
MALMINKARTANON ASUKASYHDISTYS ry      

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2013 

Syyskokouksessa 11.12.2012 vahvistetut lisäykset ovat mukana tekstissä kursiivilla esitettyinä 

 

Asukasyhdistyksen toiminta ja toimintasuunnitelma vuodelle 2013 perustuvat yhdistyksen sääntöjen toiseen 

pykälään: "Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Malminkartanossa asuvien ihmisten hyvinvointia", jonka 

tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys: 

- edistää alueellista asukastoimintaa,  järjestää neuvonta- ja tiedostustilaisuuksia,  harjoittaa julkaisu-

toimintaa, 

- esittää aloitteita, vastineita ja vaatimuksia eri viranomaisille ja  vaikuttaa alueen asukkaiden etujen 

mukaisen asunto-, ympäristö-, alue-, ja liikennepolitiikan toteuttamiseen, 

 - järjestää kulttuuri- ja liikuntatapahtumia, 

 - toimii yhdessä muiden yhdistysten kanssa, 

Osa toiminnasta on edellisten vuosien perinteiden jatkoa, osa uusia aktiviteetteja. Osa toiminnasta on itse-

näistä, omaa toimintaa ja osa yhteistyötä erilaisten muiden toimijoiden kanssa. 

 

Lisäys syyskokouksessa: Varainhankinnan yhtenä tavoitteena on kerryttää ylijäämää 

varautumisena yllättäviin suuriin menoihin. 

 

1. Vaikuttaminen ja osallisuus.  

 

1.1. Kaavoitus: Malminkartanon kannalta tärkeät kaavahankkeet ovat pitkään pysyneet suureksi osaksi 

vuodesta toiseen samoina: Kehä II, täyttömäen laajennus, täydennysrakentaminen ja viheralueiden nakerta-

minen ja ongelmalliset liikenneyhteydet sekä Malminkartanon aukion ja aseman seudun yleisilmeen kunnos-

tus. Kun ne on kertaalleen ehditty hyväksyä/hylätä, niin hetken kuluttua ne palaavat uudelleen asialistalle 

muuntuneessa muodossa. Viime vuosien tärkein kaavahanke on ollut täyttömäen laajentamishanke, joka 

näyttää nyt lopullisesti jääneen historiaan ”Honkasuon kaupunkikylän” myötä. Espoon kaupunki on viimeksi 

tuonut esille Kehä II:n rakennustöiden aloittamisen kaupungin omilla varoilla mahdollisesti riisutussa muo-

dossa ja nyt Vantaa on aloittanut rakennustyöt Mätäojan molemmin puolin. Asukasyhdistys seuraa tarkoin, 

että nykyisen suunnitelman mukainen tunneliratkaisu koko Malminkartanon alueella ei muutu kielteisellä 

tavalla kustannussäästöesitysten myötä. Malminkartanon aukion kunnostus alkaa vihdoinkin olla valmis. 

Näiden hankkeiden myönteisiin lopputuloksiin vaikutti ilmeisen ratkaisevasti Asukasyhdistyksen voimakas 

vastustus eri tilanteissa ja myös suorat yhteydenotot kaupunginhallitukseen ja eri lautakuntien jäseniin asioi-

den käsittelyn eri vaiheissa 

 

Malminkartanon tulevaisuus tuo mukanaan uusia haasteita. Koko aluetta koskevansa uutena suurhankkeena 

käynnistyi vuonna 2006 pääkaupunkiseudun yhteistyöprojekti, jonka tavoitteena on parantaa yhteistyötä 

Helsingin, Vantaan ja Espoon raja-alueilla eli ns. Kuninkaan kolmiossa.  

