. On perustettu HYMYT –
koordinointiryhmä. HYMYT järjestää 16.4. Mikaelinkirkolla verkostoseminaariin,
joka oli jo täynnä ja johon suuri joukko Mellunkylän toimijoita, esim. urheiluseurat
ym. vapaaehtoisjärjestöt, ei enää mahtunut.
Esitettiin toivomus uudesta Mellunkylän toimijoita kokoavasta tilaisuudesta.
6. Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos- projekti
Sini Mainz ja Laura Kunnari esittelivät. Vamos-Kontula on pyörähtänyt juuri
käyntiin ja kurssille on tavoitettu kuusi 16-29 –vuotiasta nuorta. Tietoa Vamosin
tarjoamista mahdollisuuksista pitää edelleen levittää Mellunkylässä.
7. Arviot menneestä toiminnasta
Opetusaiheinen ilta 12.3. Mellarissa,
paikalla apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen (sd)
Marjut Klinga kertoi, että paikalla oli noin 25 henkeä ja opetuslautakunnasta Juha
Iconi (vas) ja Ville Jalovaara (sd) sekä Vesalan yläasteen ja Kontulan, Laakavuoren
ja Mellunmäen ala-asteidet rehtorit.
Kulttuurikahvila 19.3. Mellarissa, teemana tasa-arvo,
paikalla kh:n jäsen Pilvi Torsti (sd)
Marjut Klinga kertoi, että paikalla oli noin 15 henkeä.
Kaupunkisuunnitteluilta 3.4.2013 Mellarissa,
paikalla apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä (sd)
Marjut Klinga kertoi, että paikalla oli noin 90 henkeä.
Cine Kontulan espanjalaisten elokuvien viikko 5.-7.4. Kontulatalolla
Jani Suonperä kertoi, että viiteen esitykseen tuli yhteensä noin 30 henkeä.
Kulttuurin ilta –aluefoorumi 9.4. Kontulan Symppiksessä,
Larri Helminen kertoi, että paikalla oli noin 50-60 henkeä.
Kulttuurikahvila ja tanssiaiset 9.4. Mellarissa, teemana asukasvaikuttaminen
Marjut Klinga kertoi, että paikalla oli noin 40 henkeä.
8. Kevään aluefoorumit
Terveysfoorumiin 15.4. Mikaelinkirkolla ovat ilmoittautuneet Sirpa Asko-Seljavaara
(kok), Seija Muurinen (kok) ja Jouko Malinen (sd) sote-lautakunnasta. Alustuksia
pitävät päihden- ja terveyspalvelujen osastopäällikkö Hannu Juvonen ja
terveysasemien päällikkö Raija Puustinen sekä lähipalvelujen koordinaattori Pirkko
Excell sosiaali- ja terveysvirastosta.
Käytiin keskustelua jonkinlaisen foorumin järjestämisestä Ihana Kivikko –

tapahtuman yhteyteen 26.5.. Asia jäi auki.
9. Kevään tapahtumat
- Kontulan kirjaston Taskinen-Hirvilammi –tapahtuma 23.4.
- Kontulan kyläpäivät toukokuusta syyskuuhun joka kuukauden toinen sunnuntai
Kontulan ostarilla
- Vappu-Etkot Mellarissa 27.4.
- Musikanttien avoimet ovet 2.-8.5.
- Luontoretki Mustavuoreen 22.5., Mellunmäki-seura järjestää
-Skidirock Kurkimäessä 24.5.
- Kesän avaus Kontulan ostarilla 25.5.
- Ihana Kivikko 26.5.
- Mellunmäki –päivä: kesäjuhla ja pyöräretki 1.6.
- KontuFestari 24.8.
10. Mellunkylä-lehti 1/2013
Ilmestyy 3.5. Lehti sisältää mm. Jussi Pajusen ja Eero Heinäluoman haastattelut.
11. Muut asiat
- Helsingin kaupunginosayhdistysten liittto Helka ry:n yleiskaavakeskustelu ItäHelsingin seurojen kanssa ravintola Pikkulinnussa Puotilassa 22.4.
- Kontulaan on perustettu jäätelötehdas, joka valmistaa korkealaatuista 3 kaverin
jäätelöä. Os. Keinulaudantie 5. Jäätelöä saa mm. Kontumarketista, ja sitä tulee
kesällä myyntiin Helmi Grillin terassille.
- Euroopan Demokratian viikko on tänä vuonna 28.10. – 3.11.2013.
12. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään toukokuussa eduskunnassa Eero Heinäluoman vieraana.
13. Päätettiin kokous n. klo 8.30. Puheenjohtaja kiitti vierailijoita ja osanottajia.
20.5.2013 Eeva-Liisa Broman

VETOA JA VOIMAA MELLUNKYLÄÄN
YHTEISTOIMINTARYHMÄN PÖYTÄKIRJA 5/2013

Aika:
Paikka:

Maanantai 31.5..2013 klo 8.30-10.00
Asukastila Wanha Posti

Läsnä:

Risto Rautava
Jouko Malinen
Pekka Saarnio
Teemu Suominen

(kok) puheenjohtaja
(sd)
(vas)
(ps)

Larri Helminen
Anna Kaskimies
Juha Mäkinen
Suvi Nyström
Seppo Paju
Risto Rautiainen
Kalevi Salo

KontuKeskus ry
Kurkimäki –seura ry
KontuKeskus ry (videodokumentin tekijä)
Lastenkulttuurikeskus Musikantit
Mellunmäki –seura ry
Kontula –seura ry
Vesalan Pienkiinteistöyhdistys ry

Päivi Männistö
Irma Sippola
Jani Suonperä
Janne Typpi
Eeva-Liisa Broman

sosiaali- ja terveysvirasto
nuorisoasiainkeskus
Lasipalatsin Mediakeskus / Kontupiste
hallintokeskus / demokratiapilotit
sosiaali- ja terveysvirasto, sihteeri

Kerttu TieboutLeikkipuisto Lammen toimintaryhmä
4. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin Risto Rautava kokouksen puheenjohtajaksi. Eeva-Liisa Broman toimi
sihteerinä. Esteestä olivat ilmoittaneet Martti Häkkänen, Marjut Klinga, Jouko
Kokkonen, Pirjo Ruotsalainen ja Tero Santaoja.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 11.4.2013 hyväksyminen (lähetetty aiemmin)
Hyväksyttiin kokouksen 11.4.2013 pöytäkirja.
5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista muutoksella, että heti aluksi käsitellään
nuorisoasiankeskuksen asiat.
6. Nuorisoasiainkeskuksen asioita
Irma Sippola kertoi.
Nuorisolautakunta linjasi kokouksessaan 30.5. seuraavaa: koska on investointikatto,
nk:n käytössä olevien neliöiden määrä ei saa kasvaa. On kuitenkin jo päätetty
rakentaa Viikkiin nuorisotalo. Tämä johtaa muutoksiin mm. Mellunkylässä. Nk
luopuu Laakavuoren tiloista ja ostopalveluista siellä 31.5. 2014, mutta alueella
turvataan nuorisotyö jatkossakin. Itäinen nuorisotyön yksikkö tempaisee tunnuksella
Nolla Polla nuorten päihteettömyyden tukemiseksi KontuFestareilla.
Päätettiin pitää kolmas Piparia ja poliitikkoja –ilta 14.11.
Ks. lautakunnan esityslista (pöytäkirja ei ole vielä ilmestynyt netissä):
http://www.hel.fi/hki/Nk/fi/P__t_ksenteko/Asiakirja?ls=11&doc=Nk_2013-0530_Nlk_6_El

