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Hyvä kaupunki

Me haluamme, että ihmiset voivat asua lähellä 
terveysasemaa ja koulua. Haluamme myös, että 
lääkärissä ja koulussa on mukava käydä.

Me haluamme, että Helsingissä on helppo liikkua 
autolla, pyörällä ja kävellen.

Joskus kaupungissa rakennetaan uusia taloja 
tai korjataan teitä. Haluamme, että elämä sujuu 
kaupungissa hyvin myös silloin. 

että Helsingissä  
on helppo asua

Me haluamme, 
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Hyvä kaupunki

Me haluamme, että ihmisillä on Helsingissä hyvä 
olla. Sitä varten ihmiset tarvitsevat paikkoja, joissa on 
mukava viettää aikaa ja tehdä kiinnostavia asioita.

Tämän takia kaupungin täytyy esimerkiksi siivota 
puistot ja kadut tarpeeksi usein.

Haluamme myös, että kaupunki järjestää hienoja 
tapahtumia, kuten konsertteja. Tällaiset tapahtumat 
ovat tärkeitä, koska niissä ihmiset voivat tavata 
toisiaan.

että Helsingissä on  
viihtyisää

Me haluamme, 
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Hyvä kaupunki

Haluamme, että ihmiset voivat tehdä Helsingissä 
paljon erilaisia asioita, kuten oppia uutta.

Kaupunki voi auttaa tässä monella tavalla. Jos 
ihmiset haluavat esimerkiksi järjestää toimintaa, kuten 
kursseja, kaupunki voi antaa toiminnalle tilat. Tällaisia 
tiloja ovat esimerkiksi erilaiset rakennukset ja puistot. 

On tärkeää, että kaupunki auttaa kaikkia toteuttamaan 
ideoitaan. 

että Helsingissä 
on paljon tekemistä

Me haluamme, 



Hyvä
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Hyvä kaupunki

Yhdenvertaisuus tarkoittaa, että kaikki ihmiset ovat 
yhtä arvokkaita. Yhtä arvokkaita ovat esimerkiksi 
nuoret ja vanhat sekä miehet ja naiset.  

Me haluamme, että kaikki ihmiset saavat Helsingissä 
palveluita samalla tavalla. On tärkeää, että kaikki 
voivat esimerkiksi matkustaa bussilla tai varata ajan 
lääkäriin.

Haluamme myös, että kaikki ihmiset uskaltavat sanoa 
rohkeasti, mitä he ajattelevat.

että Helsingissä 
kaikki ovat 
yhdenvertaisia

Me haluamme, 



Hyvä
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Hyvä kaupunki

Me haluamme, että ihmiset Helsingissä auttavat 
toisiaan. 

Toivomme, että ihmiset haluavat tehdä asioita 
yhdessä. Näitä asioita ovat esimerkiksi yhteiset 
tapahtumat, joihin kaikki voivat osallistua. Tällainen 
yhteisöllisyys tekee elämästä parempaa.

että Helsingissä 
ihmiset toimivat    
yhdessä

Me haluamme, 



Hyvä
kaupunki
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Hyvä kaupunki

Me haluamme, että kaikki uskaltavat liikkua ulkona. 
Onkin tärkeää, että esimerkiksi kadut ja rakennukset 
ovat turvallisia.

Haluamme myös, että ihmiset luottavat toisinsa. 
Luottamus syntyy esimerkiksi siitä, että kaupungin 
työntekijät auttavat ihmisiä aina tarvittaessa.

että Helsingissä  
on turvallista

Me haluamme, 



Hyvä
kaupunki
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Hyvä kaupunki

Me haluamme, että Helsinki suojelee luontoa ja 
ihmisten terveyttä. Onkin tärkeää, että kaupunki kertoo 
ihmisille, miten he voivat pitää huolta ympäristöstä. 