Kuten ylipormestari Jussi Pajusen vetämässä Malminkartanon asukasillassa toukokuussa 2008 todettiin, niin 

yhteistyöhankkeen tavoitteena on kuntien rajat ylittävä palvelurakenne ja samalla Malminkartano on tosiasi-

assa  muuntumassa  kaupungin reunalähiöstä koko yhteistyöalueen keskipisteeksi vanhojen kuntarajojen 

menettäessä merkitystään. Lentokentälle kulkevan kehäradan rakennustyöt ovat edenneet pitkälle ja radan 

valmistuminen vuonna 2015 avaa liikenteellisesti ja elinkeinoelämän kehittämisen kannalta aivan uusia nä-

kymiä. Malminkartanon ja Myyrmäen välillä ollut ”pääkaupunkiseudun kallein kilometri” on vähitellen jää-

mässä historiaan joukkoliikenteen vyöhykeuudistuksen myötä. Asukasyhdistys on ajanut asiaa pitkään ja 

sitkeästi mm. Kuninkaan Kolmion yhteistyöryhmissä.  

Helsingin ja Vantaan yhteistyö on myös vauhdittamassa pitkäaikaisia suunnitelmia Mätäjoen virkistysarvojen 

parantamiseksi. Helsingin ympäristövirkamiesten esittämä lupaus kehittää Mätäjoki lohi- ja taimenjoeksi 

Vantaanjoen tapaan jo lähitulevaisuudessa näyttää kuitenkin vaativan jatkuvaa paimentamista edetäkseen 

myös käytännössä. 

 

Asukasyhdistys on ollut alun alkaen mukana tämän kolmen kaupungin yhteistyön suunnittelussa mm. Helkan 

Kansalaiskanava-projektin kautta.  Asukasyhdistys jatkaa tätä Kuninkaan kolmion hankeyhteistyötä 
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kiinteästi myös vuonna 2013.  

Asukasyhdistys seuraa myös jatkossa aluetta koskevia eri kaavahankkeita ja ottaa tarvittaessa niihin kantaa 

kuten muihinkin aluetta koskeviin viranomaisesityksiin. 

 

Asukasyhdistyksen tärkeänä tavoitteena vuonna 2013 on koettaa etsiä keinoja, joilla Malminkartano saatai-

siin takaisin aiemmalle myönteiselle kehitysuralleen. Kaupungin johdon ja virkamiesten kanssa käydyissä eri 

keskusteluissa on tullut jatkuvasti esille, että alueen omien toimijoiden aktiivisuus on ratkaisevan tärkeää. 

Uudet suunnitelmat, kuten Kuninkaan kolmio ja Kehäradan jatkaminen lentokentälle ovatkin avaamassa 

uusia mahdollisuuksia myös Malminkartanon kehitykselle. Alueelle tarvitaan kaupungin johdon mukaan 

myös kärkihankkeita. Kuitenkin yhdistyksen ehdotuksiin esim.  1990-luvun laman hautaaman junatunnelin 

viereiseen kallioon louhittavan uimahalli- ja väestösuojahankkeen uudelleen henkiin herättämistä paranne-

tussa muodossa ei ole juuri saatu vastakaikua kaupungin päättäjien puolelta. Yhdistys jatkaa eri aloitteiden 

kehittämistä ja esittämistä myös jatkossa, vaikka nyt ongelmana on ollut kaupungin vetoaminen Myyrmäen 

jo olemassa olevaan palvelutarjontaan luvassa olleen kaupunkien välisen yhteistyön lisääntymisen myötä. 

 

Kaarelan liikuntapuiston ja Kaarelan tallin asemakaavan muutosehdotus on nyt hyväksytty. Asukasyhdistys 

on yhteistyössä Kaarela-Seuran, läheisten asunto-osakeyhtiöiden ja muiden asianosaistahojen kanssa aktiivi-

sesti seuraamassa asian saattamista myönteiseen lopputulokseen.  

 

Vaikuttamis- ja osallisuustavoitteen toteuttamiseksi:  

   - Asukasyhdistys järjestää Asukas- ja aluefoorumeja 

   - tekee selvityksiä, ehdotuksia ja aloitteita sekä osaltaan tiedottaa asioista 

   - parantaa asukkaiden valmiuksia osallistua vuorovaikutteiseen ja osallistuvaan suunnitteluun ja arviointei-

hin esim. "Kestävän kehityksen" -projektin yhteydessä aikanaan kehitettyjen  toimintamuotojen avulla, 

- pyrkii organisoimaan keskusteluyhteyksiä asukkaiden, suunnittelijoiden, virkamiesten, muiden intressi- ja 

asiantuntijatahojen sekä poliittisten päättäjien kesken 

- kokoaa asukasnäkökulman ja tuo tämän esiin. 

