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OmaStadi Itäinen 639 650 €

omastadi.hel.�

OmaStadi on Helsingin osallistuvaa budjetointia, 
jossa Helsinki käy�ää 4,4 miljoonaa euroa kaupunki-
laisten ideoiden toteu�amiseen. Raha jakautuu 
aluei�ain asukasmäärän mukaan, ja viidesosa on 
vara�u koko kaupunkia koskeviin ehdotuksiin.  

Tässä esi�eessä on kaikki itäiselle suurpiirille tehdyt 
suunnitelmat, joista äänestetään lokakuussa osoit-
teessa omastadi.hel.�.

Voit valita alueen, jonka suunnitelmia äänestät. 
Lisäksi kaikki äänioikeutetut* saavat äänestää koko 
kaupunkiin tehtyjä suunnitelmia. Äänestäjänä saat 
jakaa alueellisen määrärahan oman mielesi mukaan. 
Eniten ääniä saaneet suunnitelmat toteutetaan.

Kaikki ääneste�ävät suunnitelmat ja lisätiedot 
löydät myös osoi�eesta omastadi.hel.�.

*tänä vuonna 12 vuo�a täy�ävät ja sitä vanhemmat helsinkiläiset

OmaStadi - Invånarna röstar årligen om användnin-
gen av ca 4,4 miljoner euro enligt deras egna �rslag.

Alla helsingforsare som fyller 12 år under året 2019 
och äldre kan rösta i Helsingfors medborgarbudget 
under oktober 2019. Du kan rösta på en av det valda 
stordistriktets planer samt en plan som gäller hela 
staden.

Vänligen bekanta dig med mer information på svens-
ka på omastadi.hel.�

For information in English please visit omastadi.hel.�

1. Puistot ja luonto
Uutelan viljelypalstojen kukoistus yhteiseksi iloksi, 173 000 €
Rakennetaan Uutelan palstaviljelyalueen ulkoilijoille ja viljelijöille selkeä ja turvallinen pääväylä, varmistetaan 
viljelijöille kasteluvesi ja avataan oman ruoan kasvatuksen ilo yhä useammalle kaupunkilaiselle. Kunnostetaan 
palstoja ja tuodaan viljelylaatikoita kaupunkilaisten vuokra�avaksi. Hanketyöntekijä koordinoi kunnostus- ja pals-
takummitoimintaa 6 kuukauden ajan.

Elämysten Mustavuori, 280 000 €
Tehdään Mustavuoren maastoon merki�y luontopolku, jossa on noin 20 kohdetaulua ja kaksi päätaulua. Ulkoilijoi-
den tukikohdaksi rakennetaan kota, kuivakäymälä ja puuliiteri. Palkataan vuodeksi luonto-opas huolehtimaan 
kodasta ja opastamaan luontopolulla.

Broändan puron kunnostuksen suunni�elutyö, 40 000 €
Suunni�elutyö Broändan puroalueen kunnostamiseen. Suunnitelmassa huomioidaan puroalueen kunnostami-
nen, puron siistiminen, matalampien kohtien syventäminen, sekä lammen kaivaminen luonnonsuojelualueelle. 
Puron kunnostamisen kustannusarvion tekeminen vaatii erillisen suunni�elutyön, johon OmaStadi –budje�ia 
käytetään.

Muistirai�i - merkityksiä kaikille vuosaarelaisille, 116 000 €
Muistirai�i liiku�aa, laula�aa ja yhdistää vuosaarelaisia ikään, kuntoon tai muistisairauteen katsoma�a. Suunni-
tellaan 2-3 erimi�aista, esteetöntä rai�ia, joiden varrelle sijoitellaan penkkejä sopivin välein. Raitit merkitään 
värikoodikylteillä, ja niiden varrelle tuodaan liikuntaa, kul�uuria, ja musiikkia.