7. Kansallisteatterin Kontula-projekti
Larri Helminen kertoi.
Kansallisteatteri on kierrellyt alueella ja tavannut toimijoita, mm. Teatriksessa1000€
stipendin saaneen Narrin Kivikon teatteriryhmän (nuorisoasiainkeskus) ja
Teatriksessa esiintyneet Musikantit. Kansallisteatteri tulee OstariFestarille 12.6. ja
KontuFestareille 24.8. kertomaan projektistaan ja värväämään ihmisiä siihen.
Varsinainen toiminta pyörähtää käyntiin elokuussa työpajoineen ym. Projektista
tehtäneen videodokumentti.
Yhteyshenkilö ohjaaja Eveliina Heinonen, tio.eveliina.heinonen@gmail.com puh.
0504651415. Laittakaa muistiin ja levittäkää!
6. Mellunkylän asukastilat
- Mellari tullaan purkamaan asuntorakentamisen alta. Kirjaston ym. toimijoiden
yhteishanke tulee lähelle metroasemaa, mutta aikataulu on epäselvä.
- Kontulan lähiöasema kuuluu sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikköön.
Yksikkö on selvitystilassa, ja ennen vuodenvaihdetta päätetään sen kohtalosta:
lakkautetaanko se, hajoitetaanko se, siirretäänkö se toiseen virastoon vai jatkaako se
entisellään.
- Kontulan Symppis on myös selvitystilassa soten päihde- ja terveyspalvelujen
osastolla. Sen ulkoistamista ja siirtämistä kolmannen sektorin hoidettavaksi
ostopalveluksi pohditaan.
- Wanhasta Postista todettiin, että tila alkaa olla liian pieni eläkeläisjärjestöille.
Rahoitus järjestöavustuksista jatkunee kuten ennenkin.
- Keskustelussa todettiin, että sosiaali- ja terveyspalvelujen ensi vuoden budjetti on
todella tiukka ja edellyttää leikkauksia. Selvitystilassa olevien yksiköiden pitää
pystyä osoittamaan toimintansa vaikuttavuus. Vaikka toiminta ulkoistettaisiinkin
ostopalveluksi, vastuu sen järjestämisestä säilyy kaupungilla.
- Kontupisteen rahoituksesta päätetään joka vuosi erikseen.
- Kontulatalon tulevaisuudesta tulee pitää huolta, koska se koostuu Symppiksestä,
Wanhasta Postista ja Kontupisteestä, joita rahoitetaan eri lähteistä.
- Lastenkulttuurikeskus Musikanteissa käy yli 700 lasta viikossa. Kevätjuhlien
aikaan puolentoista viikon aikana siellä kävi yli 6000 henkeä. Talous on edelleen
hyvin tiukka. Valtionapuja Musikanttien on käytännössä liki mahdoton saada,
neuvotteluja opetusministeriön kanssa on käyty. Uusia toimintamalleja ja
rahoituslähteitä täytyy siis koko ajan kehitellä.
- Jouko Malinen lupasi selvittää, voisiko sosiaali- ja terveyslautakunta tulla pitämään
kokousta Mellunkylässä, esim. Symppiksessä.
8. Kontupisteen suunnitelmia
Jani Suonperä kertoi.
Kontupiste on virittämässä yhteistyötä Valokuvataiteen museon kanssa. Tarkoitus on
kerätä alueelta valokuvia ja perustaa ”Galleria Kontupiste”.
Todettiin, että Kontupisteen olisi syytä tässä asiassa tehdä yhteistyötä Kontulan 50vuotisjuhliin kuuluvan valokuvauskilpailun kanssa, joka toteutetaan nyt kesällä ja
syksyllä, jotta ei tulisi päällekkäistä toimintaa.
8. Mellunkylä valtamediassa
Helsingin Sanomat uutisoi näyttävästi Tukholman lähiömellakoita ja halusi liittää ne
Suomen ja Helsingin tilanteeseen. Tässä yhteydessä mainittiin myös Kontula ja
Mellunmäki. Puukotustapaus Mellunmäen Valintatalolla sai myös kielteistä

julkisuutta. Todettiin, että on aina syytä olla varovainen toimittajille antamissa
lausunnoissaan. (”Kun Kallio kukkii, Kontula kakkii”, Pekka Saarnio totesi).
Skidirock taas sai myönteistä julkisuutta isossa Hesarin jutussa, mistä oltiin iloisia.
Mietittiin mahdollisuutta kutsua Helsingin Sanomien kaupunkitoimituksen toimittaja
(esim. Pipsa Palttala) syksyn kaupunkisuunnitteluiltaan.
9. Leikkipuisto Lammen peruskorjaus
Kertti Tiebout, Lammen käyttäjä, tuli kertomaan tilanteesta.
Leikkipuistorakennuksessa on sisäilmaongelmia, minkä takia rakennus on ollut
suljettuna vuodesta 2011. Paikalle suunnitellaan uudisrakennusta, johon tulisi myös
päiväkoti. Rakentaminen alkaisi vasta vuonna 2016, mitä alueen lasten vanhemmat
haluaisivat kiirehtiä ja keräävät sitä varten adressia netissä ja tapahtumissa. Kerttu
Tieboutin mielestä tilannetta voisi helpottaa vaikka väliaikaisella parakilla, jonne
ulkolelut saataisiin lukkojen taa ja jossa voisi olla vessa, vesipiste ja keittolevy.
Puistolla on iso ja hyvin monikulttuurinen käyttäjäkunta, missä vanhempien ja lasten
on ollut helppo tutustua yli kulttuurirajojen. Lähin toinen leikkipuisto on Kiikku,
joka on jo täpötäynnä lapsia, esim. leikkitoiminnan kerhoon eivät kaikki halukkaat
mahtuneet. Kontulankaaren päästä on sinne jo pitkä matka lastenrattaiden kanssa.
Tilannetta pahentaa myös se, että Mikaelin seurakunta joutuu luopumaan
(yli)kalliista Kaaren seurakuntakodista (120m2, vuokra 38000 €/v, kaupungin tila)
Linnoituksentiellä, jossa on järjestetty paljon ohjelmaa lapsille ja lapsiperheille.
Keskustelussa todettiin, että leikkipuistoja ei ole riittävästi Mellunkylän alueella.
Todettiin, että seurakunta on käynyt neuvotteluja Diakonissalaitoksen kanssa
mahdollisuudesta lainata Lastenkaaren tiloja. Muita korvaavia tiloja ei ole löytynyt
lähistöltä. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta aikaistaa Lammen hanketta, mikä
olisi suotavaa, mutta investointikatto tekee sen vaikeaksi. Risto Rautiainen lupasi
Kontula –seuran tulevan mukaan selvittelemään tilannetta ja auttamaan
kampanjoinnissa.Vetoa ja Voimaa Mellunkylään pyrkii tukemaan Lammen käyttäjiä
kelvollisen ratkaisun löytämisessä.
10. Arvio Mellunkylä-lehdestä 1/2013
Oltiin hyvin tyytyväisiä lehteen. Seppo Paju olisi toivonut, että Mellunmäen aineisto
olisi voitu keskittää yhdeksi paketiksi esim. keskiaukeamaksi. Todettiin, että
aineistoa ei ollut riittävästi. Kaiken kaikkiaan: lehti on paras kaupunginosalehti
Helsingissä (!).
11. Juha Mäkisen videodokumentti Vetoa ja Voimaa -toiminnasta
Dokumentti valmistuu lähiaikoina, ensi-ilta on OstariFestarilla 12.6.
12. Arviot menneestä toiminnasta
-Terveysfoorumi 15.4. keräsi vain vähän väkeä. Asiakasraatien asettaminen Kivikon
ja Kontulan terveysasemille etenee, joskin hitaasti. Ne alkavat pyöriä vasta syksyllä,
joten pilottivuoden raportointiin ei tule paljoa aineistoa.
- Skidirock Kurkimäessä 24.5. teki uuden yleisöennätyksen, paikalla oli päivän
aikana noin 1500 henkeä, ja ohjelma pyöri kitkatta. Sosiaali- ja terveysviraston koko
tiedottajaryhmä kävi tutustumassa tapahtumaan ja Musikantteihin.
- Kesän avaus Kontulan ostarilla 25.5. keräsi noin 500 henkeä.
- Ihana Kivikko 26.5. keräsi noin 1000 henkeä Kipinäpuistoon.
13. Loppukevään ja kesän tapahtumat
Mellunmäen kesäjuhla ja pyöräretki 1.6.
OstariFestari 12.6.