 

2. Hyvinvointi, palvelut ja asumisviihtyvyys Malminkartanossa. 

 

2.1. Palvelut: Malminkartanon palvelujen kehittäminen on aina ollut tärkeimpiä Asukasyhdistyksen 

toiminnan kohteita. Helsingin kaupungin säästöhankkeet ovat pitkään uhanneet Malminkartanon 

palveluvarustuksen säilymistä alueen elinvoimaisuuden edellyttämällä tasolla. Viimeksi vuoden 2009 lopulla 

tehtyjen Helsingin kaupungin palveluverkkotyöryhmän ehdotusten toteutuminen olisi merkinnyt Apollon 

lukion, Malminkartanon ala-asteen koulun ja kirjaston lakkauttamista. Asukasyhdistys organisoi yhdessä 

Kaarela-Seuran kanssa asukasfoorumin Apollon koululla vaikuttaakseen suunnitelmiin ja niiden erheellisiin 

perusteisiin. Palvelut onnistuttiinkin pelastamaan, mutta yleisen taloudellisen tilanteen nopea heikentymisen 

myötä Asukasyhdistys joutuu seuraamaan tilanteen kehittymistä valppaana myös tulevana toimintavuotena. 

Tässä tarkoituksessa Asukasyhdistys pyrkii yhdessä muiden kaupunginosayhdistysten kanssa estämään 

näiden kaupunginosamme elinvoimaisuutta uhkaavien suunnitelmien toteuttamisen ja etsimään järkeviä 

vaihtoehtoja palveluiden kehittämiseksi vuonna 2013.  

 

2.2. Terveyspalvelut: Helsingin kaupungin päättäjien suunnitelmat ja jo tehdyt päätökset kaupungin 

terveysasemaverkon kehittämiseksi keskittämällä toimintoja suuriin yksiköihin ovat uhanneet johtaa 

Malminkartanon terveysaseman toiminnan lopettamiseen vaihtelevin takarajoin, aluksi vuoteen 2014 

mennessä ja sittemmin ylipormestarin asukasillassa kerrotun mukaisesti vuoteen 2018 mennessä. Helsingin 

kaupunginhallituksen palveluverkkotyöryhmän viimeisin muistio osoitti kuitenkin, että kaikkien palveluiden 

ja myös terveysaseman lopullinen kohtalo on edelleen monessa suhteessa auki, joten asukasyhdistys jatkaa 

myös vuonna 2013 toimintaansa omien lähiterveyspalvelujen turvaamiseksi yhteistyössä muiden Helsingin 

kaupunginosayhdistysten kanssa. Helsingin kaupunki käynnistää vuoden 2013 alussa suunnittelun eräiden 

terveysasemien lakkauttamiseksi ja Malminkartano uhkaa joutua mukaan tähän prosessiin.  

 

Lähidemokratiapilotti    

Asukasyhdistyksen puheenjohtaja Erik Haggrén laati syyskuussa esityksen Helsingin kaupungin ”Lähidemo-
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kratia-pilotiksi”, jonka työnimenä on ”Asukasyhdistyksestä lähidemokratiaan” Esitys keskittyy Malminkar-

tanon terveysaseman säilyttämiseen ja kehittämiseen. Nykyisen suunnitelman mukaan kaupunki on sulke-

massa terveysaseman 2018, jolloin sen toiminnot siirretään joko Kannelmäen Prismaan tai Myyrmäkeen. Nyt 

lokakuussa järjestetyssä Asukasyhdistyksen kehitysseminaarissa pidettiin tärkeänä, että pilotti hyväksyttäi-

siin toteutettavaksi. Lisäksi keskusteltiin muista Malminkartanossa ehdotetuista piloteista ”Mainio Malmin-

kartano” ja ”Sovun pelto” ja todettiin, että kaikki kolme projektia voitaisiin toteuttaa myös yhdessä.  

