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OmaStadi Eteläinen 653 250 €

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 eteläiselle suurpiirille 
tehdyt suunnitelmat, joista äänestetään lokakuussa 
osoi�eessa 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 planer 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. Yhteisöllisyys
Ilmiömäiset tuparit - Jätkäsaaren peruskoulu, 55 500 €
Jätkäsaaren uuden koulurakennuksen valmistuessa pidetään kaikille avoimet ilmiömäiset tuparit. Tupareiden 
tarkempi sisältö ja ohjelma suunnitellaan yhdessä oppilaiden ja alueen eri toimijoiden kanssa.

Jätkäsaaren kirjastosta uuden ajan asukaskeskus, 83 000 €
Suunnitelman tavoi�eena on kehi�ää pilo�ikokeilun avulla Jätkäsaaren kirjaston yhteyteen alueella monipuoli-
sesti harrastusmahdollisuuksia ja palveluita tarjoava uuden ajan asukaskeskus. Palkataan kirjaston yhteyteen 
yhteisöllisyyden ja asukastoiminnan koordinaa�ori.

Nuorten kahvila "Ekokoti" Helsingin keskustaan, 216 000 €
Yläaste- ja lukioikäisille suunna�u kahvila ja kohtaamispaikka, joka sisältää kierrätyspisteen ja mahdollisuuden 
nuorten musiikkiesityksille. Ekokoti olisi hyvin ekologinen tila, sillä ruoka jota tarjotaan on pääasiassa hävikkiruo-
kaa, jolloin jä�een määrä vähenisi. Kierrätyspiste vähentäisi käy�ökelpoisen tavaran joutumista roskiin, ja lisäksi 
nuoret oppisivat kierrä�ämisen taitoa sekä sen tärkey�ä. Ekokodin tarkoitus on lisätä nuorten sosialisoitumista.

Eväskeidas koululaisille, 62 150 €
Eväskeidas on keskustaan retkille saapuville oppilaille tarkoite�u turvallinen ja yhteisöllinen paikka nau�ia retkie-
väitä. Tavoi�eena on tarjota turvallinen alue ja positiivinen kokemus vierailla kaupungilla. 

Vapaa-ajantila Katajanokan ja Kruununhaan nuorille, 276 000 €
Tarkoitus on vastata nuorisolle tyypilliseen kokooontumistarpeeseen.  Toiminta olisi alkuun kokeiluluontoista, 
pop-up-tyyppistä esim. vuoden kokeiluajalla.

Töölöntorin elävöi�äminen erityisesti jouluna, 98 000 € 
Tehdään Töölöntorista joulukuun viikonloppuina kutsuva kohtaamispaikka keskieurooppalaiseen tapaan. Kerä-
tään ympärille kul�uuria uusissa ja tutuissa muodoissaan, torikauppaa, maatilatori, iltaisin tunnelmavalaistus, 
glögitarjoilua ja ohjelmaa.



Heureka-kon�i koulun pihalle, 280 300 €
Ruoholahden ala-asteen pihalle kon�i, jossa on sisällä saman tyyppisiä tieteeseen lii�yviä kokeiltavia ja tutki�a-
via kohteita kuin Heurekassa. Kon�ia käytetään ilmiöoppimiseen ja välituntitoimintaan. Oppilaat suunni�elevat 
yhdessä ope�ajien kanssa kontin sisällön, tekemisen ja hallinnoinnin. Välineitä ja asiantuntemusta lainataan 
/vuokrataan Heurekasta. Kon�i on lasiseinäinen ja esi�elee koulun projekteja kaikille kiinnostuneille.

