
Koillinen suurpiiri
omastadi.hel.�

Kuvitus: Minna Alanko



OmaStadi Koillinen 559 680 €

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 koilliselle 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.�

Edes onkilaitureita, 60 000 €
Vantaan- ja Keravajoen varrelle rakennetaan kolme laituria. Kaupungin asiantuntijat määri�ävät tarkemmin niille 
soveltuvat paikat. Ulkoilu alueella on vilkasta, mu�a joki on jäänyt tähän asti pusikkoisten rantojen takia osi�ain 
hyödyntämä�ä.

Maarianmaan puisto ja Valentin Konosen ulkoilurei�i, 430 000 €
Maarianmaanpuistoon tuodaan ulkokuntoiluvälineet ja rakennetaan koripalloken�ä sekä am�tea�erimainen 
esiintymislava olemassa olevaa puistosuunnitelmaa täydentäen. Lisäksi Viikinmäen, Pihlajiston ja Pihlajamäen 
alueelle rakennetaan Valentin Konosen ulkoilurei�i, joka laajentaa vanhaa 2,3 kilometrin pituista rei�iä. Reitin 
varrelle tuodaan opasteet.

Tapulikaupungin puistoihin vehrey�ä ja toimivuu�a, 155 000 €
Tapulikaupungin viihtyisyy�ä ja tietou�a alueesta vahvistetaan. Alueen kul�uurihistoria tuodaan paremmin näky-
väksi tuomalla Sikalanmäen tornin viereen taulu, jossa kerrotaan Valtion sikataloudellisen koeaseman historias-
ta. Lisäksi Sikalanmäen nyppylää korotetaan. Ajuripuistoon sijoitetaan nimikyl�i ja lisää penkkejä. Tapulikaupun-
gin viihtyisyy�ä vahvistetaan istu�amalla puita ja tuomalla penkkejä ulkona oleiluun. 

Puistonpenkkejä Viikinojanpuiston ja Hallainvuoren ulkoilureitille, 93 000 €
Parannetaan Viikinojan ja Hallainvuoren ulkoilualueiden varustetasoa. Alueelle hankitaan 10 penkkiä roskalaati-
koineen sekä kaksi ruokailuryhmää sisältäen penkit ja pöydän. Lisäksi alueen valaistusta parannetaan. Alueen 
varustustason parantamisen kau�a upeista maisemista metsässä, pellonreunassa ja viherkentillä pääsee nau�i-
maan entistä paremmin.

Tapaninvainion rantapuiston kehi�äminen, 300 000 €
Tapaninvainion rantapuistoa kehitetään rakentamalla ja kunnostamalla Kapteenskanmäen vanhaa puistoa sekä 
kulkurei�ejä. Ollilankentän viereen rakennetaan uusia peliken�iä ja uimarannan tuntumaan tuodaan tapahtuma-
sähköt. Alueelle tuodaan lisäksi roskiksia ja penkkejä. Rantapuiston kehi�äminen lisää Vantaanjoen varren toimi-
vuu�a ja viihtyisyy�ä.

Puistola vehreäksi 72 000 €.
Puistola muu�uu entistä vihreämmäksi, vehreämmäksi ja kauniimmaksi Suurmetsäntien varren maisemoinnilla, 
puita istu�amalla, kesäkukkaistuksia, arboretum-alueen kohentamisella. Näillä toimenpiteillä Puistolasta 
saadaan nimensä mukainen.

1. Puistot ja luonto



2. Yhteisöllisyys
Puistolan yhteisöprojekti "Osallisuuskahvila Nurkka", 103 000 €
Puistolan nuorisotyötä edistetään luomalla uusi toimintamalli nuorisokahvilatoiminnan ympärille. Hankkeeseen 
palkataan kokopäiväinen työntekijä, joka suunni�elee ja koordinoi toimintaa. Kahvilassa järjestetään toimintaa 
teemoi�ain ja se tulee toimimaan eri sukupolvien kohtaamispaikkana. Samalla "koko kylä kasva�aa" toimintaa 
saadaan jalkaute�ua käytäntöön, jolloin yhteisön hyvinvointi parantuu.

Tapulin asukastila 189 700 €
Kehitetään Tapulikaupunkiin yhteisöllistä toimintaa. Kaupunki palkkaa vuodeksi koordinaa�orin kartoi�amaan 
mahdollisuudet asukastalon perustamiseen sekä myöhemmin asukastalotoiminnan avaamiseen. Koordinaa�oril-
le varataan budje�ia myös asukastalon vuokraamiseen, kunnostamiseen ja toimintojen aloi�amiseen. Asukastila 
vahvistaa alueen yhteisöllisyy�ä luomalla tilan erilaisten ihmisten kohtaamiselle.