Seminaarissa pidettiin tärkeänä myös selvittää, miten malminkartanolaisten ikärakenteen muutokset vaikut-

tavat terveysaseman palvelujen tarpeeseen. 

 

Lisäys syyskokouksessa: Mikäli Helsingin kaupunginhallitus hyväksyy ”Mainio 

Malminkartano” -hankkeen demokratiapilottiohjelmaan, on asukasyhdistys 

aktiivisesti mukana hankkeessa. 

  

2.3. Turvallisuus ja asuinympäristö sekä sosiaalipalvelut: 

Ylipormestarin asukasillassa  2008 Asukasyhdistyksen esittämä keskeinen teema oli  

” Ylipormestarin tiivistetty näkemys Asukasfoorumissa 8.4. käsitellyn ongelmavyyhdin ratkaisemiseksi: 

turvallisuusvaje, ilkivalta, nuorten oireilu, syrjäytyminen ja sosiaalinen kuorma vs. asukasviihtyvyys ja 

”Unelmien Malminkartano”  Tavoitteena aluksi pahimpien ongelmakohteiden purkaminen: 

Malminkartanonaukio ja sen ”itkumuuri” sekä huumeporukoiden tyyssijat Kartanonmetsässä.” 

Tämä teema-alue sai myönteisen vastaanoton myös päättäjien taholta ja asukasyhdistyksen edustajien 

jatkotyöskentely kaupungin luottamusmiesten ja virkamiesten kanssa mm. Kartanonkaaren tukiasuntolan 

uusista järjestelyistä sekä Malminkartanonaukion ja ”Itkumuurin” kohentamisesta ovat johtaneet hyviin 

lopputuloksiin. Asioita on viety eteenpäin myös Lähiörahaston rahoituksella yhteistyössä 

kaupunginhallinnon toimijoiden, erityisesti ylipormestarin asukasillan myötä laajennetun uuden 

aluetyöryhmän sekä myös Aukiotyöryhmän kanssa. Malminkartanon imagoa ollaan lähivuosina 

voimakkaasti kehittämässä paitsi Rakennusviraston toimesta taloyhtiöille suunnatuilla toimintaohjeilla, joita 

koskeva raportti julkaistiin vuonna 2011.  

 

Sosiaaliviraston kanssa käydyissä keskusteluissa on tuotu esille tarve kartoittaa menetelmiä eri 

kaupunginosien palveluvarustuksen ja toisaalta kuormittumisen mittaamiseksi tavoitteena tasapuolisuus eri 

alueiden kehittämisessä. Asiaa koskeva asukasfoorumi tms. tilaisuus voitaisiin järjestää vuonna 2013.  

 

2.3. Liikunta ja nuoriso: Malminkartano on pitkään ollut käytännössä paitsiossa nuorison kannalta 

tärkeiden liikuntahankkeiden sijoittamisessa alueellemme. Malminkartanonhuipun nykyisestä suunnitelmasta 

on lumilautailu kuitenkin jätetty liikuntaviraston toimesta pois toiminnan keskittyessä Paloheinään. Koska 

Malminkartanonhuippu tarjoaa ainutlaatuisen lähtökohdan lumilautaharrastuksen kehittämiselle koko 

Kuninkaan kolmion alueella, tulee asukasyhdistys toimimaan aktiiviseesti asian eteenpäin viemiseksi edelleen 

vuonna 2013. Kaarelan liikuntapuiston ja Kaarelan tallin asemakaavan muutosehdotuksen käsittelyn 

yhteydessä Helsingin kaupungin liikuntaviraston edustaja myönsikin asukastilaisuudesta laaditun muistion 

mukaan että: ”Malminkartano on jäänyt paitsioon”, mikä antaa hyvin perustellun mahdollisuuden lähteä 

parantamaan tilannetta. 