4. Oppiminen ja osaaminen

Apua ja virkistystä iäkkäille Suomenlinnaan, 83 702 €
Palkataan selvi�elijä, joka kartoi�aa Suomenlinnassa asuvat iäkkäät ihmiset, heidän vanhuuteen ja saari-olosuh-
teisiin lii�yvät vaikeudet ja virkistystoiveet, sekä etsii yhdessä heidän kanssaan ratkaisuja ja au�amisen keinoja. 
Pilo�ihankkeena voitaisiin lisäksi toteu�aa jokin suunnitelmassa maini�u apu- tai virkistystavoite: esimerkiksi 
kuljetusapu vuodeksi/terveydenhoitajan käynnit vuodeksi/saarella tapahtuva senioriliikunta vuodeksi.
 
SIEMEN. Oodi-kirjastossa oleva terapeu�isten kohtaamisten huone/tila, 215 000 €
Oodi-kirjastossa oleva huone/tila, jossa olisi mahdollista keskustella amma�ilaisen (psykologi, psykoterapeu�i, 
seksuaaliterapeu�i) kanssa mieltä askarru�avista asioista, pyrkiä löytämään elämän pulmiin ja solmuihin ratkai-
suja - kirjastossa kun ollaan - myös kirjallisuusterapeu�isin keinoin.

3. Terveys ja hyvinvointi

2. Puistot ja luonto
Vehreä kaupunki, 57 000 €
Aktivoidaan eteläisen suurpiirin asukkaat lisäämään oman kotiympäristönsä viihtyisyy�ä kukkaistutuksin ja vihe-
relementein. Istutuslaatikoita, ruukkuja, pensaita ja puita enemmän. Istutustapahtumia, kampanjapäiviä, sekä 
mm. siisteydestä huolehtivan vapaaehtoisverkoston kokoaminen. Budje�ia käytetään multaan, kasveihin ja 
kukkiin, sekä koordinaa�orin palkkaan. Hanke toteutetaan yhdessä kaupunkilaisten ja kaupunginosayhdistysten 
kanssa.

Liisanpuistikon kehi�ämishanke, 550 000 €
Liisanpuistikosta ympärivuotisesti elävä ja vetovoimainen kohtaamispaikan, jossa kaupunkilaiset viihtyvät. Puis-
toon kaupunginosan historiallisen erityisyyden huomioivaa yhteisöllistä ohjelmaa.

Rajasaaren koirapuiston kunnostus ja pienille koirille oma aitaus Sibeliuspuistoon, 250 000 €
Kunnostetaan Rajasaaren koirapuisto kaupunkilaisten ja koirien kohtaamispaikaksi, jossa huomioidaan myös 
liikuntarajoi�eisten mahdollisuus käy�ää alue�a virkistäytymiseen ympäri vuoden kaikkina vuorokauden aikoina. 
Samalla perustetaan pienille koirille oma aitaus Sibeliuspuiston nykyisen minigol�entän tilalle.

Koko Punavuoren omat kukitustalkoot, 35 000 €
Koko Punavuoren yhteiset puistonparannustalkoot yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. Yhteistä  työpajasuun-
ni�elua asukkaiden kanssa, joissa suunnitellaan mitä kasveja kanna�aa kasva�aa,miten maankäy�ö suunnitel-
laan ma millainen minifestari istutuspäivästä tehdään.

Osallistava puistosuunnitelma Liisanpuistikkoon, 40 000 €
Käytetään 40.000 euroa ulkopuolisen palvelumuotoilukonsultin fasilitoimaan projektiin, jossa laaditaan yhdessä 
asukkaiden ja paikallisten yri�äjien kanssa hyvä kehi�ämissuunnitelma Liisanpuistikolle. Poliitikot voivat si�en 
o�aa kantaa suunnitelmaan tai se voidaan tuoda seuraavana vuonna osallistavaan budjetointiin, kun on hyvä 
suunnitelma.

Kruununhaan rannat asukkaille, 550 000 €
Rei�ien paremmalla kunnossapidolla ja roskisten, puiden ja pensaiden lisäämisellä sekä penkkien ja valaistuksen 
kehi�ämisellä saavutetaan parannuksia nopeasti. Hankitaan alueelle lisää kasvillisuu�a, erityisesti Hakaniemen 
sillan kupeeseen ja Pitkänsillan sekä Tervasaarenkannaksen väliselle osuudelle. Lisätään myös penkkejä ja 
roska-astioita sekä selvitetään valaistuksen kehi�ämistä.