Yhteisötyöntekijä Jakomäkeen, 189 700 €
Jakomäen sydämeen perustetaan tunnetaitokeskus, joka tarjoaa tietoa ja tapahtumia rakentavien tunteenkäsit-
telykeinoista. Hyvät tunnetaidot tukevat mm. sosiaalisten suhteiden muodostamista ja ylläpitämistä, sekä työllis-
tymistä ja yksilöiden sekä yhteisön hyvinvointia. Hankkeeseen palkataan kahdeksi vuodeksi työntekijä suunni�e-
lemaan ja toteu�amaan toimintaa. 

Fallkullasta kaikenikäisten kohtaamispaikka, 413 000 €
Fallkullan kotieläintilasta kehitetään kaikenikäisten kohtaamispaikaksi. Nuorten toimintojen oheen tuodaan kaike-
nikäisille sopivaa tietoa ja toimintaa, alueelle rakennetaan kasvimaa, liikuntamahdollisuuksia parannetaan asenta-
malla ulkokuntoiluvälineet sekä rakentamalla rei�i ympärivuotiseen käy�öön. Toiminnan kehi�ämiseen ja koordi-
nointiin palkataan työntekijä. 

Pukinmäen elävoi�äminen/yhteisöllistäminen, 189 700 €
Luodaan Pukinmäkeen paikka, jossa alueen ihmiset voivat tutustua toisiinsa, aktivoituvat alueella sekä saavat 
tukea harrastustoimintaan. Asukastalo voisi toimia Madetojan palvelutalon yhteydessä. Palvelutalolla on jo sään-
nöllistä avointa toimintaa alueella, mu�a toimintaa voitaisiin kehi�ää palka�avan hankekoordinaa�orin avulla.

Koko kylä harrastaa, 170 000 €
Viikin ja Latokartanon alueelle palkataan kahdeksi vuodeksi työntekijä, joka koordinoi lasten toiveista toteute�a-
vat harrastukset eri järjestöjen kanssa sekä tsemppaa ja ohjaa lapset harrastamaan. Harrastukset ovat ilmaisia 
ja ne järjestetään alueen harrastustiloissa. Harrastamisen avulla luomme alueen lasten ja nuorten välille positiivi-
sen ja kannustavan yhteishengen, mikä ennaltaehkäisee kiusaamista ja levo�omuu�a sekä luo lapsille uskoa 
omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa.

Save Savela - Pihlajamäen nuorisopuiston kehi�äminen, 148 000 €
Pihlajamäen nuorisopuistoa ja sen ympäristöä korjataan ja parannetaan. Alueelle rakennetaan pumptrack-rata, 
tuodaan ulkokuntoiluvälineet sekä parannetaan ulkopuutarhaa. Näin laajennamme nuorten harrastusmahdolli-
suuksia ja tuomme eri lajien harrastajia yhteen. Samalla suosi�u alue saadaan monipuolisempaan hyötykäy�öön. 

Puustellin metsän ulkoilureitit, 155 000 €
Uudistetaan yli 20 vuo�a vanha luonnonmukaista polkua tavoi�eena saada viihtyisä ja käytännöllinen kulkurei�i 
Uudisraivaajantieltä metsän läpi siellä sijaitsevalle metsätielle. Reitin alkupää maisemoidaan luonnonmukaisesti 
ja viihtyisäksi. Roska-astioita lisätään polun alku- ja loppupäähän. Lähiasukkaille ja ulkoilijoille syntyy uusi ja 
paranne�u rei�i virkistys- ja ulkoilukäy�öön.

Kiillepuiston ja Sorsalammen kehi�äminen kul�uuri- ja luontokeitaaksi, 88 000 €
Kiillepuistoon rakennetaan petankkiken�ä ja ulkolava sähköpisteineen lastenkul�uuri, tea�eri- ja taide-esityksiä 
varten. Lisäksi Vuolukivenpuistossa sijaitseva Sorsalampi kunnostetaan ja sinne tuodaan lisää penkkejä. Puisto-
jen kunnostus lisää kul�uuri- ja taidetarjontaa sekä kohentaa luonnonympäristöä Pihlajamäessä.



3. Liikunta ja ulkoilu
Ulkokuntosali (HelsinkiGym) Siltamäen urheilupuistoon, 200 000 €
Rakennetaan Siltamäen urheilupuiston parkkialueen läheisyyteen esteetön HelsinkiGym-ulkokuntosali palvele-
maan alueen asukkaita ja urheilupuistossa vierailevia. HelsinkiGym tarjoaa selkeiden opaskyl�ien ja GR-koodin 
avulla saatavien opasvideoiden avulla lähes ohja�uun liikuntatoimintaan verra�avan mahdollisuuden liikkumi-
seen oman kodin läheisyydessä.