     

3. Kestävä kehitys Malminkartanossa  

- jatketaan  kestävän kehityksen periaatteiden huomioonottamista yhdistyksen eri toimintojen yhteydessä. 

Vuonna 2013 jatketaan tämän yhteistyön kehittämistä mm. Mätäjokiprojektia tehostamalla luvatun 

lohijokiprojektin toteuttamiseksi esim. Longinojalla jo toteutettavan mallin mukaisesti. 

- Mätäjoen vihersormen toimivuutta uhkaa ratsastustallin laajentamishanke. Asukasyhdistys seuraa tilannetta 

yhdessä Kaarela-Seuran ja muiden toimijoiden kanssa vuonna 2013.  

 

4. Tapahtumat, hankkeet ja oppiminen 

 

Malminkartanon asukasyhdistys täyttää 35 vuotta. Asukasyhdistys on perustettu 12.9.1978. 

Tämän vuoksi ehdotetaan järjestettäväksi yhdistyksen 35-vuotisjuhlat. Ne voitaisiin järjestää esim. AEL:n 

auditoriossa. Juhliin kutsuttaisiin yhdistyksen vanhoja puheenjohtajia, kaupungin edustajia esim. kaupungin-
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johtaja, apulaiskaupunginjohtajia ym.  

Juhlaohjelmaa, mm. juhlaluentoja suunnittelemaan ja toteuttamaan nimetään juhlatoimikunta. 

Juhlavieraille tarjottaisiin kakkukahvit AEL:n tiloissa. Talousarvioon varataan rahat juhlan järjestämiseen. 

 

Lisäys syyskokouksessa: Yhdistyksen 35-vuotisjuhla järjestetään, kun yhdistyksen 

perustamisesta on kulunut 35 vuotta. Perustamisajankohdaksi katsotaan 

perustamissopimuksen allekirjoituspäivä. Juhla voidaan järjestää myös muuna 

ajankohtana, mikäli tätä tukemaan esitetään muita päteviä asiakirjoja tai 

mikäli voidaan todeta, että perustamista on perinteisesti juhlittu 

määrävuosin jollakin muulla perusteella. 

 

”Vuoden malminkartanolainen” on valittu neljä kertaa. Yhdistyksen kehittämisseminaarissa käsiteltiin  

”Vuoden malminkartanolaisen” valintaperusteita. Tällöin korostettiin, että pääsääntöisesti vuoden malmin-

kartanolaiseksi nimittäminen on huomionosoitus merkittävästä vapaaehtoistyöstä malminkartanolaisten ja 

Malminkartanon hyväksi. Esitykset jätettävä 30.4. mennessä. 

 

 - Elojuhlia pidetty  33 vuotta   

 - Aluefoorumit, muut asukasillat, vanhempien ja lasten toiminta, alustus- ja keskustelutilaisuudet   

     - Juhlat, myös yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa 

 - Opintokerhot,  virkistysretket, kehittämistilaisuus, esitelmätilaisuudet tarvittaessa yhteistyössä muiden 

toimijoiden kanssa 

 - Omenatarhan tapahtumia on elvytetty vuosina 2011-2012 yhteistyössä rakennusviraston, Marttojen, 

Gardenian ja monien muiden toimijoiden kanssa. Tätä työtä jatketaan myös vuoden 2013 aikana.  

 

Uusi hanke: Yhdistyksen ja Malminkartanon historiaprojekti 

 

Lähes kaikilla kaupunginosilla ja lähiöillä on oma historiateoksensa. Tekijöinä on vaihtelevasti kaupungin-

osayhdistys, yksityishenkilö tai joku muu yhteisö. Malminkartanostakin on laadittu aikaisemmin joitakin 

historiallisia julkaisuja eri ajanjaksoista ja aihepiireistä.  