6. Liikunta ja ulkoilu

5. Rakenne�u ympäristö

Lau�asaaren rantarai�i, 155 000 €
Lau�asaaren ympäri kulkeva kevyen liikenteen väylä "rantarai�i" varustetaan opasteilla, jotka kertovat alueen 
historia- ja luontokohteista. Reitin alkupisteissä on kar�a reitistä kohteineen. Liikkuminen ohjataan kestävällä 
tavalla luonto- ja historiallisia arvoja kunnioi�aen. 

Koululaisille parempi Kaisaniemi, 170 000 €
Kaisaniemen ala-asteen puiston puoleinen leikkipaikka kunnostetaan.  tarjotaan koululaisille aktiivisempia ja 
viihtyisämpiä koulupäiviä ja   parannetaan liikkumismahdollisuuksia heidän lähiympäristössään sekä tarjotaan 
innostavaa tekemistä liikkuen ja leikkien.

Etelä-Helsingin leikkipaikkojen uudet leikkivälineet (Töölö, Ullanlinna, Kruunuhaka), 80 000 €
Kehitetään Etelä-Helsingin leikkipaikkoja uusia, erityisesti liikunnallisia leikkivälineitä lisäämällä: Lisäkeinut, 
piknik-pöytä ja pari penkkiä sekä trampoliinit Meripuiston leikkipaikalle, keinut Säätytalon leikkipaikalle, trampo-
liinit Töölönlahden parkour-puistoon ja kiipeilytelineet ja tasapainoiluväline Tähtitorninvuoren puistoon.

Liikunnallinen kaupunkikuva, 475 000 €
Kunnostetaan ja rakennetaan eteläisen Helsingin lähiliikuntapaikkoja niin, e�ä ne palvelevat asukkaita mahdolli-
simman laajalti ja eri käy�äjäryhmät huomioiden. Lisätään kolme lähiliikuntapiste�ä eteläisen Helsingin alueelle. 
Kohteina olisivat Katajanokka, Tervasaari sekä Suomenlinna. 

Eteläisen Helsingin koulupihat liikunnallisesti kuntoon, 40 000 €
Selvitys koulupihojen liikunnallisesti tilasta (välineistö, urheilupinnat, liikunanope�ajan numeraalinen arvio 
soveltuvuudesta liikunnaopetukseen). Mikäli kaupungin toimialat eivät saa resursseja liikkeelle alueen koulupi-
hoihin, niin selvityksen ehdoitukset voidaan toteu�aa projekteina OmaStadi-budjetista.

Kaupunginosapenkki – istutuksin, 60 000 €
Helsingin kaikkiin kaupunginosiin kehite�ävä kaupunginosalle tunnusomainen levähdyspaikka, istutuksineen ja 
varusteineen ympärivuotiseen käy�öön. Penkit tarjoavat viihtyisyy�ä, turvallisuu�a levähdyspaikan ja sujuvuu�a 
arkeen. Istuimiin integroidaan valaistus- ja istutuselemen�ejä kaupuginosakohtaisesti, sekä muita turvallisuu�a 
ja viihtyisyy�ä lisääviä elemen�ejä mahdollisuuksien mukaan. Suunni�elusta järjestetään luovien alojen opiskeli-
joille kilpailu.

Narinkkatorin suihkulähteen kunnostus, 100 000 €
Kaupunki suunni�elee ja toteu�aa remontin, jo�a suihkulähde saadaan taas toimimaan.

Kruununhaan erityiskohteiden valaistus pimeään aikaan, 125 000 €
Korostetaan valaistuksella Kruununhaan erityispiirteitä ja omaleimaisuu�a. Kohteet näkyvillä paikoilla kulkuväyli-
en varrella, kadunpäätenäkyminä sekä näkyminä Kruununhaan ulkopuolelta.