Kontulan kyläpäivät 9.6., 14.7. ja 11.8.
Uusi kirpputoritapahtuma, jonka järjestää Kontulan uusi suutari.
KontuFestari 24.8.
KontuFestareista tulee tänä vuonna kansainvälinen, koska EUNIC tuo
paikalle esiintyjiä Euroopasta (Virosta, Sakasasta, Ranskasta, Puolasta,
Italiasta ja Iso-Britanniasta). Tulee kaksi esiintymislavaa. Suomalaiset
pääesiintyjät ovat Pelle Miljoona, Notkea Rotta All Stars ja Tuomari Nurmio.
Mukana esiintymässä myös Musikanttien tyttöbändi. Ohjelma julkistetaan
Helsinki-päivän jälkeen. Nuoret valitsevat yhden esiintyjän
nettiäänestyksellä, nuorisoasiainkeskus on mukana järjestämässä äänestystä.
Aatteiden teltta on paikalla kuten ennenkin, ja Lähiö 2072 ja Kansallisteatteri
esittäytyvät.
14. Syksyn toiminnan hahmottelua
Päätettiin pitää kaavoitusilta 3.10. Mikaelin kirkon seurakuntasalissa. Teemana
yleiskaava ja mahdollisesti paikalliset kaavat. Keskustellaan myös lisä- ja
täydennysrakentamisesta sekä peruskorjauksista ja putkiremonteista. Kutsutaan Risto
Vahanen yhdeksi puhujaksi. Lähiö 2072 –hanke tulee paikalle. Kaksi
segregaatiokehitykseen liittyvää tutkimusta julkaistaan alkusyksystä (tietokeskus ja
Helsingin Yliopisto), katsotaan voidaanko niitäkin esitellä.
Mellunmäki –seuran suunnitelmissa ovat seuraavat tapahtumat syyskaudella:
- 22.8. Taiteiden ilta Mellarissa klo 17-20
- 21.9. Palvelupalli 4
- 10.10. Kulttuurikahvila Mellarissa klo 17-20
- 9.11. Isänpäivän tapahtuma
- 20.11. Kulttuurikahvila Mellarissa klo 17-20
- 29.11. Joulujuhla
- 30.11. Joulumyyjäiset
- 6.12. Lippujuhla
Aikatauluihin voi tulla vielä muutoksia.
15. Muut asiat
- Lastenkulttuurikeskus Musikantit pääsi esiintymään Teatris-tapahtumaan
Kansallisteatteriin ja sai näytelmälleen 400 katsojaa. Musikantit kutsuttiin mukaan
järjestämään Venäjän viikkoa Malmi- ja Kanneltalolle lokakuussa sekä kiertueelle
Kuopioon. (Hieno juttu!)
- Onniteltiin nuorisoasiainkeskuksen Narrin Kivikon teatteriryhmää, joka sai
Teatrikselta stipendin.
- Metropolian kampuksen hanke Myllypuroon takkuilee, koska Espoo vastustaa sitä
täysin voimin.
16. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään elokuussa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana,
mahdollisesti eduskunnassa (jolloin kaikki eivät valitettavasti mahdu mukaan).
17. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous n. klo 10..

14.6.2013 Eeva-Liisa Broman
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Aika:
Paikka:

Keskiviikko 21.8.2013 klo 9.00-10.30
Eduskunta

Läsnä:

Risto Rautava
Jouni Autio
Eero Heinäluoma
Veronica Hertzberg
Merja Leskinen

(kok) puheenjohtaja
(sd)
(sd)
(rkp)
Heinäluoman avustaja

Larri Helminen
Martti Häkkänen
Timo-Jussi Kyyrö
Raine Manninen
Niklas Nyström
Seppo Paju
Risto Rautiainen
Kalevi Salo
Marikka Sand
Juha Saunamäki

KontuKeskus ry
Mikaelin seurakunta
Radio Kontula ry
Kontulan ostoskeskuksen yrittäjäyhdistys ry
Lastenkulttuurikeskus Musikantit
Mellunmäki –seura ry
Kontula –seura ry
Vesalan Pienkiinteistöyhdistys ry
Kontula-seura ry
LC Mellunmäki

Titta Reunanen
Leena Sallas
Tero Santaoja
Ari Tolvanen
Eeva-Liisa Broman

hallintokeskus / demokratiapilotit
kaupunginkirjasto
lähiöprojekti
kulttuurikeskus
sosiaali- ja terveysvirasto, sihteeri