Kuntoportaat Suutarilan täy�ömäelle, 200 000 €
Suutarilan täy�ömäen luoteisrinteelle rakennetaan kuntoportaat olemassa olevan ulkoilureitin läheisyyteen. 
Kuntoportaat ovat kaikkien käytössä ja luovat mahdollisuuden myös tehokkaaseen harjoi�eluun.

Parannetaan Suutarilaa yhdessä!, 448 000 €
Suutarinkylän peruskoulusta tehdään vetovoimainen ja turvallinen, josta nau�ivat paitsi koulun oppilaat niin myös 
alueen asukkaat. Piha-alue kunnostetaan ja rakennetaan uusia peli- ja leikkipaikkoja sekä hankitaan ulkopeliväli-
neitä. Huonossa kunnossa olevat sisätilat kunnostetaan ja hankitaan sisäpelivälineitä välituntikäy�öön.

Yhteisöllinen lähiliikuntapolku, 482 000 €
Rakennetaan liikuntapolku päiväkoti Poutapilven ja Ala-Malmin liikuntapuisto välille olemassa olevaa reitistöä 
hyödyntäen. Päiväkodin vieressä olevan lähiliikuntakentän yhteyteen rakennetaan ulkokuntosali, liikuntapolun 
varrelle asennetaan levähdyspenkkejä, tasapainorata, sekä muita liikuntamahdollisuuksia. Liikuntapolku kulkee 
kauniin Longinojan var�a ja kannustaa liikkumaan yhdessä, yksin ja vahvistaa alueen yhteisöllisyy�ä!

Pukinmäen liikuntapuiston uudistaminen, 250 000 €
Pukinmäen liikuntapuisto uudistetaan. Olemassa olevan hiekkakentän paikalle tehdään tekonurmi, puistoon 
asennetaan koripallokorit, tukinnostolaite sekä leuanvetotanko. Lisäksi puistoon sijoitetaan lyöntiseinät tennistä 
varten. Uudistunut liikuntapuisto kannustaa liikkumaan ja luo hyvät pui�eet myös erilaisten liikuntatapahtumien 
järjestämiselle. 

Savelan leikkipuisto, 250 000 €
Savelan puistoja kunnostetaan alueen aktiivisempaan käy�öön. Savelan leikkipuiston välineet uudistetaan ja 
hankitaan ulkokuntoiluvälineet. Savelan puiston frisbee golf korit uusitaan ja rakennetaan kuntoiluportaat. 
Alueen kehi�äminen parantaa alueen vapaa-ajanvie�omahdollisuuksia. 

2 padel-ken�ää Pukinmäen liikuntapuistoon, 110 000 €
Rakennetaan kaksi kaikille avointa padel-ken�ää ja Hankitaan rii�ävä määrä eri ikäisille pelaajille sopivia mailoja 
joita voi lainata/vuokrata pelin ajaksi. Lisätään liikunnan riemua ja eri ikäisten yhteisen tekemisen mahdollisuuk-
sia.

Puistolan lähiliikuntapaikkojen lisääminen ja parantaminen, 200 000 €
Puistolan lähiliikuntapakkoja parannetaan ja luodaan liikuntamahdollisuuksia kaikenikäisille. Puistolan liikunta-
puiston viereistä kuntorataa pidennetään ja sijoitetaan liikuntavälineitä lapsille ja nuorille sekä kuntovälineitä 
hiukan var�uneemmalle väelle. Pienempi liikuntapaikka rakennetaan Nurkkatien monitoimitalon viereen, missä 
hiekkaken�ä muutetaan tekonurmeksi. 

Kuntoportaita ja grillausta lähiluonnossa, 230 000 €
Alppikylänhuipun lounais-länsirinteeseen rakennetaan kuntoportaat. Portaiden yläpäähän rakennetaan kivituh-
kaken�ä, joka mahdollistaa asukkaiden yhteisten tapahtumien järjestämisen, yhdessäolon ja pelaamisen sekä 
retkieväiden syömisen. Huipulle pääsee myös pyörätuoleilla ja lastenra�ailla loivaa etelä-pohjoisrinne�ä. Etelä-
rinne maisemoidaan ja siistitään viheralueeksi. Nykyinen puusto säilytetään ennallaan.