Uutelan ja Skatan tilan ulkoilualue viihtyisäksi, 75 000 €
Kohennetaan ja raivataan Uutelan ulkoilualue�a sekä kunnostetaan Skatan tilan ympäristöä. Rakennetaan tilan 
ympärille perinteiset riukuaidat, kunnostetaan navetan kivimuuri, lisätään valaistusta, korjataan vanha lato, tai 
rakennetaan hiekkakentälle vaja kodan pol�opuiden säilytystä varten. Luonnon kauneus ja viihtyisä ympäristö 
tekevät hyvää meille kaikille.

Kurkimoision alppiruusupuisto, 117 000 €
Kurkimoision puiston alueelle rakennetaan alppiruusupuisto, jonka teemana ovat erityisesti suomalaisten, mu�a 
myös muiden Suomessa kestäviksi tode�ujen alppiruusulajikkeiden esi�ely. Puisto on ainutlaatuinen ja mukava 
retkikohde, ja se lisää alueen yleistä viihtyisyy�ä ja houku�elee kävijöitä laajemminkin.



2. Yhteisöllisyys

3. Kul�uuri

Puotilan olkkari, 463 200 €
Perustetaan kahdeksi vuodeksi kaiken ikäisten vapaa-ajan paikka, jossa järjestetään toimintaa erityisesti koulu-
laisille ja nuorille. Asukaskahvila, kädentaitoverstas ja ryhmätila ovat porrastetusti kaikkien käytössä. Vuokrataan 
tila, palkataan koordinaa�ori, lasten ja nuorten ohjaajat, sekä käsityöohjaajat. Budje�ia käytetään myös tilojen 
sisustukseen, materiaalihankintoihin, sekä tiedo�amiseen.

Kallahden maja, 140 000 €
Kallahdessa metsätien varrella olevalle tyhjälle tontille rakennetaan merikonteista kohtaamispaikka. Tila toimii 
asukaspaikkana, kahvi- ja infokioskina, sekä turistien ja retkeilijöiden tukipisteenä. Laajaa ympäröivää alue�a 
palvelevassa kohtaamispaikassa voi järjestää esimerkiksi kerhoja ja kokouksia, ja se toimii pysähdyspaikkana ja 
por�ina matkalla Kallvikin niemelle.

Luupin nuorisotila estee�ömäksi, 150 000 €
Remontoidaan Luupin nuorisotila estee�ömäksi, jolloin tilat saadaan tehokkaampaan käy�öön myös päivisin. 
Varmistetaan esteetön kulku nuorisotalolle ja juhlasaliin, esimerkiksi rakentamalla tilaan avohissi. Lisäksi vara-
taan kaappitilat vakituisten käy�äjien käy�öön.

Idän nuorisotilat, 35 000 €
Kehitetään ja päivitetään nuorisotilojen viihtyisyy�ä, ja hankitaan idän nuorisotiloihin uusia välineitä ja tarvikkeita.

Leikkipuistoruokailu idässä, 100 000 €
Laajennetaan kahden vuoden kokeiluna leikkipuistoruokailu suuremmalle alueelle Itä-Helsinkiin sekä Östersun-
domiin. Leikkipuistoruokailu parantaa lapsiperheiden hyvinvointia ja jaksamista, ja tarjoaa pienille koululaisille 
turvallisen kesänvie�opaikan, ohja�ua toimintaa sekä lounaan.

Vuosaaren elävä kartano, 200 000 €
Mahdollistetaan Nordsjön kartanon asukaskäy�ö palkkaamalla projektityöntekijä kartanolle koordinoimaan 
toimintaa vuodeksi. Monikäy�öisessä kartanossa voi järjestää esimerkiksi musiikkitoimintaa, kesätea�eria, 
asukkaiden kokoontumisia, yhdistysten tapahtumia, pienimuotoista kahvilatoimintaa sekä erilaista harrastustoi-
mintaa. Budje�ia käytetään myös paikan kaluste- ja tarvikehankintoihin.

Kuningatar, 208 000 €
Villa Kuhlefelt huvila peruskorjataan lisärakennuksineen monipuolisempaa asukaskäy�öä varten. Huvila korja-
taan, ja rakennusta hallinoiva taho tai projektityöntekijä koordinoi huvilan toimintaa, ja vuokraa tilaa alueen asuk-
kaiden ja muiden toimijoiden käy�öön. Kohderyhmää ovat lähiseudun asukkaat, yhdistykset, koululaisryhmät, 
seniorit, matkailijat, harrasteseurat ja ulkoilijat.