5. Kokouksen järjestäytyminen
Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma toivotti kokousväen tervetulleeksi
vieraakseen. Valittiin Risto Rautava kokouksen puheenjohtajaksi. Eeva-Liisa Broman
toimi sihteerinä.
9. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
10. KontuFestari 24.8.2013
Larri Helminen kertoi. Valmistelut loppusuoralla, kaikki kunnossa. EUNIC tuo
festareille arvokkaan lisän: esiintyjiä Virosta, Puolasta, Saksasta, Iso-Britanniasta,
Ranskasta ja Italiasta. Nuoriso valitsi nettiäänestyksellä yhden esiintyjän (Madison).
Myös lapsille on ohjelmaa, Lastenkulttuurikeskus Musikanttien oppilaat esiintyvät.
Suomalaiset pääesiintyjät ovat Pelle Miljoona, Notkea Rotta ja Dumari ja Spuget.
Tervetuloa festareille!
11. Euroopan Demokratian viikko 14.-20.10.2013
Eeva-Liisa Broman kertoi. Vetoa ja Voimaa Mellunkylään osallistuu tänä vuonna
kolmannen kerran Euroopan Parlamentin European Local Democracy Week viettoon

omilla tapahtumilla. Viikon tämän vuoden teemat ovat aktiivinen kansalaisuus,
äänestäminen, jakaminen ja osallisuus.
Keskustelussa esitettiin, että osittain samaan aikaan 16. – 24.10. toteutettava
nenäpäiväviikko kytkettäisiin mukaan – siinä on teemana äitien ja lasten lukutaidon
kehittäminen (Leena Sallas). Kontulan kirjasto tulee osallistumaan siihen.
Kirjaston osallistumista Demokratian viikkoon pidettiin tärkeänä (Risto Rautava).
Katja Soini totesi, että Mestoilla lyhytvideokilpailu saattaa tuoda uutta tietoa siitä,
mitä nuoret pitävät tärkeänä lähiympäristössään. Kilpailun palkinnot jaetaan
Demokratian viikolla. Hän huomautti myös, että Mellunkylässä on jo koululuokkia,
joissa yli 50 % oppilaista on vieraskielisiä – miten maahanmuuttajat otetaan
huomioon? Juha Saunamäki halusi ala-asteidenkin tulevan mukaan Demokratian
viikkoon. Alueen koulujen mukaan saamista pidettiin tärkeänä. Myös ruotsinkielisten
(Veronica Hertzberg).
Seppo Paju korosti osallistavien ja vuorovaikutteisten menetelmien tärkeyttä,
järjestetään mitä tahansa. Kalevi Salo ehdotti mietittäväksi jonkinlaista
paikallisparlamenttia.
Larri Helminen huomautti siitä, miten media ei uutisoi demokratiapilotteja –
pidetäänkö koko alueellisen vaikuttamisen kokeilua lumehankkeena? Meidän pitäisi
tuoda esille saavutuksia ja konkretiaa.
Martti Häkkänen totesi kohtaavansa seurakuntavaaleissa ihan samoja ongelmia kuin
mitä kohdataan yleisissä vaaleissa. Mitä tehdäänkin, pitäisi tehdä konkreettista ja
aitoa. Asioista pitää osata tehdä tarinoita ja antaa niille kasvot.
Eeva-Liisa Broman kertoi, että lähiaikoina on ilmestymässä viisi tutkimusta
segregaatiosta, joiden tuloksissa on paljonkin huolestuttavaa. Pitäisikö niistä
keskustella? Ja miten segregaatioon voidaan puuttua, jos pääkaupunkiseudun kunnat
ovat erillään?
Marikka Sand kertoi Pelastetaan Leikkipuisto Lampi –liikkeestä, jonka käynnisti
kaksi nuorta perheenäitiä (jotka ansaitsivat toiminnastaan palkinnon). Asiaa
koskevaan adressiin on jo saatu satoja nimiä. Jouni Autio kysyi, miksi leikkipuiston
sisäilmaongelmista kärsivää rakennusta ei korjata samalla kun viereinen Vesalan
yläaste laitetaan kuntoon.
Eero Heinäluoma kertoi, että professori Matti Kortteinen oli vuonna 2002
demariryhmän vieraana mutta uusia keinoja segregaation hillitsemiseksi ei löydetty.
Ilmiö ei ole päättäjillä hanskassa. Kaavoitus ja asumismuotojen sekoittaminen ovat
menettäneet voimansa. Hän epäili myös, että tilaisuus jossa keskusteltaisiin
”vääränlaisista” asukkaista Mellunkylässä, ei tavallista asukasta kiinnostaisi.
Pääkaupunkiseudun kuntia ei tulla yhdistämään, mutta metropolihallinto tulee ja sille
siirretään kaavoitus. Heinäluoman oma kanta on, että on hienoa kun erilaiset ihmiset
kohtaavat. Kalevi Salo totesi, että tutkijat tutkivat mutta eivät esitä lääkkeitä.
Leena Sallas oli kuitenkin sitä mieltä, että aluefoorumi segregaatiosta voisi
kiinnostaa, jos siinä esiteltäisiin mahdollisia ratkaisuja.
Seppo Paju halusi saada ihmiset tekemään omaa lähiötään, kuten Lähiö 2072 –
hankkeessa esitetään. Raine Manninen totesi, että putkiremontit puhuttavat paljon
alueella.
Risto Rautava kysyi, miten lähiöprojekti voidaan kytkeä mukaan. Jos järjestetään
segregaatiosta seminaari, media pitää saada paikalle ja Vetoa ja Voimaa työ vahvasti
esille. Eero Heinäluoma ehdotti näyttelyä esim. kirjastoon.
Katja Soini esitti, että yksi esille tuotava materiaali voisi olla Mellunkylän
musiikkiaikajana, joka kerätään KontuFestareille. Tero Heikkinen valmistelee
Mellunkylän aikajanaa, mutta se tuskin valmistuu vielä lokakuussa.
Päätettiin, että esitykset Demokratian viikosta tuodaan seuraavaan kokoukseen näillä
evästyksillä.

