Kuninkaantie-Pihlajarinteen omakotiyhdistys ry
Vuosikokous
Aika:

Tiistaina 13.12.2016 klo 18.00 – 20.00

Paikka:

Entressen kirjasto, Sininen huone

Läsnä:

Eero Jaakkola, pj.
Hanne-Grete Christensen, siht.
Pertti Virtanen
Esko Jokinen
Kai Jylhä
Mikael Leskinen
Jarna Merojala
Mika Merojala
Mirja Rasa
Susanna Lundell
Markus Savunen
Pike Savunen
Christina Savunen
Saku Sorvari
Jukka Lindfors
Pasi Kaikkonen
Minna Lindfors
Juha Pihlajamäki
Päivi Rajaharju
Jaana Haapala
Perttu Ojala
Mikaela Lindén
Sami Korhonen
Irma Jokinen
Olli Hailio
Annika Savolainen

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.05 ja kertoi hieman omakotiyhdistyksen tilanteesta; yhdistys ollut olemassa, mutta elänyt hiljaiseloa muutaman vuoden ajan. Tapahtumia ei ole järjestetty, koska ei ole ollut tekijöitä.
Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla, viimeisin tiliote on päivätty 30.11.2016 ja tilin saldo on
n. 7400 €.
Kokouksessa on myös paikalle kutsuttuine seuraavat henkilöt:
Eija-Inkeri Kailassuo, terveyspalvelujen johtaja, Espoon kaupunki

Juha Soivio, ympäristötyöntekijä, Diakonissalaitos
Aapo Isoaho, komisario, Espoon poliisiasema (Espoo-Kauniainen-Kirkkonummi)

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Jaakkola, Hanne-Grete Christensen ilmoitti toimivansa kokouksen sihteerinä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kai Jylhä & Mikaela Lindén.
2. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu jaettu ajoissa ja osallistujalista kiertää kokouksessa. Osallistujia on paikalla runsaasti,
joten todetaan, että kokous on päätösvaltainen.
3. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
Todettiin, että tulevan vuoden toimintasuunnitelmaa ei ole vielä valmiina. Asiasta voidaan
keskustella vielä kokouksen kuluessa ja uusi hallitus tekee yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman.
4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruus
Jäsenmaksu 2017: 10 €
Kannatusjäsenet: 20 - 50 €
5. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja, joka toimii jatkossa kokousten puheenjohtajana
Eero Jaakkola ilmoitti, että hän ei ole käytettävissä puheenjohtajana, mutta hän voi jatkossa
toimia uuden puheenjohtajan tukena. Ehdotettiin Hanne-Grete Christenseniä puheenjohtajaksi ja hänet valittiin yksimielisesti puheenjohtajaksi.
6. Valitaan jäsenet johtokuntaan; johtokunnan jäsenistä valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja
Ehdotettiin Mikaela Lindéniä ja Annika Savolaista, jotka suostuivat tehtävään. Eero Jaakkola
ilmoitti, että hän voi olla mukana hallituksessa ja Susanna Lundell ilmoitti myös olevansa
käytettävissä. Kaikki neljä valittiin yksimielisesti hallitukseen.
7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä
ja hallintoa

Nimike ”tilintarkasta” ei ole enää käytössä, muutetaan nimike toiminnantarkastajaksi.
Mirja Rasa ilmoittautui vapaaehtoisena tehtävään ja hänet valittiin yksimielisesti. Mirja Rasan varahenkilöksi valittiin Pasi Kaikkonen.
8. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta
Vuosikokouksen kutsu on jaettu alueen asukkaille postilaatikkojakeluna ja jakelu on hoidettu yhdistyksen jäsenten toimesta. Keskusteltiin siitä, pitääkö kokouskutsu edelleen jakaa
paperisena kaikille asukkaille vai riittäkö se, että kokouksista tiedotetaan sähköpostitse sekä
yhdistyksen Facebook-sivuilla ja nettisivuilla. Tämän lisäksi ilmoituksia kokouksista voidaan
viedä sekä kauppojen että yleisten alueiden ilmoitustauluille. Jäsenrekisterissä voisi olla
maininta siitä, millä tavalla jäsen haluaa tulla kutsutuksi kokouksiin.
Päätettiin äänestää koollekutsumistavasta, vaihtoehtoina
a. ”kevytversio” eli ilmoitetaan sekä Facebookissa että yhdistyksen nettisivuilla ja kutsun
viedään myös ilmoitustauluille
b. Luukkujakelu
Äänet jakautuivat seuraavasti: vaihtoehto a sai 16 ääntä, vaihtoehto b 6 ääntä.
Päätettiin, että kokouksen kutsutaan koolle vaihtoehdon a mukaisesti.
Esitettiin kysymys siitä, kuinka jäsenmaksut on tarkoitus kerätä, mutta todettiin, että koska
yhdistyksen talous on tällä hetkellä vakaalla pohjalla, voidaan jäsenmakujen keräystapaa
miettiä myöhemmin kevään kuluessa.
Puheenjohtaja päätti kokouksen virallisen osuuden klo 18.35