Itä-Helsingin paikallishistoria näkyväksi, 150 000 €
Tehdään Itä-Helsingin paikallishistoria tutuksi infotauluilla Vuosaaren historiallisissa kohteissa. Tuodaan Aurinko-
lahden kalliolle ankkuri kuvastamaan Vuosaaren merellisyy�ä ja laivaliikenne�ä. Lisäksi rakennetaan labyrin�ite-
os lisäämään alueen viihtyisyy�ä.

”Mitä iistimpää sitä siistimpää! – yhteisöllistä kul�uuritoimintaa Itä-Helsinkiin, 199 000 €
Kehitetään alueellista kul�uuritoimintaa tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa 2 vuoden projektissa. 
Palkataan alueelle tapahtumakoordinaa�ori, varataan resurssit kul�uuriesitysten ja työpajojen järjestämiseen 
Itä-Helsingissä, sekä tuetaan omaehtoista kul�uuritoimintaa kävelyfutiksen, lauluiltojen, senioritanssien ja 
naapurustojuhlien merkeissä.

Kesätea�eripaikka Vuosaareen, 550 000 €
Rakennetaan kesätea�eripaikka Vuosaareen. Tea�erikatsomo ja esiintymislava sijoitetaan kaupungin omistamal-
le käy�ämä�ömälle tontille, tai mahdollisen tyhjillään olevan rakennuksen yhteyteen. Budjetilla hankitaan katetut 
katsomo- ja lavarakenteet, pukusuoja, wc, ja sähkö.



4. Liikunta ja ulkoilu

Monitoimitalo Rastiksen juhlasalin päivitys, 90 000 €
Uudistetaan Rastiksen juhlasalin tekniikkaa, verhoillaan katsomon istuimet sekä vaihdetaan lavaverho. Päivite�y 
sali mahdollistaa esimerkiksi tanssi-, tea�eri- ja musiikkiesitysten, elokuvaesitysten, juhlien, kokousten sekä 
kerhojen järjestämisen. Ulkopuoliset yksi�äiset järjestäjät, kuten erilaiset yhdistykset voisivat vuokrata salia 
omia tapahtumiaan varten.

5000 päiväkotilasta tea�eriin, 150 000 €
Tarjotaan 5 000 päiväkotilapselle tea�erin-, sirkuksen-, tai muun esi�ävän taiteen kokemuksia. Varataan Vuotalo, 
Stoa tai muu sopiva tila, ja viedään päiväkotilapsia nau�imaan kul�uurista yhdessä päiväkodin henkilökunnan 
kanssa. Budje�ia käytetään henkilöstökuluihin, amma�itea�erien tuotantokuluihin ja tilavuokriin, tarjoiluihin, 
sekä tiedotukseen ja viestintään.

Ympäristötaide paikallisidentiteetin ja historian luovana voimana, 595 000 €
Tuetaan paikallisista tekijöistä esiin nousevia elemen�ejä ympäristötaiteen keinoin maalaamalla Myllypuroon, 
tien varteen vesiputousseinä, sekä rakentamalla Vuosaaren jätemäelle VUOSAARI –kyl�i. Ympäristötaiteella 
vahvistetaan ja kaupunginosien identitee�iä, tunniste�avuu�a ja viihtyisyy�ä.

BTF-nuorten hip-hop harrastetila Columbukseen, 100 000 €
Avataan kauppakeskus Columbukseen nuorten harrastetila, jossa tarjotaan hip-hop –kul�uuriin lii�yvää toimin-
taa amma�itaiteilijoiden johdolla. Tilan ohjelmaan kuuluu mm. breakdance –ohjausta, gra�ti/rap/DJ/beatbox 
–työpajoja, kahvila ja infopiste, sekä erilaisia nuorten suunni�elemia tapahtumia. Budje�ia käytetään tilavuokriin, 
ohjaajien palkkoihin, sisustukseen sekä kahvilatarvikkeisiin.