12. Suojelija Joulupuisto –tapahtumalle 15.12.2013
Juha Saunamäki pyysi juhlallisesti Eduskunnan puhemiestä Eero Heinäluomaa tämän
vuoden Joulupuisto –tapahtuman suojelijaksi. Eero Heinäluoma suostui. Samalla
Mikaelin seurakunta lahjoitti puhemiehelle vyön ”kannustimena koetuksiin”.
Vastauksessaan Eero Heinäluoma toivoi vyön reikien riittävän.
13. Syksyn alueforumit
Risto Rautava halusi Metropolian esille myös 3.10. kaupunkisuunnittelu – ja
peruskorjausfoorumissa. Päätökset on nyt saatu aikaan, ja rakentaminen alkanee
vuonna 2015. Mahdollisesti myös yksi iso yritys on tulossa Itä-Helsinkiin, mutta
päätöksenteko asiasta on vielä kesken. Eero Heinäluoma totesi Espoon
vastahangasta, että Espoo saa Aalto Yliopiston ja että on vain oikeus ja kohtuus että
Itä-Helsinki saa Metropolian. Sitä, miten työpaikkojen saamista Itä-Helsinkiin voisi
edistää, pitäisi joskus pohtia pienemmällä porukalla. Hän ehdotti myös, että enempi
pitäisi pitää esillä alueen historiaa ja että uusille asukkaille voisi laatia tervetuloavihkosen, jota yrittäjät voisivat tulla mukaan rahoittamaan. Miten esim. kouluissa
kiinnitetään oppilaita omaan asuinalueeseensa? Martti Häkkänen piti ehdotusta
kannatettavana, esim. seurakuntayhtymä lähettää kaikille muuttaneille esitteen.
Larri Helminen kertoi, että osana Kontulan 50 v-juhlia saadaan ehkä Mellunkylä –
opas joka sisältäisi myös historiaa.
Tero Santaoja kertoi Lähiiöprojektin Metro-Helsinki –hankkeesta, jonka
tarkoituksena on lisätä Itä-Helsingin houkuttelevuutta yritysten sijaintipaikkana.
Esim. Herttoniemen teollisuusalueelle perustetaan kehittämisyhdistys. ”Kaupungin
elinkeinopolitiikka vaatii vielä paljon kehittämistä.”
Risto Rautava kertoi, että Rukatunturintiellä yhdessä asunto-osakeyhtiössä on erittäin
mielenkiintoinen peruskorjaus tulossa. Yhteyden saa yhtiön hallituksen jäsenen
Jukka Kasvin kautta.
Perinteinen Piparia ja poliitikkoja –foorumi pidetään Luupissa 14.11.
Joulukuun aiheeksi ehdotettiin työpaikat ja koulutus.
14. Ajankohtaiset asiat
Ohessa raportoidaan vain uutta tietoa, mitä ei ole edellisessä pöytäkirjassa.
- Kansallisteatterin Reittejä Kontulaan on saanut 3t5 henkeä työpajoihinsa.
Useampikin mahtuisi ja olisi tervetullut.
- Mikaelin seurakunnan lehti Mikael on ilmestynyt ja sitä saa mm. kirkolta.
- 15.9. pidetään Mikaelin kirkolla juhlamessu ja näytillä on alttaritaulun maalanneen
Hannu Väisäsen luonnoksia. Paikalle ovat lupautuneet kirkon suunnitelleet
arkkitehdit Simo ja Käpy Paavilainen.
- 29.9. Mikaelin kirkolla on perinteinen Mikkelin päivä klo 11-18, koko kansan juhla.
- Joulupuisto pidetään 15.12. kirkon ympäristössä ja kirkolla. Tuottajana on Anna
Kaskimies Kurkimäki –seurasta.
- Mellarissa on 22.8. Taiteiden ilta.
- Mellunmäessä on kaavakävely 28.8.
- Timo-Jussi Kyyrö muistutti Kaupunginosaradiosta joka maanantai klo 19.30.
- Kontulan Symppiksen asiassa on edistytty niin, että Niemikotisäätiö on tulossa
kaupungin kumppaniksi hoitamaan Symppistä.
- Lastenkulttuurikeskus Musikantit täytti yhdeksän vuotta 20.8. – onniteltiin.
15. . Seruraava kokous
Seuraava kokous pidetään tiistaina 17.9. klo 8.30 Mellarissa..
Tervetuloa!

16. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 9.20. Puheenjohtaja kiitti osanottajia.

16.9.2013 Eeva-Liisa Broman.

VETOA JA VOIMAA MELLUNKYLÄÄN
YHTEISTOIMINTARYHMÄN PÖYTÄKIRJA 7/2013

Aika:
Paikka:

Tiistai 8.10.2013 klo 8.30-10.00
Kontulan kirjasto, Kontulan ostarin ylätasanne

Läsnä:

Pekka Saarnio (Vas.) puh.joht.
Irene Auer
(SKP ja Helsinki-ryhmä)
Arja Heikkinen
Larri Helminen
Niklas Nyström
Suvi Nyström
Seppo Paju
Risto Rautiainen
Kalevi Salo

Mikaelin seurakunta
(KontuKeskus ry)
Semja ry / Musikantit
Semja ry / Musikantit
Mellunmäki –seura ry
Kontula –seura ry
Vesalan pienkiinteistöyhdistys ry

Sari Pelli
Jaana Pylkkänen
Pirjo Ruotsalainen
Leena Sallas
Irma Sippola
Janne Typpi
Eeva-Liisa Broman

nuorisoasiainkeskus
sosiaali- ja terveysvirasto, Kontulan lähiöasema
kaupunkisuunnitteluvirasto, lähiöprojekti
kaupunginkirjasto, Kontulan kirjasto
nuorisoasiainkeskus
hallintokeskus
sosiaali- ja terveysvirasto, sihteeri

Matilda Carlson
Turo Eklund
Seija Heiskanen
Minna Raassina
Saija Roininen

Lähiö 2072, Roottori 2 / HDL
Lähiö 2072 / Helsingin Energia
Lähiö 2072, Roottori 2/ HDL
Lähiö 2072/ Vahanen Oy
Lähiö 2072, Roottori 2/ HDL

1. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin Pekka Saarnio kokouksen puheenjohtajaksi. Eeva-Liisa Broman toimi
sihteerinä.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan 17.9.2013 hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista.
4. Demokratian viikko 14.-20.10.2013
Ma 14.10. dokumenttielokuva Liikkumavara eduskunnan työskentelystä ja Joonas
Pekkanen Avoin ministeriö ry:stä. Wanhassa Postissa.
Ti 15.10. Demokratian ilta, puhujina asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen, Risto
Vahanen ja Juha Karjula.
Lähiö 2072:n MESTOILLA nuorten lyhytvideokilpailun tuomaristossa ovat Katja
Soini sihteerinä, Risto Vahanen puheenjohtajana ja Larri Helminen, Santtu Luoto ja
Tero Santaoja jäseninä.
Ke 16.10. koulutusta kaupungin uuden sähköisen palautejärjestelmän käytössä

