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KANNANOTTO

MLL Kannelmäki esittää huolensa Helsingin kaupungin tiedottamista
muutoksista Kannelmäen leikkipuistoihin sekä Leikkipuisto Trumpetin tilojen
sulkemisesta
MLL Kannelmäki vaatii Helsingin kaupungilta yksityiskohtaisia vastauksia alueen
asukkaiden kysymyksiin.
Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala esitti Facebookissa 11.12.2018 kutsun
tiedotustilaisuuteen liittyen muutoksiin Kannelmäen alueen leikkipuistotoimintaan. Kutsussa kerrottiin,
että leikkipuisto Trumpetin huonokuntoinen rakennus asetetaan käyttökieltoon 21.12.2018, eikä sen tilalle
tule uutta rakennusta. Trumpetin leikkipuistossa oleva koululaisten iltapäiväkerho siirtyy kevääksi 2019
väistötiloihin Kannelmäen peruskoulun tiloihin ja Leikkipuisto Kannelmäen piha-alueille. Myös Leikkipuisto
Kannelmäen rakennus on huonokuntoinen ja aiotaan purkaa, mutta sen tilalle on tulossa uudisrakennus
syksyllä 2019.
Tilanne on alueen asukkaille hyvin epäselvä.
MLL Kannelmäki pyytää tarkennuksia kerrottuihin toimenpiteisiin:
•
•
•
•
•

•
•

•

Mitkä ovat perusteet päätökselle, ettei Trumpetin leikkipuiston rakennusta korvata?
Miksi Kannelmäki, jossa on 12 500 asukasta, menettää toisen leikkipuiston, kun pienemmissä ja
ikärakenteeltaan vastaavissa kaupunginosissa leikkipuistopalvelut ovat laajemmat?
Onko tarkoitus, että vain Trumpetin puiston ulkotilat jatkavat käytössä, ilman sosiaalitiloja ja
henkilökuntaa?
Vai poistuvatko myös Trumpettipuiston ulkotilat lasten ja perheiden käytöstä? Jatkuuko
leikkipaikkojen ylläpito?
Mihin siirtyy lopulta, väistötilavaiheen jälkeen, iltapäiväkerhon toiminta? Leikkipuisto Trumpetin
iltapäiväkerho tunnetaan Kannelmäen alueella erityisen laadukkaasta ohjelmasta koululaisille sekä
erityisen läsnäolevista ja lapsia kuuntelevista aikuisista. Iltapäiväkerhon lapsimäärä on vähentynyt
Pelimannin koulun sulkemisen jälkeen, mutta lasten määrä Kannelmäen alueella ei ole vähentynyt:
palvelulle on edelleenkin tarve.
Miten yksi leikkipuisto Kannelmäen alueella riittää alueen lapsiperheiden tarpeisiin, etenkin kun
alueelle on tulossa massiivisesti täydennysrakentamista? 1
Miten Kannelmäen alueella toteutuu avoin leikkipuistotoiminta, jos perheiden käytössä on vain yksi
leikkipuisto, joka vastaa myös iltapäiväkerhotoiminnasta? Avoin leikkipuistotoiminta on keskeinen
varhaisen tuen muoto, josta alueella ei haluta luopua.
Onko alueelle suunnitteilla esimerkiksi päiväkotien peruskorjauksien yhteydessä laajempaa
perhetaloa?

Leikkipuisto Trumpetti on alueen lapsiperheille tärkeä, ei-kaupallinen kohtaamispaikka. Puisto tavoittaa eriikäisiä lapsia ja nuoria monipuolisten leikki- ja liikuntavälineidensä ansiosta.
MLL Kannelmäki ilmaisee syvän huolensa Leikkipuisto Trumpetin rakennuksen sulkemisesta ilman
korvaavaa uudisrakennusta.
Supistettavat palvelut lapsiperheille ovat vastoin Helsingin kaupungin aiemmin Kannelmäen ja Kaarelan
asukkaille esittämiä kehittämissuunnitelmia Kaarelan alueen palveluverkosta. MLL Kannelmäki katsoo,

että julkisten palveluiden supistaminen on myös vastoin yhdenvertaisuuden periaatetta, ja lisää
eriarvoisuutta Helsingin asukkaiden kesken. Kannelmäki vastaa ikärakenteeltaan jotakuinkin Helsingin
keskiarvoa, maahanmuuttajataustaisten perheiden osuus on merkittävästi keskiarvoa korkeampi2,
asuntokuntien käytettävissä olevat tulot merkittävästi Helsingin mediaania matalammat3 sekä suurpiiriin
asukasluku kasvussa3. Yhdenvertaisuuden tosiasiallinen toteutuminen lasten kasvatuksessa, opetuksessa,
lapsiperheiden palveluissa sekä lasten ja perheiden hyvinvoinnissa edellyttää vahvoja perheiden eikaupallisia peruspalveluja. Leikkipuistot ovat näissä palveluissa keskeinen mahdollisuus.
Leikkipuisto Kannelmäen uudisrakennusta MLL Kannelmäki kannattaa lämpimästi.
MLL Kannelmäki pyytää Helsingin kaupungilta kirjallista vastausta kysymyksiinsä, sekä suullisia vastauksia
17.12.2018 järjestettävässä tiedotustilaisuudessa.
Kirjallisen vastauksen voi lähettää sähköpostitse mll.kannelmaki@gmail.com tai Facebook-sivulle MLL
Kannelmäki
Yhteistyöterveisin
MLL Kannelmäen hallitus
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