Puotila liikkuu ja kuntoilee, 290 000 €
Tuodaan ulkoliikuntalai�eita sekä pururata Puotinkylään, Valtin kentän yhteyteen. Monipuoliset liikuntamahdolli-
suudet lisääntyvät kaikille lähialueen asukkaille, ja eri-ikäiset ihmiset kohtaavat toisiaan liikunnan parissa. Ulko-
kuntosaliin hankitaan 4-5 kuntoilulaite�a, ja pururata rakennetaan kentän ympäri.

Frisbeegolfrata Östersundomiin, 210 000 €
Rakennetaan frisbeegolf –rata Östersundomiin. Budje�iin on laske�u 18-korinen rata harjoituskoreineen ja 
opasteineen.

Aurinkolahden uimarannan kivet, 50 000 €
Poistetaan Aurinkolahden uimarannalta vedenalaiset kivet vähintään 200 metrin matkalta, ja 1,5 metrin syvyyteen 
asti. Kivien poistaminen lisää turvallisuu�a ja viihtyvyy�ä Helsingin suosituimpiin uimarantoihin kuuluvalla 
rannalla.

Uimaranta Östersundomiin, 200 000 €
Rakennetaan Östersundomiin yleinen uimaranta, jonka voi sijoi�aa esimerkiksi Talosaareen tai Karhusaareen. 
Uimaranta voidaan toteu�aa pienimuotoisena ja valvoma�omana. Uimaranta-alueelle tuodaan pukukoppi, kuiva-
käymälä, nuotio/grillipaikka, peliken�ä, hiekka/nurmikko –alue, pyöräparkki sekä laituri.

Koululaisten toiveita Itä-Helsingin leikkipuistoihin, 35 000 €
Hankitaan kaikkiin Itä-Helsingin leikkipuistoihin lisää toimintavälineitä lasten käy�öön. Hanki�ava välineistö sisäl-
tää esimerkiksi liikuntavälineitä, hula-hula –vanteita, palloja, mailoja, sekä uudet maalit ulos.

Kallahden talviuintipaikka, 46 000 €
Rakennetaan Kallahteen talviuintipaikka palvelemaan kaikkia Vuosaaren asukkaita. Parannetaan uintipaikan 
pohja, rakennetaan lyhyt laituri ja kaide sekä pukukoppi. Lisäksi tuodaan rannalle laite, jolla avanto pysyy talvisin 
auki.

Liikuntapuisto ja ulkoakrobatia-alue Östersundomiin, 230 000 €
Rakennetaan ulkoliikunta- ja akrobatia-puisto Östersundomiin, Sakarinmäen koulun viereen. Kaikenikäisten 
liikuntapuistossa voi vetää hikitreenin, tasapainoilla ja kiipeillä, tai rauhoi�ua syömään eväitä piknikille. Liikunta-
puistoon rakennetaan ulkokuntoilualue, ulkoakrobatia ja parkour –alue, kiipeily- ja temppuilualue, valaistus, tava-
roiden säilytysmahdollisuus sekä istutuksia.



Luova leikkikon�i –pilo�ihanke, 155 000 €
Tuodaan leikkikon�i alakoulun yhteyteen lisäämään vapaan leikin osuu�a lasten arjessa. Leikkikon�i lisää 
ulkona tapahtuvaa leikkiä, vahvistaa kädentaitoja, kehi�ää luovaa aja�elukykyä ja ongelmanratkaisutaitoja, sekä 
kehi�ää positiivisia vuorovaikutustaitoja. Kontissa säilytetään vapaan leikin materiaaleja, jotka ovat oppilaiden 
käytössä sovi�uina, koulupäiviin sopivina ajankohtina.