Kaupunki voi neuvoa ihmisiä esimerkiksi roskien 
kierrätyksessä. Kaupunki itse voi suojella luontoa 
esimerkiksi niin, että se lopettaa hiilen käytön.

että Helsinki
suojelee ympäristöä

Me haluamme, 
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Kaupungin alueet

• Vironniemi: Kruununhaka, Kluuvi, Katajanokka 

• Ullanlinna: Kaartinkaupunki, Punavuori, Eira, 
Ullanlinna, Kaivopuisto, Hernesaari, Suomenlinna, 
Kamppi, Suomenlinna, Länsisaaret 

• Kampinmalmi: Kamppi, Etu-Töölö, Ruoholahti, 
Jätkäsaari, Lapinlahti, Taka-Töölö 

• Lauttasaari: Lauttasaari, Kotkavuori, Vattuniemi, 
Myllykallio, Koivusaari 

Etelä-Helsinki 



Kaupungin  
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Kaupungin alueet

• Reijola: Laakso, Vanha Ruskeasuo, Pikku 
Huopalahti, Meilahti, 

• Munkkiniemi: Niemenmäki, Munkkivuori, 
Talinranta, Vanha Munkkiniemi, Kuusisaari, 
Lehtisaari, 

• Haaga: Etelä-Haaga, Kivihaka, Pohjois-Haaga, 
Lassila, Pikku Huopalahti 

• Pitäjänmäki: Tali, Pajamäki, Pitäjänmäen 
yritysalue, Reimarla, Marttila, Konala

Länsi-Helsinki 
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Kaupungin alueet

• Kallio: Sörnäinen, Vilhonvuori, Kalasatama, 
Sompasaari, Hanasaari, Siltasaari, Linjat, 
Torkkelinmäki 

• Alppiharju: Harju, Alppila 

• Vallila: Hermanni, Hermanninmäki, 
Hermanninranta, Kyläsaari, Vallila 

• Pasila: Länsi-Pasila, Pohjois-Pasila, Itä-Pasila, 
Keski-Pasila 

• Vanhakaupunki: Toukola, Arabianranta, Kumpula, 
Käpylä, Koskela, Vanhakaupunki

Helsingin keskustan 
alue
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Kaupungin alueet

• Maunula: Pirkkola, Maunula, Metsälä, 
Maunulanpuisto Länsi-Pakila 

• Tuomarinkylä: Paloheinä, Torpparinmäki, Haltiala 

• Oulunkylä: Patola, Veräjämäki, Veräjälaakso 

• Itä-Pakila: Itä-Pakila, Tuomarinkartano 

• Kaarela: Kannelmäki, Maununneva, 
Malminkartano, Hakuninmaa, Kuninkaantammi, 
Honkasuo

Pohjois-Helsinki 



Kaupungin  
alueet
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Kaupungin alueet

• Latokartano: Viikinranta, Latokartano, Viikin 
tiedepuisto, Viikinmäki, Pihlajamäki, Pihlajisto 
Pukinmäki 

• Malmi: Ylä-Malmi, Ala-Malmi, Tattariharju, Malmin 
lentokenttä, Tapaninvainio, Tapanila, 

• Suutarila: Suutarila, Siltamäki, Töyrynnummi

• Puistola: Tapulikaupunki, Puistola, Heikinlaakso, 
Tattarisuo

• Jakomäki, Alppikylä, Suurmetsä

Koillis-Helsinki 
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Kaupungin alueet

• Kulosaari: Mustikkamaa, Korkeasaari, Kulosaari 

• Herttoniemi: Länsi-Herttoniemi, Roihuvuori, 
Herttoniemen yritysalue, Herttonimenranta, 
Tammisalo 

• Laajasalo: Vartiosaari, Yliskylä, Jollas, Tullisaari, 
Kruunuvuorenranta, Hevossalmi, Villinki, 
Santahamina, Itäsaaret 

Kaakkois-Helsinki  



Kaupungin  
alueet
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Kaupungin alueet

• Vuosaari: Keski-Vuosaari, Nordsjön kartano, 
Uutela, Meri-Rastila, Kallahti, Aurinkolahti, Rastila, 
Niinisaari, Mustavuori 

• Vartiokylä: Vartioharju, Puotila, Puotinharju, 
Marjaniemi, Itäkeskus, Roihupelto, Myllypuro 

• Mellunkylä: Kivikko, Vesala, Kontula, Kurkimäki, 
Mellunmäki 

• Östersundom

Itä-Helsinki  
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Kaupungin alueet

Jos haluatte, voitte tehdä ehdotuksen, joka koskee 
koko Helsinkiä. 