Puheenjohtaja

Sihteeri

______________________________
Eero Jaakkola

______________________________
Hanne-Grete Christensen

Pöytäkirjan tarkastajat

______________________________
Kai Jylhä

______________________________
Mikaela Lindén

Yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen jatkettiin keskustelua kaupungin, Diakonissalaitoksen ja
poliisin kanssa.
Ensimmäinen puheenvuoro oli Juha Soiviolla
Juha kertoi puheenvuoronsa aluksi Kuninkaankallion asuntolasta ja sen toiminnasta:
- tällä hetkellä 111 asukasta, n. 40 asukasta palveluasumisessa (ympärivuorokautinen
henkilökunta, muistisairauksia yms.)
- n. 80 tuetun asumisen henkilöä, mm. mielenterveysongelmia, asukkailla palvelusuunnitelma, millä ohjataan hoidonpiiriin ja sitoudutaan hoitoon; taustalla syrjäytymistä, asunnottomuutta jne.
- Vuoden 2016 aikana 9 asukasta muuttanut pois
- Naapuruston kanssa on ollut n. 4 tapaamista vuodessa; kaikki ovat tervetulleita tilaisuuteen.
- 30.1.2017 klo 17.00 Kuninkaan kalliossa, toinen tapaaminen 8.5.2017 Entressessä.
- Häiriöitä on ollut normaalia enemmän 2016 kevään ja kesän aikana, asuntola tekee yhteistyötä kaupungin ja poliisin kanssa näissä tapauksissa.
- Keskeinen työkalu on se, että Diakonissalaitokselle ilmoitetaan häiriöistä, niin niihin voidaan puuttua heti; Diakonissalaitoksen tulee aina joku paikalle saman tien
- Juha Soivion numero päivystää 24/7
- Laitoksessa myös huumeiden käyttäjiä, päihteettömyyttä tuetaan
- Hoitojaksoja saattaa olla useita – sama asukas saattaa tulla takaisin
Kokouksen osanottaja kysyivät, tiedetäänkö mm. se, keitä asukkaiden luona käyvät vieraat
ovat? Tunnetaanko heidät asuntolassa? Pidetäänkö kirjaa siitä, miten vieraat tulevat ja menevät? Todettiin myös, että tiedotus alueen asukkaiden suuntaan ei ole toiminut tarpeeksi hyvin.
Jatkossa Diakonissalaitos tiedottaa yhteisistä tapaamisista sosiaalisen median lisäksi kauppojen
ilmoitustauluille jne.
Seuraava puheenvuoro oli komisario Aapo Isoaholla
-

Poliisi on aina osallistunut näihin Diakonissalaitoksen ja kaupungin yhteisiin tilaisuuksiin;
tilastoihin on kiinnitetty huomiota; alueella on valvontatoimintaa, mutta poliisin resurssit eivät riitä riittävään valvontaa, joten sitä ei pystytä tekemään kovin paljon. Poliisin
pyöriminen alueella voi myös aiheuttaa turvattomuutta; bussikäyttäytymiseen on erityisesti puututtu.

-

-

-

Hälytystehtävissä poliisi pyrkii aina tulemaan paikalle, ainoa vaihtoehto on soittaa
112:en, tällöin poliisipartio tulee paikalle. Hätäkeskuspäivittäjä määrittelee vasteen,
esim. poliisi tulee kun joku yksikkö vapautuu. Valtaosa hälytyksistä on puhtaasti yksikössä suoritettavia tehtäviä, asukkaiden keskinäisiä kähinöitä yms. Toinen osa on muut
alueen ympäristön hälytystehtävät, tyypillisesti muiden pihoille tulemista, irtaimiston
varastamista yms.
Yksikön perustamisen jälkeen ensimmäinen vuosi oli työläin, kevät ja kesä 2016 oli tilastollinen piikki. Piikki ”tasoittuu” vuositasolla. Talvella asukkaat enemmän sisätiloissa, jolloin häiriöitä ei ole niin paljon. Lämpimällä ilmalla vaikutus, tällöin porukka siirtyy pihalle
– ja pihoille. N. 5-10 asukasta aiheuttavat suurimman osan häiriöistä.
Lievin asian hoito on ”paikalta poistaminen”, mutta tietyissä tapauksissa henkilö voidaan
ottaa määräaikaisesti kiinni (esim. jos tiedetään, että kyseinen henkilö aiheuttaa jatkuvasti häiriötä; poliisi voi pitää kiinni 24 tuntia). Pidempi kiinniotto vaatii suurempia rikoksia. Jos asiasta on tehty ilmoitus hätäkeskukseen, tieto rekisteröityy poliisille; rikosilmoitus ei aina ole välttämätön eikä ”rikoksen” tunnusmerkit aina edes täyty.