Ympäristökasvatusta viherkatoilla, 87 000 €
Rakennetaan luonnonmukainen viherka�o väliaikaiseen tai kevytrakenteiseen kohteeseen. Lisäksi rakennetaan 
Vesalan koulun pihalle pihaviljelyalue. Suunnitelman tavoi�eena on lisätä viherka�oja erityisesti väliaikaisten 
paviljonkipäiväkotien, -koulujen ja leikkipuistojen yhteyteen, jolloin niitä voidaan käy�ää myös ympäristökasva-
tuksen ja luonnonharrastuksen välineinä.

6. Oppiminen ja osaaminen

5. Rakenne�u ympäristö

Itä-Helsingin paikallishistoria näkyväksi, 150 000 €
Tehdään Itä-Helsingin paikallishistoria tutuksi infotauluilla Vuosaaren historiallisissa kohteissa. Tuodaan Aurinko-
lahden kalliolle ankkuri kuvastamaan Vuosaaren merellisyy�ä ja laivaliikenne�ä. Lisäksi rakennetaan labyrin�ite-
os lisäämään alueen viihtyisyy�ä.

”Mitä iistimpää sitä siistimpää! – yhteisöllistä kul�uuritoimintaa Itä-Helsinkiin, 199 000 €
Kehitetään alueellista kul�uuritoimintaa tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa 2 vuoden projektissa. 
Palkataan alueelle tapahtumakoordinaa�ori, varataan resurssit kul�uuriesitysten ja työpajojen järjestämiseen 
Itä-Helsingissä, sekä tuetaan omaehtoista kul�uuritoimintaa kävelyfutiksen, lauluiltojen, senioritanssien ja 
naapurustojuhlien merkeissä.

Kesätea�eripaikka Vuosaareen, 550 000 €
Rakennetaan kesätea�eripaikka Vuosaareen. Tea�erikatsomo ja esiintymislava sijoitetaan kaupungin omistamal-
le käy�ämä�ömälle tontille, tai mahdollisen tyhjillään olevan rakennuksen yhteyteen. Budjetilla hankitaan katetut 
katsomo- ja lavarakenteet, pukusuoja, wc, ja sähkö.

Liikuntapuisto Mellunmäkeen, 60 000 €
Rakennetaan Mellunmäkeen kaikenikäisille soveltuva liikuntapuisto. Puisto lisää ihmisten liikkumista ja edistää 
tervey�ä. Lihaskuntolai�eiden lisäksi tuodaan liikuntapuistoon myös tasapainoa harjoi�avia lai�eita.

Hiekkalaiturintien kor�elipihan kunnostus toimintaan ja viihtymiseen, 50 000 €
Hiekkalaiturintiellä sijaitsevan kor�elipihan kunnostamisen tavoi�eena on tuoda asukkaita tutustumaan toisiinsa 
ja vie�ämään aikaa yhdessä. Pihalle rakennetaan sulkapalloken�ä, keinut, varusteiden säilytystila, sekä tuodaan 
istutuksia ja penkkejä.

Elinvoimaisuu�a ja viihtyisyy�ä yhdessä lepakoiden kanssa sulassa sovussa, 163 000 €
Tuodaan ikäihmisille ja lapsille soveltuvia penkkejä Vartiokylänlahden ympäri, Puotilan venesatamaan sekä Juoru-
mäelle. Asennetaan valaistus venesatamaan ja Juorumäelle o�aen huomioon lepakoiden elinolosuhteet. Tavoit-
teena on saada alueella ulkoilevat liikkumaan ja nau�imaan luonnosta turvallisesti ja viihtyisästi.

Valaistusta Ramsinrannan ulkoilureitille, 100 000 €
Asennetaan uusi valaistus pimeitä vuodenaikoja varten Vuosaaren läpi kulkevalle rantaraitille, välille Palmsenpol-
ku ja Kallahdenrai�i. Uusi valaistus mahdollistaa turvallisen ympärivuotisen ulkoilun Vuosaaren rantaviivaa pitkin.

Tapahtumasähköpistorasiat Pohjois-Vuosaaren puistoalueelle, 45 000 €
Asennetaan sähköpistorasioita Pohjois-Vuosaaren puistoalueelle ja helpotetaan asukastapahtumien järjestä-
mistä. Tapahtumien lisääntyminen nostaa alueen pro�ilia ja elinvoimaisuu�a. Tapahtumat vahvistavat alueiden 
välistä yhdenvertaisuu�a ja lisäävät asukkaiden ylpeyden tunne�a omasta lähialueesta.

