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Tekonurmikenttien varaus myös muille kuin urheiluseuroille

Tekonurmikenttiä on osassa Helsingin kaupunginosista. Koulut käyttävät tekonurmikenttiä liikuntatun-
neilla klo 16 saakka, mikäli kenttä on saatavilla koulun lähialueella. Heti koulujen käytön jälkeen alkaa 
seuratoiminta ja kenttiä vuokrataan ohjattuja harjoituksia varten arkisin pääsääntöisesti klo 16-21. Te-
konurmikenttien kysyntä on suurta ja tarjonta siihen nähden vähäistä, ja siksi kenttien joustavaa käyt-
töä on mahdollisuuksien mukaan tärkeää kehittää. Tällä hetkellä kentän lähialueiden lapsilla ja nuoril-
la on harvoin mahdollisuus käyttää lähikenttää omaehtoiseen pelaamiseen ja liikkumiseen arki-iltoina.

Lasten ja nuorten vähentyneestä liikkunnasta nousee säännöllisesti huoli julkisessa keskustelussa. 
Monilla alueilla ei ole liikkumiseen tukevaa rakennettua ympäristöä. Tekonurmikenttiä on kuitenkin jo 
jonkin verran, mutta usein nämä ovat täyteen varattuja ja pettymys onkin suuri, jos alueen kentälle ei 
pääse pelaamaan kaveriporukoiden kanssa. Olisikin tärkeää, että annetaan mahdollisuus erilaisille 
toimijoille tekonurmikenttien varaamiseen. Esimerkiksi nuorisotalot ja asukasyhdistykset voisivat vara-
ta vuoroja, joita alueen asukkaat voivat käyttää. Monet nuorimmista juniorijoukkueista pystyvät pyörit-
tämään harjoitukset myös osalla kentästä siten, että samaan aikaan voisi olla ¼ kentästä vapaana 
alueen nuorten käyttöön. 

Monissa kaupunginosissa ei ole kouluikäisille sopivia rakennettuja ulkoliikuntapaikkoja, skuuttipaikko-
ja ja leikkipuistojen rakennelmia. Alueen mahdollisen tekonurmikentän merkitys on iso. Olisi tärkeää, 
että myös niille lapsille ja nuorille, jotka eivät harrasta jalkapalloa seurassa, olisi mahdollista päästä 
myös arkipäivinä liikkumaan lähikentälleen. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että tarjotaan mahdollisuus myös nuorisotaloille, asukasyh-
distyksille ja muun muassa koulujen kerhotoiminnalle tekonurmikenttien varaamiseen. Esitämme 
myös, että kehitetään joustavia käytäntöjä varaamiseen siten, että mahdollisuuksien mukaan jätettäi-
siin kullakin kentällä useammin esim. neljäsosa kentästä varausten ulkopuolelle ja vapaaseen käyt-
töön. 
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