Viimeinen puheenvuoto oli Eija-Inkeri Kailassuolla
-

-

-

-

-

Asia puhuttanut kaupunkiakin tänä vuonna, muutaman hiljaisen vuoden jälkeen tilanne
on huonontunut radikaalisti.
Kuninkaankalliossa pidetyissä kokouksissa ollut vain muutama ihminen ja kaikki ovat olleet tyytyväisiä asiaan; vuosi 2016 on ollut huono ja huolestuttava.
4.11. asiaa käsitelty sosiaali- ja terveyslautakuntaa varten ja asiaa käyty läpi. Kaupunki
noudattaa sosiaali- ja terveyslaki ja palveluasumista ja hätämajoitusta ja tuettua asumista pitää tuottaa.
Kuninkaankallion kohdalla taustalla oleva ideologia on se, että asukkaalta ei vaadita elämäntapamuutosta. ”Asunto ensin” -periaate. Kaduilla ja porttikongeissa asuminen on
vähentynyt; ihmisellä pitää olla asunto ennen kuin asukasta voi auttaa.
Jos asukas tulee sosiaalitoimen kautta, niin asiasta on tehty sosiaali-ilmoitus ja asiakkaan
tilannetta on selvitetty ”assap” –työparin toimesta; tilanne ja taustat selvitetään tarkasti
ensin sosiaalityöntekijän kanssa.
Mitä tehdään, jos asukas on väärässä paikassa eli ei sovellu? Alueen asukkaiden on reagoitava kaikkeen ja tehtävä ilmoituksia – kaupungin pitää tietää, mitä tapahtuu. Ei voida
reagoida jos ei tiedä, mihin pitää reagoida.
Asioiden ratkaiseminen saattaa kestää pitkään.
Paikkoja voidaan vaihtaa, jos henkilö ei oikeasti pärjää; Olarinluomassa on samantyylinen asuntola, missä 24/7 henkilökuntaa paikalla.
Asuntola on Espoon mittapuuhun nähden iso (Helsingissä samankokoisia yksikköjä on).

Kaupungin ja Diakonissalaitoksen edustajille esitettiin kysymys siitä, miten ihmeessä noin suuri
yksikkö? Eihän kukaan pysty raitistumaan tuollaisessa ympäristössä?
V:
Nykyinen politiikka tähtää pienempiin yksiköihin ja hajasijoittamiseen, joillekin yhteisöasuminen sopii.

Kaupungin edustajalta tiedusteltiin myös, miten pitkä sopimus kaupungilla on Diakonissalaitoksen kanssa?
V:
Kilpailutus tehdään yleensä 10-15 vuodeksi ja kaupunki on sitoutunut täyttämään kaikki
paikat. Kailassuo ei pystynyt suoraan vastaamaan sopimuksen pituudesta, mutta lupasi
selvittää asiaa.
K:
V:

Saisiko sinne ”vähemmän hankalia” ihmisiä. Onko häiriöt tilastollisesti normaaleja tämän kokoiseen asuntolaan?
Tällä hetkellä pikkuisen suurempaa.

Tiedusteltiin myös siitä, miten huumeriippuvaisia autetaan irti huumeista ja heille kuulemma
tarjotaan tukea raitistumiseen. Asuntolaan pääsee asumaan, vaikka käyttäisikin huumeita.
Seuraavaksi Annika Savolainen esitteli koonnin siitä, minkälaisia häiriötekijöitä Facebook-sivulla
”Puskaradio Pihlajarinne” on syksyn 2016 aikana ilmoitettu. Puskaradio Pihlajarinne -sivu on perustettu 2015, jäseniä on tällä hetkellä 137. Vuoden 2015 lopulla alkoi tulla viestejä häiriöistä,
huhtikuusta 2016 alkaen ollut enemmän ja enemmän ongelmia
Ollaksentien risteykseen luvattu satsata jo viime vuonna – mitään ei ole tapahtunut? Voisiko
bussipysäkille laittaa valvontakameran?
Mitä kaupunki aikoo konkreettisesti tehdä näiden ongelmien suhteen?
-

Kaupungin edustaja paikalla, tämä on jo ensimmäinen askel!
Ehdotuksia tullaan viemään eteenpäin ja ratkaisumallit otetaan pohdintaan
Asukasvalintaa tullaan jatkossa miettimään tarkemmin ja henkilökunta reagoi paremmin
Yhteistyö on toiminut mutta työn pitää olla ennalta ehkäisevää
Jotain on pakko tehdä, jotta tilanne paranisi
Yhdistyksen toiminta on nyt käynnistetty uudelleen, joten jatkossa yhdistys toiminee
paremmin tämän asian edistämiseksi
Millä aikataululla yhteistyötä kaupungin kanssa jatketeen? Palataan asiaan
30.1.2017

Poliisin terveiset: Ilmoittakaa AINA kun jotain tapahtuu eli ilmoitus hätäkeskukseen. Heti, kun
tilanne on päällä eli ei vasta ”vähän myöhemmin”, eli ”häiriökäyttäytyminen” eli aina moni asia
täyttää rikoksen tunnusmerkit eli on rikos.
Keskustelua käytiin vilkkaasti ja osa kysymyksistä jäi vielä auki. Sovittiin, että omakotiyhdistyksen edustajat ovat paikalla tapaamisessa, joka järjestetään Kuninkaankalliossa 30.1.2017 ja palaamme näihin asioihin tuolloin.
Puheenjohtaja päätti tilaisuuden klo 20.00.