Uusi katuvalaistus Rantakartanontielle, 100 000 €
Asennetaan uusi kaksipuoleinen katuvalaistus Rantakartanontien kevyen liikenteen väylälle ja ajotielle. Säilyte-
tään lehmuskuja, ja käytetään valaistuksissa pehmeitä, lämminsävyisiä led-valoja ja kohdennetaan ne vain kulku-
väylille.

Lisää siistey�ä Itä-Helsinkiin, 113 000 €
Hankitaan lisää roska-astioita, penkkejä rantakadulle sekä kampanjoidaan siisteydestä päiväkodeissa, kouluissa 
ja paikallisissa lehdissä. Lisäksi tuodaan julisteita ja banderolleja metroasemille. Budje�ia käytetään roska-astioi-
den, penkkien, sekä banderollien ja mainosten tee�ämiseen.



Koko Helsinki 880 000 €

Helsinkiläisten kerrostaloasukkaiden kukitustalkoot, 399 000 €

Ulkoilu etuusalueilla, 50 000 €

Puita lisää Helsinkiin, 35 000 €

Purotalkkarit taimenpurojen elvy�ämiseen & kalaneuvontaan, 300 000 €

Kota Keskuspuistoon - luonnossa liikkujan tukikohta, 300 000 €

Kaupunkimetsävuosi, 280 000 €

Nurmikot kedoiksi ja syötäviksi puutarhoiksi - apua ilmastolle ja lajien monimuotoisuudelle, 100 000 €

Syötävät puistot hyötykasveista, 50 000 €

Strada - maisemakävelyrei�i Helsingin halki, 201 000 €

Lisää kiinteitä grillipaikkoja Helsingin puistoihin ja uimarannoille, 500 000 €

Paljasjalkapuisto, 95 000 €

EläinYstävällisiä Kasvi-istutuksia, 150 000 €

Puistojen ja uimarantojen puupatsaiden kunnostus ja lisääminen, 40 000 €

1. Puistot ja luonto

Saat äänestää valitsemasi suurpiirin lisäksi myös koko Helsinkiä koskevia suunnitelmia. Koko Helsingin 
alueelle tehtiin suunnitelmia kaikille kahdeksalle aihepiirille. Tutustu suunnitelmiin tarkemmin, ja äänestä 
myös koko Helsinkiä koskevia suunnitelmia osoi�eessa omastadi.hel.�.

2. Rakenne�u ympäristö

Koirankakkapusseja ja roskiksia Helsinkiin, 40 000 €

Fillaroiva stadi, 200 000 €

Roskiksiin pullo- /tölkkitelineitä Kööpenhaminan malliin, 50 000 €

Kampanja roskaisuu�a vastaan, 100 000 €

Electric Helsinki, 330 000 €

Tavara�llareita kirjastoihin, 94 000 €

Neuvo�elija vuokratonteilla olevien koulujen ja päiväkotien pihaprojektien vauhdi�amiseen, 67 000 €

Lisää penkkejä, puita ja roskiksia, 120 000 €

Digitaaliset ilmoitustaulut kaupungin ja kaupunginosien ilmoituskäy�öön, 217 000 €

Säänkestäviä ja siirreltäviä istuskelupenkkejä aukioille ja puistoihin, 400 000 €

