
Koskela-kerhon kokoama laajapohjainen lähetystö Käpylän ja 

Koskelan alueen kansalaisjärjestöitä vei 9.10.2019 kaupungin-

valtuuston budjettikokouksen alkajaisiksi kirjelmän valtuusto-

ryhmien edustajille.  

Keskeinen asiamme oli  

”Esitämme, että kaupungin talousarvioon 2020 ja investointiohjelmaan varataan riittävät määrärahat 

Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen niin, että taloon tulevat myös 

monipuoliseen vesijumppaan ja kunto-uintiin riittävät vesiliikuntatilat.” 

 

Vastanottajina olivat kaupunginvaltuutetut Kokoomuksen Seija Muurinen, Vihreiden Kati Juva, SDP Sinikka 

Vepsä, VL Veronika Honkasalo ja Kd Mika Ebeling. 

Puheenvuoroissaan valtuutetut pitivät kirjelmämme vaatimuksia erittäin tärkeänä ja lupasivat viedä asiaa 

eteenpäin omissa ryhmissään.  

kirjelmämme:  

Vetoomus Koskelan muistikylästä ja vesijumppapaikasta 

Koskelan sairaalan alueella ovat alkaneet asuintalojen rakennustyöt Käpyläntien varrella. Taloihin pyrki 

1500 hakijaa, joiden joukosta valittiin arpomalla 66. Kaikkiaan Koskelan alueelle rakennetaan yli 30 uutta 

rakennusta ja alueen väkiluku kasvaa 3 000 asukkaalla. 

Muistisairaiden kylän piti olla valmiina 2019. Työt eivät vieläkään ole alkaneet. Mielestämme muistikylän 

toteuttamista pitää kiirehtiä.  

Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen toiminta siirtyy lähivuosina uuteen taloon entiselle ”Pesulan 

tontille” Kunnalliskodintien varteen. Tämän uuden talon suunnitelmaan olemme esittäneet 

vesijumppapaikkaa, kuten Kinaporin monipuolisessa palvelutalossa on. Se korvaisi Käärmetalon remontin 

yhteydessä valitettavasti lopetettua pientä uimahallia.  

Vesijumppapaikka on erityisen tärkeä Koskelassa ja Käpylässä asuvalle vanhemmalle väestönosalle 

terveyden ja kunnon ylläpitämiseksi. Pitämällä huolta siitä, että ikäihmiset voivat asua kotioloissa ja kulkea 

omin neuvoin, kaupunki myös säästää sosiaali- ja terveydenhuollon kuluja. Tietysti vesivoimistelupaikka 

palvelisi muitakin alueen asukkaita, etenkin niitä, joiden on vaikea päästä kauempana oleviin uimahalleihin. 

Vesijumppapaikka on hyvin tärkeä myös Koskelassa Helsingin Invalidien Yhdistys ryn vuokrataloissa 

Voudintiellä ja Juhana Herttuantiellä asuville vammaisille henkilöille, jotka voisivat käyttää palvelutalon 

allasta ja säästää siten vähäisiä taksimatkojaan muuhun tarkoitukseen. 

Kun apulaispormestari Sanna Vesikansa ja suunnittelija Ilkka Korppi vierailivat viime vuonna Koskelassa, 

asukkaat nostivat vahvasti esille jo aiemminkin esittämänsä toiveen vesijumppapaikan saamiseksi uuteen 



taloon. Vesiliikunnalle voidaan rakentaa nykyajan vaatimat tilat Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen 

rakennuksiin, esimerkiksi pohjakerrokseen.  

Esitämme, että kaupungin talousarvioon 2020 ja investointiohjelmaan varataan riittävät määrärahat 

Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen niin, että taloon tulevat myös 

monipuoliseen vesijumppaan ja kunto-uintiin riittävät vesiliikuntatilat. 

Tämä vastaisi Stadin ikäohjelman tavoitteita vahvistaa ikääntyneen väestön hyvinvointia ja toimintakykyä 

sekä turvata heidän mahdollisuutensa hyvään arkeen ja liikkumiseen lähiympäristössään. 

Lähetystöömme kuuluivat  

Kallio-Vallilan eläkeläisten Koskela-kerho,  

Helsingin Invalidien yhdistys,  

Käpylä-Seura,  

Käpylän kirjastoyhdistys,  

Käpylän Seudun ympäristöryhmä, sekä Käärmetalon yhteydessä toimineen  

Käpylinnan vesivoimisteluryhmän jäseniä 

Kuvat Jarmo Koskinen 

 
 