Koko  
Helsinki



Pelin
ehdot
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Pelin ehdot

Tehkää isoja          
ehdotuksia!
Mitä ihmiset tarvitsevat Helsingissä? Tarvitsemmeko 
Helsinkiin uusia leikkipuistoja tai urheilupaikkoja? 
Helsinki käyttää nyt näihin asioihin paljon rahaa, joten 
ehdottakaa rohkeasti isoja asioita. Jos ette keksi isoa 
ehdotusta, voitte tehdä monta pientä ehdotusta.



Pelin
ehdot



20
18

Pelin ehdot

Kaupunki toteuttaa
ehdotukset vain    
kerran
Pelaajat voivat tehdä vain sellaisia ehdotuksia, jotka 
kaupunki toteuttaa yhden kerran. Voitte siis ehdottaa 
esimerkiksi, että kaupunki rakentaa lapsille uuden 
leikkipaikan. Pelissä ei kuitenkaan voi ehdottaa 
asioita, jotka kaupungin täytyy maksaa monta 
kertaa. Kaupunki ei siis voi esimerkiksi palkata uutta 
työntekijää pelin avulla.
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Pelin ehdot

Arvot ja  
periaatteet

Tehkää ehdotuksia, joista koko kaupunki saa hyötyä. 
On tärkeää, että ehdotuksenne on turvallinen ja auttaa 
kaikkia ihmisiä. Onko ehdotus esimerkiksi hyvä sekä 
rikkaille että köyhille? Suunnitelkaa ehdotus niin, että 
se antaa iloa mahdollisimman monelle ihmiselle.



Pelin
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Pelin ehdot

Tehkää ehdotuksia, 
jotka kaupungilla 
on lupa toteuttaa
Pelaajat voivat tehdä vain sellaisia ehdotuksia, jotka 
kaupungilla on lupa toteuttaa. Ehdotuksen täytyy 
myös noudattaa lakia. Voitte esimerkiksi ehdottaa, että 
kaupunki rakentaa uuden pyörätien kaupungin omaan 
puistoon. Ette kuitenkaan voi ehdottaa pyörätietä, joka 
kulkee ihmisten kodin pihan läpi.



Ideat ja
ratkaisut



20
18

Ideat ja ratkaisut

Jos haluatte tietää, mitä muut ovat ehdottaneet, 
menkää internetiin osoitteeseen omastadi.hel.fi.

Mitkä ehdotukset ovat hyviä? Mitä voisitte ehdottaa 
itse?

Katsokaa, mitä muut 
ovat ehdottaneet
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Ideat ja ratkaisut

Tässä kortissa kerrotaan, miten voitte kertoa 
ehdotuksistanne kuvien avulla. Kaikki pelaajat 
piirtävät paperille 1–3 kuvaa omasta ehdotuksestaan. 
Aikaa piirtämiseen on 10 minuuttia. Kun kuvat ovat 
valmiit, pelaajat ripustavat ne seinälle. Kaikki kertovat 
vuorotellen omasta kuvastaan. Toiset kuuntelevat 
ja miettivät, miten ehdotuksesta voi tehdä vielä 
paremman.

Piirtäkää                 
ehdotuksista kuvia



Ideat ja
ratkaisut
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Ideat ja ratkaisut

Mitä muut ihmiset ajattelevat ehdotuksestanne? 
Nostakaa yksi Kaupunkilaiset-kortti. Lukekaa kortti ja 
pohtikaa, minkälainen kortin ihminen on. Miettikää, 
mitä mieltä hän on ehdotuksestanne. Voitteko parantaa 
ehdotustanne niin, että se auttaa myös häntä. 

Mitä muut ihmiset 
tarvitsevat?



Ideat ja
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Ideat ja ratkaisut

Mitä ystävänne tai perheenne jäsenet toivovat 
Helsinkiin? Kaikki pelaajat soittavat esimerkiksi 
kaverilleen tai äidilleen ja kysyvät, mitä tämä henkilö 
toivoo Helsinkiin. Kertokaa toisillenne, mitä ystävänne 
vastasi. Valitkaa yksi näistä toiveista, ja miettikää, 
miten kaupunki voi toteuttaa sen.

Mitä ystäväsi         
tarvitsee?