Kaupungin uimarannat estee�ömiksi, 540 000 €



4. Ekologisuus

KiPi Tavarankierrätyspisteitä Helsinkiin, 290 000 €

Tarpeelliset tavarat käy�öön - helposti ja edullisesti, 120 000 €

Kor�elipihat takaisin!, 121 000 €

Hiili�ksu taloyhtiö -kampanja, 200 000 €

Ekologisen elämän tavan juurru�aminen, 172 000 €

Kestävä Helsinki - Ilmastonmuutoskampanja nuorille, 107 000 €

Kasvipohjaiset juomat vaihtoehdoksi päiväkoteihin ja kouluihin, 100 000 €

Ekologisen elämäntavan henkilökohtainen valmentaja, 150 000 €

Bä�re sopsortering i skolor, 63 000 € 

3. Yhteisöllisyys

Joukkorahoitusta hyville ideoille 274 500 €

Löydä kiireetön kaupunki - paikkoja, tapahtumia ja ideoita 90 000 €

Kohtau�aja - yksinäiset yhteen! 93 700 €

Yhteiset siirre�ävät harrastustilat 50 000 €

Tilaluotsi 100 000 €

Asukkaiden ja kaupunginosien tarinat mukaan kansalliseen kaupunkipuistoon 165 750 €

Puutyötilat avoimiksi kaikille kaupunkilaisille 112 000 € 

Selkostadi - Toimivin ja saavute�avin kaupunki! Den bäst fungerande och mest tillgängliga staden! 147 000 €

Social media challenge by teens for teens (idea 240&262) 45 000 €

Multilingual and participative Helmet platform - Monikielinen ja osallistava Helmet-alusta 430 000 €

Kaikille kaupunkilaisille avoin nikkariverstas 430 000 €

Social Network for Elderly Immigrants 193 702 €

Yhteinen Stadi -serti�kaatin kehi�äminen 81 500 €

Koulujen käsityöluokat harrastuskäy�öön 70 000 €

Ikääntyneiden osallisuuskyyti "Osku" 183 700 €

Indoor playgrounds on winter for families 155 000 €

Yksinäisten vertaistukiryhmät 93 700 €

Discrimination of Immigrants in the Private House Rental Market in the Helsinki Region 80 000 €

Kaksikielisyyskoordinaa�ori, 88 800 €

Lasten Metsä - Helsingin luontoleikkipuisto, 250 000 €

Kesätyöseteli 8.luokkalaisille, 600 000 € 

5. Oppiminen ja osaaminen



Jos tarvitset apua äänestämisessä, tai sinulla ei esimerkiksi ole verkkopankkitunnuksia, saat apua kirjastoilta ja 
asukastaloilta. Tarkista kaikki tuetun äänestämisen paikat ja ajat osoi�eesta omastadi.hel.�. Apua ja lisätietoja 
saat myös stadiluotseilta.

Stadiluotsipäivystykset lokakuussa:
Itäkeskuksen kirjastolla keskiviikkoisin 9.10.-30.10. klo 15.00-18.00

Vuosaaren kirjastolla torstaisin 10.10.-31.10. klo 15.00-18.00

Itäisen suurpiirin stadiluotsi Belinda Barbato: belinda.barbato@hel.�

8. Liikunta ja ulkoilu
Indoor playgroungs on winter for families, 155 000 €

Ohja�ua liikuntaa iäkkäille ja muille asukkaille lähellä kotia, 50 000 €

Kaupunkien uimarannat estee�ömiksi, 540 000 €

6. Kul�uuri
Digitaalinen näy�ämö, platform koko kaupungille, 444 600 €

Kul�uuri kylä tapahtuma, 39 600 €

Paras päivä ikinä - lasten Helsinki-päivä, 67 500 €

Vuoden auringot, 100 000 €

Helsingin kaupunginosat turistikohteiksi, 150 000 €

Kaupunkitapahtumien varustelainaamopalvelut ja siirre�ävä esiintymislava tapahtumiin, 200 000 €

Helsinki International Public Library, 250 000 €

VuodenAikaJuhlia Sopiviin Paikkoihin Kor�eleiden Katveessa, 335 000 €

Sydäniskurit kaikkiin kaupungin toimipisteisiin ensiapukoulutuksen kera, 300 000 €

Hyvä mieli - mielenterveyden kohtaamispaikka Oodi-kirjastoon, 93 702 €

Terve nuori hanke - Stadin skidit kokkailee, 300 000 €

Ohja�ua liikuntaa iäkkäille ja muille asukkaille lähellä kotia, 50 000 €

7. Terveys ja hyvinvointi