Nyt lokakuun kehittämisseminaarissa suunniteltu historiaprojekti käsittelee lähinnä Malminkartanon lähiön 

historiaa1960-luvun lopulta alkaen. Projektin aluksi on tarkoitus laatia yhteenveto aiemmin tehdyistä histo-

ria-aiheisista aluetta käsittelevistä kirjoituksista. Työn yhtenä keskeisenä lähtökohtana on tarkastella asuk-

kaiden ja asukasyhdistyksen roolia alueen suunnittelussa ja kehittämisessä. 

Todettakoon, että jo toimintansa alkuvaiheessa asukasyhdistys pääsi vaikuttamaan voimakkaasti alueen ra-

kentamiseen, mm. terveysaseman ja Apollon yhteiskoulun saamiseen alueelle. Malminkartanoon oli tulossa 

myös oma uimahalli, mutta se kariutui 1990-luvun lamaan. 

Projekti ehdotetaan tehtäväksi yhteistyössä historian ja maantieteen laitosten tutkijoiden ja opiskelijoiden 

kanssa esim. gradu-töinä. Malminkartanolaisista muodostetaan tuki-ryhmä, joka tietää ja tuntee alueen taus-

tat. 

Projektin aloittamiseksi ehdotetaan varattavaksi ensi vuoden budjetista n. 1000 euroa  esim. gradutyöpalk-

kiona. Projektille on tarkoitus hakea lisärahoitusta esim. lähiörahana/ Kulttuuriasiainkeskuksesta. 

 

4.1. Asukastalo Renki ks. erillinen liite  

 

5. Tiedotus ja viestintä-informaation kehittäminen 

Kartanonväki-lehti olisi hyvä herättää henkiin. Tutkitaan mahdollisuuksia aloittaa Kartanon Väki –lehden 

julkaisu uudelleen vuonna 2013. Tämä vaatisi tiedottamisesta kiinnostuneen työryhmän kokoamista. Ryh-

män jäseniä voitaisiin etsiä esim. tiedotusopin opiskelijoista, kouluista ym. kohderyhmistä. Myös Jarmo 

Holttinen lähidemokratiapilotti ”Mainiosta Malminkartanosta” on ilmaissut kiinnostuksensa lehden toimit-

tamisesta.  

Jäsenille kohdistettua tiedottamista voitaisiin tehostaa järjestämällä ”jäsenistön tilaisuuksia” esim. pitämällä 

avoimia kokouksia 1 -2 kertaa vuodessa. Tiedottamisasioista vastaavien henkilöiden nimeäminen tulisi jär-

jestää mm. tätä tarkoitusta varten. 
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Myös Helsingin kaupunginosayhdistysten keskusjärjestö Helka on korostanut tiedotusasioiden kehittämisen 

ja tiedotusasioista vastaavien nimeämisen tärkeyttä. 

    - Vuonna 2013 kehitetään myös sähköistä tiedotusta  (Internet kotisivuja)  yhteistyössä Kumppanuustalo 

Horisontin ja muiden yhteistyötahojen kanssa, 

    -  yhteydet tiedotusvälineisiin ovat edelleen tärkeitä erillisten tapahtumien ym. tiedottamisessa 

 - Asukastalo- ja muissa verkostoissa tiedottaminen ja osallistuminen    

 

Lisäys syyskokouksessa: Yhdistys julkistaa hallituksensa kokoonpanon, toimihenkilönsä, 

sääntönsä, toimintasuunnitelmansa ja muut julkisiksi tarkoitetut 

asiakirjansa verkkosivuillaan. 

 

6. Yhdistyksen hallintorutiinien kehittäminen ja yhdistyksen jäsenrekisteri 

 

Yhdistykseen on ilmoittautunut viime aikoina runsaasti uusia jäseniä netin kautta. 

Tämä on osoittautunut ongelmalliseksi, koska uusien jäsenten tiedot ovat joissain 

tapauksissa jääneet kirjautumatta ja kirjautuneet puutteellisesti. Kehittämisseminaarissa todettiinkin,  

että jäsenmäärän lisäys on tuonut mukanaan tarpeen erillisen jäsenrekisteristä vastaavan henkilön nimeämi-

sestä. 

 