Ideat ja
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Ideat ja ratkaisut

Tässä kortissa kerrotaan ohjeet leikkiin, jossa teette 
yhdestä ehdotuksesta koko ajan paremman. Yksi 
pelaaja ehdottaa, mitä kaupunki voisi parantaa. 
Pelaaja voi ehdottaa esimerkiksi, että kaupunki 
rakentaa uuden urheilukentän. Tämän jälkeen hänen 
vasemmalla puolellaan oleva pelaaja sanoo ”joo, ja” 
ja jatkaa ehdotusta. Hän voi esimerkiksi sanoa, että 
sitten kaupunki rakentaa kentälle katsomon. Jatkakaa 
leikkiä, kunnes ehdotus on valmis.

Joo, ja...!



Ideat ja
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Ideat ja ratkaisut

Pelaajat istuvat piiriin. Kaikki pelaajat kirjoittavat 
paperille yhden ehdotuksen siitä, mitä kaupunki 
voisi parantaa. Tämän jälkeen kaikki antavat oman 
paperinsa pelaajalle, joka istuu heidän vasemmalla 
puolellaan. Pelaajat lukevat tämän saamansa 
ehdotuksen ja jatkavat sitä. Sitten he antavat paperin 
taas pelaajalle, joka istuu heidän vasemmalla 
puolellaan. Pelaajat jatkavat myös tätä uutta 
ehdotusta. Lopuksi ehdotukset luetaan ääneen kaikille.

Jatka kirjoittamista



Kaupungin 
 asukkaat
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Kaupungin asukkaat

Alzena hoitaa kotona perheen lapsia. Hän opettelee 
suomea ja haluaa sopeutua elämään Suomessa. 
Samalla hänellä on kuitenkin ikävä omaan 
kotimaahansa. Alzena haluaa opiskella ja päästä töihin 
kätilöksi.

Mitä Alzena ajattelee ehdotuksestanne?

Alzena
kotiäiti
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Kaupungin asukkaat

Robin on 17-vuotias lukiolainen. Hän ei pidä 
opiskelusta, mutta on kiinnostunut tietokoneista. Tällä 
hetkellä hän tekee tietokoneelle omaa sovellusta. 
Robin tekee myös musiikkia kavereidensa kanssa. 
Lisäksi hän haluaa oman kanavan YouTubeen eli 
internetin videopalveluun.

Mitä Robin ajattelee ehdotuksestanne?

Robin
opiskelija lukiossa



Kaupungin 
 asukkaat

Tukikortti
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Kaupungin asukkaat

Birgitta pitää teatterista ja konserteista. Hän ei 
kuitenkaan pääse näihin kulttuuritapahtumiin kovin 
usein. Syy siihen on Birgitan liikkumisen vaikeus. 
Hänen jalkansa ovat huonossa kunnossa, eikä hän 
pysty liikkumaan hyvin. Lisäksi Birgitan kodin lähellä 
on korjataan tietä. Tietyö tekee Birgitan liikkumisesta 
vieläkin vaikeampaa. 

Mitä Birgitta ajattelee ehdotuksestanne?

Birgitta
Birgitan on vaikea liikkua



Kaupungin 
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Kaupungin asukkaat

Leo on ujo. Hän rakastaa lukemista ja tanssimista.  
Muut lapset eivät ymmärrä, miksi Leo pitää näistä 
asioista. Niinpä he joskus kiusaavat Leoa.  Leon 
mielestä kirjasto on paras paikka Helsingissä. Siellä 
hän viettää paljon aikaa. 

Mitä Leo ajattelee ehdotuksestanne?

Leo
koululainen
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Kaupungin asukkaat

Vilman mielestä asuminen on kallista Helsingissä. 
Hän toivoo, että asunnot maksaisivat Helsingissä 
vähemmän. Vilma haluaa asua keskustassa lähellä 
kauppoja ja harrastuksia. Lisäksi hän haluaa 
lemmikiksi koiran. Vilma ajattelee ehdotuksestanne?

Mitä Vilma ajattelee ehdotuksestanne?