Kontulan lähiöasemalla klo 13-15. Lisäksi koko viikon Demokratia-seinä, johon voi
kirjata, mikä ilahduttaa ja mikä itkettää Kontulassa.
5. Arvio Tasavallan Presidentin vierailusta nuorten luona Luupissa 2.10.2013
Vierailu liittyi nuorisoasiainkeskuksen demokratiapilottiin Ruutiin. Sauli Niinistö
vieraili skeittihallilla ja askartelupajassa. Päätapahtuma oli Luupissa, jossa nuoret
saivat haastatella presidenttiä. Tilaisuuden juonsi kolme nuorta, Maxie Madisson,
Leticia Makunda ja Hassan Maikal.
Vierailu on saanut paljon myönteistä palautetta nuorilta ja Mellunkylästä. Se oli
myös hyvin esillä tiedotusvälineissä. Keskustelut Luupissa ovat nähtävillä netissä
www.presidentti.fi , myös Ruudin sivuilla. Tunnelmia välitetään
kaupunginosaradiossa ja presidentin haastattelu ilmestyy Mellunkylä –lehdessä.
Lue alueportaalista raportti vierailusta:
http://www.mellunkyla.fi/ajankohtaista/4297.html
6. Piparia ja Poliitikkoja –aluefoorumi Luupissa 15.11.2013
Asiaa käsitellään valmistelevassa kokouksessa 9.10.2013.
7. Sisäministeriön tarjouspyyntö koskien monikulttuurisen tapahtuman järjestämistä
Sisäministeriö on pyytänyt Vetoa ja Voimaa Mellunkylään yhteistoimintaryhmää
hakemaan Good Relationsa –hankkeen avustusta monikulttuurisen tapahtuman
järjestömiseen vielä tämän vuoden puolella. Koska yhteistoimintaryhmä ei ole
oikeustoimikelpoinen eli rekisteröity järjestö ja koska kiireisen aikataulun ja
bruttobudjetoinnin takia kaupungin virastot eivät ehtisi hakea määrärahaa, hakijana
on KontuKeskus ry. Viesti on myös mennyt alueen maahanmuuttajajärjestöille,
joiden keskuudesta yhteistyökumppanit haetaan. Käytiin keskustelua asiasta.
8. Asukastilojen tulevaisuus
Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuspäätöksiä odotellessa kannettiin huolta
Kontupisteen vuokran maksamisesta. Vuokran on maksanut aiemmin sosiaalivirasto.
Jos sote-virasto ei ole esittänyt muutosta, tilanne jatkunee entisellään?
Musikanttien avustukset ovat tarpeeseen nähden liian pieniä.
Miten rahoitetaan Kontulan 50-vuotisjuhlat?
9. Arvio kaupunkisuunnittelu- ja peruskorjaus –aluefoorumista 3.10.2013
Aluefoorumissa esiteltiin ensin kävelykierroksella sitten Symppiksessä Kontulan
keskuksen uusi asemakaavamuutoksen luonnos. Toisena aiheena oli Lähiö 2072 –
hanke eli rakennusten peruskorjaukset. Ks.
http://www.mellunkyla.fi/ajankohtaista/4295.html
Paikalla oli noin 80 henkeä ja kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Risto
Rautava (Kok) ja Rolf Sormo (PS). Keskusteluissa tivattiin parempia pyöräilyyhteyksiä ja pyöräparkkeja sekä muistutettiin siirtolapuutarhahankkeen
viivästymisestä. Kysyttiin myös Metropolian kampuksen etenemisestä.
Peruskorjauksista puhuttaessa paikalla ollut talous- ja suunnittelukeskuksen
hissiasiamies muistutti, että Mellunkylästä puuttuu noin 600 hissiä yli 2-kerroksisista
porraskäytävistä ja että niiden rakentamiseen voi saada 60 % avustusta
(simo.merila@hel.fi ).
Tilaisuus osoittautui hieman liian pitkäksi, ja osa väestä lähti kaavakeskustelun
jälkeen pois. Kouluarvosanaksi tuli kuitenkin varsin korkea 8,4.
Alkuperäinen idea kokeilla uutta sähköistä palautejärjestelmää heti tuoreeltaan
Kontupisteessä kariutui siihen, että kaupunkisuunnitteluvirasto ei halunnut palautetta
sitä kautta. Järjestelmä oli vielä liian tuore.

10. Kontulan ja Kivikon terveysasemien asiakasraadit käynnistyneet
Raportti Kontulan raadin ensimmäisestä kokouksesta
Seppo Paju kertoi, että raati oli saanut vapaat kädet määritellä tehtävänsä ja että
ryhmäytyminen voi olla vielä keskeneräinen neljänkin kokouksen jälkeen. Seppo oli
haistavinaan pientä puolustautuvaa asennetta henkilökunnassa. Internet –
yhteydenpitoa ja puhelinneuvontaa ollaan lisäämässä. Tunnustetaanko potilaan ja
lääkärin kohtaamisen ja vuorovaikutuksen suuri merkitys? Sysätäänkö vastuuta
liikaa potilaalle, jolloin voi tulla kokemus huonosta palvelusta. Tällaisen raadin
pitäisi toimia ainakin kaksi vuotta, jotta luottamus syntyisi. Nyt ihmiset pelkäävät
kertoa kokemuksistaan ja henkilökunta pelkää ottaa vastaan kertomuksia.
Keskustelussa todettiin, että terveysasemalta saadusta huonosta kohtelusta liikkuu
alueella paljon huhuja (”paha kello kauas kantaa”). Asiakasraadit ovat sosiaali- ja
terveysviraston strategian mukainen uusi toimintamuoto.
11. Arviot tapahtumista
Mikkelin päivä Mikaelin kirkolla 29.8.
- Paikalla oli paljon ihmisiä ja joukossa runsaasti lapsiperheitä. Makkaroita meni
350 kpl. Ensi vuonna teemana on vapaaehtoistyö.
Lastenkulttuurikeskus Musikanttien osallistuminen Verraton Venäjä –hankkeeseen
Kuopiossa ja Varkaudessa 25.-27.9.2013
- Musikanteilla oli neljä esitystä musiikkinäytelmästä Kolme pientä porsasta.
Niissä oli yleisöä 150 – 250 / näytös. Ideana oli että lapset esiintyvät lapsille
12. Muita Musikanttien esiintymisiä
Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen Kanneltalo ja Malmitalo järjestivät
Harasoo! tapahtumaviikon (21.–26.10.2013), jonka tarkoituksena oli tehdä venäläistä
kulttuuria tutuksi kaikille. Lastenkulttuurikeskus Musikantit kutsuttiin mukaan
suunnittelemaan sekä osallistumaan tapahtumaan yhdessä muiden toimijoiden
kanssa.
Viikon aikana Musikantit esitti nukketeatteria, veti työpajoja, piti satu- ja
muskaritunteja, esitti kaksi isoa musikaalia sekä piti kaksi konserttia. Kaikissa
esityksissä kohdeyleisönä olivat lapset ja lapsiperheet. Esiintyjistä 95% oli lapsia ja
nuoria. Palaute yleisöltä ja muilta järjestäjiltä oli myönteistä. Yleisö löysi esitykset
hyvin ja paikalla oli runsaasti väkeä. Esitykset olivat kaksikielisiä.
18.10. 2013 – syyslomaviikolla, nukketeatteriesitys Kolme pientä porsasta ja työpaja
Espoon Sello-kirjastossa Yleisöä yhteensä 60-70 henkeä.
Nenäpäivänä 8.11.2013 nukketeatteriesitys Kolme pientä porsasta Kontulan kirjastossa.
13. Lähiö 2072 kahvirundi 5.11.2013
Lähiö 2072 pitää neljässä kerrostaloyhtiössä, yhteistyössä ko. yhtiöiden kanssa,
avoimet ovet, jolloin kerrotaan hankkeesta, talojen elämästä ja peruskorjauksista.
Hankkeen asiantuntijat ovat silloin tavattavissa. Lue lisää:
http://www.mellunkyla.fi/tapahtumat/kahvirundi_kontulassa_ja_kurkimaessa.html
14. Demokratiapilottien tapaaminen 7.11.2013
Demokratiapilotit tapaavat 7.11.2013 Wanhassa Postissa.
15. Mellunkylä –lehti 2/2013
Lehti ilmestyy 8.11.2013.

16. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään torstaina 21.11. klo 17.00. Paikka ilmoitetaan
myöhemmin.
17. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous n. klo 10.00.

4.1.2014 Eeva-Liisa Broman

VETOA JA VOIMAA MELLUNKYLÄÄN
YHTEISTOIMINTARYHMÄN PÖYTÄKIRJA 8/2013

Aika:
Paikka:

Torstai 21.11.2013 klo 17.00-18.30
Kontulatalon Wanha Posti

Läsnä:

Pekka Saarnio (Vas.) puh.joht.
Irene Auer
(SKP ja Helsinki-ryhmä)
Jouni Autio (SDP)
Larri Helminen
Martti Häkkänen
Marjut Klinga
Niklas Nyström
Seppo Paju
Risto Rautiainen
Ala Saeed

KontuKeskus ry
Mikaelin seurakunta
Mellunmäki –seura ry
Semja ry / Musikantit
Mellunmäki –seura ry
Kontula –seura ry
Irakin naiset ry

Sari Pelli
Jani Suonperä
Eeva-Liisa Broman

nuorisoasiainkeskus
Kontupiste / Lasipalatsin Mediakeskus
sosiaali- ja terveysvirasto
siht.

Tero Heikkinen
Saija Roininen
Katja Soini

Lähiö 2072 / Aalto yliopisto
Lähiö 2072, Roottori 2 / HDL
Lähiö 2072 / Aalto yliopisto

1. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin Pekka Saarnio kokouksen puheenjohtajaksi. Sihteerinä toimi Eeva-Liisa
Broman. Erittäin monet olivat ilmoittaneet esteistä, useat vedoten loppuvuoden
kiireisiin.
2. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista sillä muutoksella, että listan kohdat 12 ja 13 käsitellään
kohdassa 6.
3. Demokratian viikko 14.-20.10.2013
Ma 14.10.2013 klo 17.30 – 20.00 Liikkumavara –dokumenttielokuvan esitys ja
Avoin miniteriö ry:n Joonas Pekkanen Kontulatalon Wanhassa Postissa
- Dokumenttielokuva ja lakialoitteiden tekeminen eivät kiinnostaneet
mellunkyläläisiä, paikalla oli vain muutama ihminen Keskustelu oli kuitenkin
mielenkiintoinen.
Ti 15.10.2013 klo 18-20 aluefoorumi Demokratian ilta, teemana Uusi vaihde
korjausrakentamiseen ja vieraana asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen.
Ennen foorumia Lähiö 2072 –hanke näytti peruskorjauskohteita Kontulasta
ministerille ja esitteli hankkeen toimintaa.
Demokratian illassa MESTOILLA -lyhytvideokilpailun tuomariston puheenjohtaja
Risto Vahanen esitteli Lähiö 2072 – hankkeen järjestämän kilpailun tulokset.
Kilpailuun osallistui 117 ala-asteikäistä nuorta ja tuloksena oli 34 videota. Ministeri
Viitanen jakoi nuorten lyhytvideokilpailun palkinnot voittaneille ryhmille.

Yhteenvedon kilpailusta ja tuomariston arvioista voi lukea linkistä:
http://www.mellunkyla.fi/ajankohtaista/4299.html
Ministeri Viitanen esitteli perustamansa Remonttiryhmän työn tuloksia sekä
minkälaisia avustuksia ympäristöministeriössä on tarjolla peruskorjauksiin vuonna
2014. Remontti-ryhmän jäsen, Insinööritoimisto Vahanen Oy:n hallituksen
puheenjohtaja Risto Vahanen täydensi. Kontulan Huolto Oy:n toimitusjohtaja Juha
Karjula kertoi, miten vedetään onnistunut putkiremontti. Käytiin keskustelua alueen
rakennuskannan tulevista peruskorjauksista. Ks. myös Lähiö 2072 -blogia
https://blogs.aalto.fi/lahio2072/
Heli Rantanen talous- ja suunnittelukeskuksesta esitteli lyhyesti kaupungin uutta
sähköistä palautejärjestelmää.
- Ilta oli hyvin onnistunut ja lämminhenkinen. Paikalla oli 100-110 henkeä.
Ke 16.10.2013 klo 13-15 Kontulan lähiöasemalla opastusta kaupungin uuden
sähköisen palautekanavan käyttämiseen. Paikalla oli xx henkeä.
Lisäksi Kontulan lähiöasemalla oli koko viikon tarjolla Demokratian seinä, jolle
kontulalaiset voivat kirjoittaa mielipiteitään Kontulasta.
To 17.10.2013 klo 17-20 oli kulttuurikahvila asukastila Mellarissa Mellunmäessä.
Teemana oli demokratia eli Kuuluuko minun mielipiteeni missään? ja
keskustelemassa Jouko Malinen (SDP) sosiaali- ja terveyslautakunnasta, Jape Lovén
(SDP) kaupunkisuunnittelulautakunnasta, Antti Möller (Vihr.)
ympäristölautakunnasta, Ossi Mäntylahti (Kok) pelastuslautakunnasta ja Pertti Villo
(PS) asuntolautakunnasta. Musiikista vastasivat Omat Pojat –yhtye ja Eric
Lappalainen. Paikalla oli n. 30 henkeä.
To 17.10.2013 oli myös Kuntatalolla iso valtakunnallinen seminaari
(lähi)demokratiasta. Siihen osallistuivat Larri Helminen (KontuKeskus ry), Titta
Reunanen (hallintokeskus), Janne Typpi (hallintokeskus) ja Eeva-Liisa Broman
(sosiaali- ja terveysvirasto) yhteistoimintaryhmästä.
4. Kansallisteatterin Reittejä Kontulaan –iltamat 31.10.
Lue alueportaalista Ari Tolvasen (kulttuurikeskus) kolumni iltamista.
http://www.mellunkyla.fi/ajankohtaista/kolumni__reitteja_kontulaan_-iltamat.html
5. Piparia ja Poliitikkoja –aluefoorumi Luupissa 15.11.2013
Kolmas Piparia ja Poliitkkoja –aluefoorumi nuorten toimintakeskus Luupissa
onnistui hyvin. Paikalla oli 180 nuorta. Heitä tapaamassa oli yksitoistA edustajaa
viidestä valtuustoryhmästä: Irene Auer (SKP ja Helsinki-ryhmä)
kulttuurilautakunnasta (varajäsen), Jouni Autio (SDP), Jukka Järvinen (SDP),
kaupunginvaltuutettu, Jarmo Keto (PS), Vesa Korkkula (Vihr) nuorisolautakunnasta,
Sami Muttilainen (Vas) kulttuurilautakunnasta, Henrik Nyholm (Vas) yleisten töiden
lautakunnasta, Maria Ohisalo (Vihr) nuorisolautakunnasta, Mika Raatikainen (PS),
kaupunginvaltuutettu, Pekka Saarnio (Vas), kaupunginvaltuutettu ja Pekka Tiusanen
(PS). Näistä Auer, Autio, Raatikainen ja Saarnio ovat osallistuneet
yhteistoimintaryhmän työskentelyyn.
6. Asukastilojen tulevaisuus
Todettiin monen asukastilojen kannalta tärkeän virkamiehen jääneen eläkkeelle, ja
tilalle on tullut valmistelemaan päätöksiä henkilöitä jotka eivät tunne paikallisia
olosuhteita eivätkä jo tehtyjä sopimuksia. Sosiaali- ja terveysviraston organisaatio on
käymistilassa, mm. aluetyön yksikön tulevaisuus on epäselvä. Myös matalan