Unioninkadun pyöräkaistat tasaisiksi, 500 000 €
Vaihdetaan Unioninkadun pyöräkaistojen noppakivet suuriin tasaisiin luonnonkivilaa�oihin Kaisaniemenkadun ja 
Unionikadun risteyksestä lähtien aina Kirkkokadulle, tuomiokirkon nurkalle saakka. Tämä toimenpide parantaa 
huoma�avasti reitin pyöräiltävyy�ä ja lisää siten pyöräilyn houku�elevuu�a niiden kaupunkilaisten joukossa, 
joiden matka suuntautuu Kalliosta tai Hakaniemestä Senaatintorin tuntumaan.

Fredrikin torin elävöi�äminen, 90 000 €
Toria ehostetaan niin, e�ä se toimii paremmin asukkaiden ja ohikulkijoiden ilona ja virkistyksenä. Tarkoitus on 
luoda torista kivikaupunginosan viihtyisä keidas, jossa kaupunkilaiset voivat tavata, kahvitella, seurustella, ostaa 
kukkia, vihanneksia, luomua tai järjestää pienimuotoista pop-up -myyntiä. Tilaisuuksien järjestäminen olisi miellyt-
tävää siisteissä ja toimivissa oloissa.



8. Kul�uuri
Taideinterventioita varhaiskasva�ajille, 42 000 €
Taiteilijoita palkataan ohjaamaan taidetuokioita varhaiskasvatuksen henkilöstölle.  Tavoi�eena on parantaa 
varhaiskasvatusyksiköiden työntekijöiden työkykyä ja vähentää sairauspoissaoloja.

Roskasta taiteeksi, 35 000 €
Rantojensiivoustalkoot, jossa kerätään mereen joutunu�a, rantaan ja ruovikkoon ajautunu�a roskaa Lapinlahden 
ja Hietaniemen alueella. Järjestetään työpajoja, jossa roskista tehdään installaatioita kierrätystaiteeseen pereh-
tyneiden taiteiljoiden opastamana ja ohjaamana Lapinlahden puiston alueella.

Ruoholahdenpuisto peruskorjaus, 500 000 €
Ruoholahden kentälle tekonurmi ja lisää liikuntavälineitä kuten monitoimilai�eita ja joukkueurheilu maaleja.

Laivastopuiston leikkipaikan kunnostus, 400 000 €
Laivastopuiston leikkipaikan kunnostus, leikkivälineiden, kalusteiden ja turva-alustoiden kunnostus sekä uusimi-
nen. Puiston teema voisi lii�yä kestävään kehitykseen ja tukea lapsia liikkumaan monipuolisesti. Alueen toimijat 
otetaan mukaan ideointiin ja mhdollisesti talkoisiin.

Suomenlinnan liikunta-ja virkistyspalvelut kuntoon, 180 000 €
Saarella oleva sisäliikuntatila palautetetaan alkuperäiseen käy�öönsä ja ulkoalueiden kuntovälineitä lisätään 
sekä hankitaan uimalaituri.

Tähtitorninvuoren puistoon leikki- ja liikuntamahdollisuuksia lapsille, 145 000 €
Parannetaan alueen lasten ja läheisen päiväkodin lasten liikuntamahdollisuuksia rakentamalla 1-2 kiipeilytelinet-
tä, muita leikkivälineitä sekä muita varusteita leikkipaikan ympäristön kehi�ämiseksi.

Pajalahden kentälle tekonurmi ja valaistus, 570 000 €
Lau�asaaren Pajalahden ken�älle tekonurmi ja valaistuksen parantaminen.  Näin osaltaan lisätään houku�ele-
vuu�a liikunnallisuuteen ja liikunnan pariin.

Uimalaituri Suomenlinnaan, 100 000 €
Rakennetaan uimalaituri Suomenlinnan uimarannan yhteyteen.