Vilma
lähihoitaja
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Kaupungin asukkaat

Mikayla on kotoisin Etelä-Afrikasta. Hän muutti 
Suomeen vuosi sitten, koska on naimisissa 
suomalaisen miehen kanssa. Hän on töissä 
yliopistossa, missä hän tutkii syöpäsairauksia. Etelä-
Afrikassa ihmiset tekivät paljon asioita yhdessä. 
Mikaylalla on ikävä tätä yhteisöllisyyden tunnetta. 
Mikayla toivoo, että ihmiset olisivat enemmän yhdessä 
myös Helsingissä. 

Mitä Mikayla ajattelee ehdotuksestanne?

Mikayla
tutkija yliopistossa



Kaupungin 
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Kaupungin asukkaat

Kimmolla on liikaa töitä, minkä takia hän on ollut 
viime aikoina väsynyt. Nyt Kimmo haluaakin lopettaa 
nykyisen työnsä ja aloittaa uuden. Hän tahtoo perustaa 
yrityksen, joka liittyy ruokaan tai terveyteen. 

Mitä Kimmo ajattelee ehdotuksestanne?

Kimmo
yrityksen johtaja



Kaupungin
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Kaupungin asukkaat

Jimi opiskeli ennen maalariksi mutta lopetti koulun 
kesken. Nyt hän hakee töitä. Hän haluaa ostaa auton 
ja saada tyttöystävän.

Mitä Jimi ajattelee ehdotuksestanne?

Jimi
työtön
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Kaupungin asukkaat

Helsingissä asuu paljon erilaisia ihmisiä. Asukkaat 
voivat olla eri ikäisiä tai puhua eri kieliä. On myös 
ihmisiä, jotka eivät esimerkiksi näe hyvin. Minkälaiset 
ihmiset haluatte ottaa huomioon, kun suunnittelette 
ehdotusta? Miten ehdotus voisi antaa iloa monille 
ihmisille?

Muu kaupunkilainen

?
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Jokeri

Soita kaverillesi ja kerro, mitä suunnittelette. Kysy, mitä 
kaverisi ajattelee suunnitelmastanne.  Hän voi antaa 
teille uusia ideoita.

Soita kaverille

5 minuuttia



Tukikortti

Jokeri
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Jokeri

Pitäkää lyhyt tauko. Menkää esimerkiksi ulos ja 
kävelkää korttelin ympäri. Pieni kävely virkistää, ja 
voitte saada uusia ideoita.

Käykää kävelyllä

5 minuuttia



Tukikortti

Jokeri
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Jokeri

Jokainen pelaaja ottaa parin. Menkää parin kanssa 
ulos kadulle ja pysäyttäkää ihmisiä, jotka kävelevät 
ohi. Kertokaa heille suunnitelmastanne. Kysykää, mitä 
he ajattelevat siitä. Kysykää myös, miten he tekisivät 
Helsingistä paremman kaupungin.

Kysy ohikulkijoilta

5 minuuttia



Tukikortti

Jokeri
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Jokeri

Menkää vähäksi aikaa ulos. Kävelkää ympäriinsä 
ja katsokaa tarkasti, mitä asioita näette. Tällä 
tutkimusretkellä etsikää asioita, jotka liittyvät 
suunnitelmaanne. Haluatteko esimerkiksi, että Helsinki 
on viihtyisämpi? Etsikää tällöin paikkoja, jotka ovat nyt 
huonossa kunnossa. Miettikää sitten, miten ihmiset 
voisivat käyttää näitä paikkoja uudella tavalla.

Tutkikaa ympäristöä 

5 minuuttia



Tukikortti

Jokeri
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Jokeri

Nyt keksitte ryhmällenne nimen! Keksikää ensin 
vakava nimi. Miettikää myös, miten ryhmän jäsenet 
tervehtivät toisiaan oikein vakavasti. Sen jälkeen 
keksikää ryhmälle hassu nimi ja miettikää, miten 
tervehditte toisianne hassusti.

Lempinimi 
ja tervehdys
3 minuuttia



Tukikortti

Jokeri
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Jokeri

Missä asiassa ryhmänne on erityisen hyvä? Tämä 
supervoima eli vahvuus voi olla esimerkiksi rohkeus 
tai hyvä mielikuvitus. Miten tämä vahvuus auttaa teitä 
pelissä?

Superhyvä ryhmä!

3 minuuttia


