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Konala-Seura ry toimii

Konala-Seura ry kokoontui 23.11.2011 syyskokoukseensa ravintola Vaahterassa. Kokouksen aluksi pu-
heenjohtaja Heikki Leppänen esitteli alustavia seuran jäsenkunnalle suunnatun asukaskyselyn tuloksia. 
Kysely suoritettiin kevätkokouksen yhteydessä pidetyn ”Unelmien Konala”-työryhmätyöskentelyn pe-
rusteella päätettyjen palvelujen kehittämistarpeiden kartoittamiseksi. Kysely suoritettiin saman sisältöi-
senä kuin Pitäjänmäen alueella aikaisemmin syksyllä.

Palvelujen kehittämistarve on ollut esillä jo useiden vuosien ajan. V. 2008 Helsingin kaupunki käynnisti 
poikkihallinnollisen kehittämishankkeen, jonka tuloksena laadittiin yhteistyössä neljän pilottialueen (Ja-
komäki, Konala-Pitäjänmäki, Myllypuro, Tapanila) asukkaiden kanssa yhteistyössä ehdotus yhteistoi-
mintakokeilun toimintamalliksi. Palveluverkkotyöryhmän raportin julkistamisen jälkeen kuitenkin kau-
punginjohtaja Pajusen nimissä julkistettiin lehdistölle lista palvelujen lopettamisesta / yhdistämisestä 
myös koskien Konalan - Pitäjänmäen palvelujen yhteiskäyttöaluetta.

Palvelujen karsiminen Konalan alueelta on myös ristiriidassa alueen uudisrakentamisen kehittämisen 
kanssa. Parhaillaan rakentuu uusi Vallinmaan alue (Hartwallin vanhalle teollisuusalueelle) asumiskäyt-
töön 1200:lle uudelle asukkaalle. Samanaikaisesti pyritään myös täydennysrakentamaan alueen vanhoja 
kerrostalokortteleita. 

Asukaskyselyn vastausten mukaan hyvinä piirteinä palvelujen osalla pidettiin kauppapalveluja, turvalli-
suutta, postia, paikallisliikennettä ja liikennejärjestelyjä (lukuun ottamatta Konalantien jatkuvasti siirty-
neitä ja jo suunniteltuja parannustoimenpiteitä). Myös kouluun ja kirjastoon oltiin varsin tyytyväisiä. 
Tyytymättömyyttä koetaan erikoiskaupan ja kulttuuripalvelujen osalla ja erityisesti kokoontumistilojen 
ja pankin palvelujen osalla.

Kyselyn tuloksiin ajankohtaisesti liittyen kokouksessa pankinjohtaja Vesa Valasti Pitäjänmäen Nordeas-
ta piti havainnollisen esityksen pankin toimintaympäristön muuttumisesta Suomeakin koettelevan ta-
louskriisin keskellä. Pankkipalvelujen muutoksenhan olemme kaikki havainneet, kun Konalaa aikaisem-
min palvelleista neljästä konttorista ei ole yhtään jäljellä ja käteisen rahan saanti on parin automaatin 
varassa. Erityisesti ikääntynyt ja liikkumisesteinen väestö kokee tilanteen erittäin vaikeaksi.

Pankin näkökulmasta on tietenkin ymmärrettävää toimintakulujen karsiminen ja kannattavuuden kas-
vuun pyrkiminen sekä palvelujen keskittäminen kysynnän mukaan paikkoihin, jossa liikkuu enemmän 
asiakkaita. Toisaalta yhä lisääntyvä vanhusväestö tarvitsee henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa jat-
kuvasti uusiutuvien teknisten laitteiden ja automaattien käytössä. Eräänä ratkaisuna on jo keskusteluissa 
ja eräiden asuntoalueiden yhteistiloissa järjestetty  ”nettikouluja  ja  –työpajoja”,  jossa on mahdollista 
saada henkilökohtaista opastusta. Lisäksi voisi olla mahdollista miehittää nykyisiä automaatteja vaikka 
vain osa-aikaisesti, jolloin laskujen maksusuorituksiin olisi saatavilla henkilöohjausta. 

Uuden palvelevan konttorin mahdollisuuttakaan Valasti ei suoranaisesti tyrmännyt ja paikkakin voisi 
olla vaikka kauppakeskus Ristikossa. Tällaista sijoitustahan Konalan ja Pitäjänmäen alueen asukasyh-
distykset ovat jo pari vuotta sitten pankilta toivoneet kirjelmällään.

Seuran syyskokouksen aluksi Helkan (Helsingin kaupunginosayhdistykset  ry)  toiminnanjohtaja  Pirjo 
Tulikukka luovutti Helkan hallituksen myöntämän kultaisen Pro Helsinki – ansiomerkin Konalan alueen 
pitkäaikaiselle toimijalle Seija Korpelalle,  hänen pitkäjänteisestä ja aktiivisesta panoksestaan Konalan 
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kaupunginosan kehittämisessä ja Konala - Seura ry:n luottamustehtävissä, erityisesti hänen monipuoli-
sesta toiminnastaan elävän paikalliskulttuurin ja -viestinnän hyväksi.

Syyskokouksessa käsiteltiin sääntöjen mukaiset asiat, joista toimintasuunnitelman mukaan ensi vuonna 
panostetaan kotikaupunkipolku-hankkeen kokoamiseen ja Seija Korpelan kokoaman viime vuosikym-
menten historiikin julkaisemiseen. Naisten torstaijumppa jatkuu kevätkaudella ja alueemme muutosten 
seurantaa  jatketaan  sekä  pyritään  havaittujen  puutteiden  parantamiseen  niistä  vastaavien  osapuolten 
avulla.

Seuran hallituksen puheenjohtajana jatkaa v. 2012 Heikki Leppänen ja hallitus järjestäytyy seuraavassa 
kokouksessaan 21.12.2011. 

Kuvassa Seija Korpela Pro Helsinki -mita-
lin kunniakirjan kanssa.
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