Koirapuisto Sibeliuspuistoon – suunnitelma, 200 000 €
Hyödynnetään entistä minigolf alue�a Mechelininkadun varrella Sibeliuspuiston kulmalla ja rakennetaan sinne 
koirapuistona.

Uimalaituri Lau�asaaren Va�uniemeen, 300 000 €
Rakennetaan turvallinen uimalaituri Lau�asaaren Ryssänkärjen kallioille. Rakennetaan kallioon kiinteästi perus-
te�u sään ja jään kestävä laituri vaadi�avin turvastandardein.

Lau�asaaren leikkipaikkojen face-li�, 330 000 €
Kuluneiden leikkipaikkojen viihtyisyyden ja toiminnallisuuden parantaminen Katajaharjussa ja Hevosenkenkä-
puistossa. Lisää istumapaikkoja, tekemistä, valoa ja iloa kaikenikäisille.

Keinut säätytalon puistoon, 40 000 €
Säätytalon leikkipuistoon hankitaan keinut lasten iloksi. Lapset suunni�elevat, minkälaiset keinut ovat hauskim-
mat. Keinut sijoitetaan turvallisesti ja aidataan, e�ä pienet eivät jää alle. Selvitetään myös, minkälainen esteetön 
keinu olisi paras ja sisällytetään se suunnitelmaan, jo�a ihan kaikki pääsevät keinumaan!

7. Ekologisuus
Tavarankuljetuspyöriä laina�aviin kaupunkipyöriin, 300 000 €
Olemassa oleviin ja tuleviin laina-kaupunki�llari kohteisiin lisätään myös itsestään pystyssä pysyviä tavarankulje-
tus -mallisia pyöriä.



Street Art-kar�a sähkökaappitaiteesta, 85 000 €
Kadunvarren taideteoksista  sekä paperikar�a esim. Design Distric- kartan oheen, sekä mobiiliversio, joka avaisi 
katutaiteen tekijät ohikulkijoille sekä turisteille. Hanke�a varten tulee palkata koordinaa�ori, joka kokoaa tiedot 
teoksista ja tekijöistä. Teosten tiedot lisätään uuteen sovellukseen tai olemassaolevaan matkailusovellukseen 
sekä esim. paine�uun Design District kar�aan.

Ernst Billgrenin taideteoksen kunnostus Kampintorilla, 55 000 €
Kampintorilla sijaitsevan teideteoksen kunnostus. 

Taide�a julkisiin ulkotiloihin ja kor�elikyltit, 45 000 €
Kor�elikyltit Kruununhaan kadunkulmiin,taide�a (maalauksia, vanhoja Signe Branderin valokuvia) sähkö- ym. 
julkisten tilojen kaappeihin ja muihin sopiviin kohteisiin. 

Taideteos Sinebryko�n puistoon, 85 000 €
Julkisen taiteen tuominen kul�uurihistoriallisesti merki�ävään ympäristöön Sinebryko�n puistoon, puiston 
vetovoiman ylläpito, sen säily�äminen kutsuvana, kauniina ja turvallisena kaikille kaupunkilaisille. Suunnitelmaan 
lii�yy teosten valaisu ja lähiympäristön kohentaminen.

Koko Helsinki 880 000 €
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. 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 €

1. 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 €



5. 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 €

Yksinäisten vertaistukiryhmät 93 700 €

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

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 €

4 Terveys ja hyvinvointi



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.�.

Stadiluotsipäivystykset lokakuussa:
Töölön kirjastolla torstaisin 10.10.-30.10. klo 15.00-18.00

Eteläisen suurpiirin stadiluotsi Jarkko Laaksonen: jarkko.laaksonen@hel.�

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 €

8. Puistot ja luonto

Kaksikielisyyskoordinaa�ori, 88 800 €

Lasten Metsä - Helsingin luontoleikkipuisto, 250 000 €

Kesätyöseteli 8.luokkalaisille, 600 000 € 

6. Oppiminen ja osaaminen

7. 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 €