kynnyksen paikat Aurinkoinen Hymy Itäkeskuksessa ja Kontulan Symppis ovat
vaarassa. Mellari purettaneen, ja tilalle tarjotaan hyvin epävarmoja vaihtoehtoja.
Perustettiin työryhmä Irene Auer, Larri Helminen, Martti Häkkänen, Marjut Klinga
ja Risto Rautiainen valmistelemaan järjestöjen yhteistä kannanottoa, jos sellainen
osoittautuu tarpeelliseksi.
7. Arvio Mellunkylä-lehdestä 2/2013
Arvioitiin Mellunkylä –lehti 2/2013 hyvin korkeatasoiseksi ja yhdeksi parhaista
numeroista. Pantiin erityisesti merkille Tasavallan Presidentin Sauli Niinistön
vierailu Kontulassa 2.10.2013 ja hänen haastattelunsa lehdessä.
Todettiin, että sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuskohteista on poistettu
kaupunginosalehtien tukeminen, joten Mellunkylä –lehden tulevaisuus on hyvin
epävarma. Päätettiin kuitenkin yrittää saada kokoon ainakin yksi numero Kontulan
50 –vuotisjuhlien kunniaksi vuonna 2014.

8. Kulttuurien viikko 28.-30.11.
- Kolme pientä porsasta nukketeatteriesitys ja työpaja Lastenkulttuurikeskus Musikanteissa
28.11.
- Etiopialainen kahvitunti Kontulan lähiöasemalla 28.11.
- Aluefoorumi Monikulttuurinen Suomi Wanhassa Postissa 28.11.
- Kulttuurit kohtaavat lähiöasemalla 29.11.
- Vieraana Veijo Baltzar Kontulan kirjastossa 29.11.
- Joulubasaari Kontulatalolla 30.11.
- Kulttuurien Klubi ravintola Fullmoonissa 30.11.
- Kulttuuri @ Luuppi Luupissa 30.11.
Sisäministeriön Good relations –hanke kehoitti Vetoa ja Voimaa Mellunkylään
yhteistoimintaryhmää hakemaan rahoitusta eri väestöryhmien sopuisaa yhdessäoloa
edistävään tapahtumaan. Koska aikataulu oli äärimmäisen tiukka, hakijaksi tuli
KontuKeskus ry jonka hakemus voitti kilpailutuksen ja sai 7 800 € rahoituksen. Yllä
ohjelman runko, valmistelut ovat jo pitkällä. Yhteistyössä ovat mukana Irakin naiset
ry (kurdinkieliset), Kontulan somalialaiset ry (somaliankieliset) ja Semja ry
(venäjänkieliset).
Ks. http://www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/good_relations
9. Joulun avaus 30.11.
- Joulumarkkinat Keskusaukiolla
- Myyjäiset ja Joulubasaari Kontulatalolla
- Kansallisteatterin päivystävä oraakkeli Kontupisteessä (Reittejä Kontulaan)
- Joulupuuro- ja kahvitarjoilu Keskusaukiolla
- Joulupukki
- Havukranssipaja Luupissa
Perinteikkäästä tilaisuudesta vastaa Kontulan ostoskeskuksen yrittäjäyhdistys ry.
Valmistelut ovat jo pitkällä.
10. Dekkarilauantai Kontulan kirjastossa 30.11.
Klo 13 kirjailija Harri Nykäsen haastattelu
Klo 14-16 kustantamo Myllylahden vetämä osallistava Murhamysteeri
”Kaupunginjohtaja Komulaisen kuolema”.
Tilaisuus on Kontulan kirjaston ja KontuKeskus ry:n yhteistuotantoa.
11. ”Lasten arkea – kuvia 50- ja 60-luvun Helsingistä” valokuvausnäyttelyn avajaiset 28.11.

To 28.11.2013 klo 17.00 Valokuvataiteen museon ja Kontupisteen KOVA –yhteistyön
tuloksena syntyneen valokuvanäyttelyn avajaiset, teemana lasten arki 1950-luvulla.
Näyttelyn ovat kuratoineet kontulalaiset vapaaehtoiset. Näyttely on avoinna
helmikuun 2014 loppuun saakka. Huomautettiin tilaisuuden päällekkäisyydestä
aluefoorumin kanssa.
12. Kulttuurikahvila ja basaari Mellarissa ke 6.11.2013
Vieraana ulkoministeri Erkki Tuomioja (SDP). Musiikista vastasi Broadway –yhtye.
Paikalla n. 30 henkeä.
13. Kulttuurikahvila ja basaari Mellu-Estradilla 30.11.
Puheen pitää Tapio Suontakanen. Klo 15 työväenopiston teatteriryhmä esittää
näytelmän Mellunmäki Goes Blues. Musiikkia.
14. Adventtimyyjäiset Mikaelinkirkolla 30.11.
Osa seurakunnan normaalitoimintaa. Mukana myös Tiernapojat, jotka vierailevat
Joulun avauksessa ostarilla.
15. Itsenäisyyspäivän juhlat 6.12. sekä Mikaelin kirkolla että Mellarissa (seuratkaa Facebookpäivityksiä).
16. Mellunkylän Joulupuisto 15.12.klo 13-16 Mikaelinkirkolla
Valmistelut ovat sujuneet erittäin hyvin, ja lukuisat paikalliset tahot osallistuvat.
Seuraa alueportaalia www.mellunkyla.fi ja Facebook-sivuja.
17. Helsingin Diakonissalaitoksen D-asemalla toimintaa
5.12. klo 7-9 yhteistyössä seurakunnan kanssa glögi- ja piparitarjoilu metroasemalla
12.12. kauneimmat joululaulut
18. Eduskunnan puhemiehen hernerokkatarjoilu
Eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma tarjoaa perinteisesti hernerokkaa 5.12. klo
11-13 Kontulan ostarin Keskusaukiolla.
19. Seuraava kokous
Päätettiin pitää seuraava kokous 12.12. (kokous peruttiin sittemmin).
20. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous n. klo 18.30.

4.1.2014 Eeva-Liisa Broman