Kuntolai�eet Suuntimopuistoon sekä puiston viihtyisyyden ja virikkeellisyyden parantaminen, 95 000 €
Suuntimopuiston viihtyisyy�ä, käyte�ävyy�ä ja turvallisuu�a parannetaan. Puistoon asennetaan ulkokuntoilulai�eita 
ja tasaiselle nurmialueelle tuodaan jalkapallomaalikehikot. Alueen ympäristöä siistitään poistamalla risukoita ja istu�a-
malla kasveja. Niityn säily�ämisellä parannetaan hyönteisten elinmahdollisuuksia. 



MAU - Malmi Unity, 160 000 €
Projekti haastaa nuoret muutosagenteiksi omassa yhteisössään ja antaa nuorille työkalut rohkeisiin rauhantekoi-
hin. Vuoden mi�ainen projekti käynnistyy Gutsy Go-sprin�iviikolla, jonka aikana nuoret kehi�ävät rauhaninnovaa-
tioita ja toteu�avat ne heti. Projektit kuvataan ja näytetään yhteisöensi-illassa. Toiminnan jatkamiselle etsitään 
sopiva tila Malmilta ja luodaan toimintaa tukeva monialainen yhteisö. 

Sointula - Pukinmäenkaaren peruskoulun musiikin luokka moderniksi soi�otilaksi, 119 500 €
Pukinmäenkaaren peruskoulun musiikin luokka muuntuu hengailua kestäväksi, soi�oon motivoivaksi ja esiinty-
mistä innoi�avaksi oppimisympäristöksi. Luokkatilan kalustus uudistetaan, varustukseen tehdään parannuksia 
sekä äänitykseen luodaan uusia mahdollisuuksia. Uudistuksen myötä Pukinmäen nuoret pääsevät tekemään 
musiikkia, hengailemaan ja harjoi�elemaan helposti yhdessä välitunneilla ja koulun jälkeen.

3D-tulostimien hankinta kaikkiin alueen kirjastoihin, 52 000 €
Hankitaan 3D-tulostimet kaikkiin koillisen suurpiirin kirjastoihin, joissa niitä ei vielä ole. Näin vahvistetaan alueen 
ihmisille tasavertaisia mahdollisuuksia käy�ää ja opiskella nykyaikaista digitaalista valmistustekniikaan lähellä 
asuinpaikkaansa. 3D-tulostimen hankinta helpo�aa alueen asukaiden käsityöharrastamista ja taiteentekemistä.

5. Oppiminen ja osaaminen

4. Rakenne�u ympäristö
Pukinmäen aseman sisäänkäynnin ehostaminen, 75 000 €
Pukinmäen juna-aseman ympäristöä elävöitetään tuomalla alikulkutunnelin ulkopuoleiselle pienelle aukiolle 
pyöräteline, pyöreitä isoja kukkaistutuksia sekä istuma-ryhmä. Toimenpiteillä on tarkoitus poistaa keskeneräisyy-
den tuntua, nuhruisuu�a sekä parantaa alueen turvallisuu�a.

Turvaa, Valoa ja Väriä Tapanilaan – TVVT, 260 000 €
Luomalla viihtyisyy�ä ja tuomalla valoa aseman alueelle ja sen ympäristöön luodaan turvallisuuden tunne�a sekä 
hyvää mieltä alueen asukkaille. Koira-aitauksen valaistusta lisätään. Luodaan alueelle paikka, jossa asukkaat 
voisivat järjestää tapahtumia yhdessä Tapanilan muiden toimijoiden kanssa.

Tapanilan asema: rautatien yli�ävän sillan kaiteiden korotus, 500 000 €
Tapanilan aseman kohdalla radan yli�ävän sillan kaiteet ovat hengenvaarallisen matalat. Siltaa pitkin kulkee 
paljon mm. lapsia päivi�äin ja viime vuosien aikana sillalla on tapahtunut useita onne�omuuksia. Kaiteiden korot-
taminen parantaa alueen turvallisuu�a.

6. Kul�uuri
Gorillan perillinen - ympäristötaide�a Latokartanon torille, 130 000 €
Latokartanon torille rakennetaan ympäristötaideteos. Taideteos piristää torin nykyistä ilme�ä sekä tuo�aa iloa ja 
oivalluksia kaiken ikäisille. Teos ilmentää Viikin luonnonläheisyy�ä ja ekologisia arvoja, vahvistaen paikallisidenti-
tee�iä. Taideteoksen suunni�elee ja toteu�aa amma�itaiteilija yhteisöllisen ideointiprosessin pohjalta.



Koko Helsinki 880 000 €

Liikuntaa ja hyvinvointia tukevia palveluita ikäihmisille Koillis-Helsinkiin - Lähelle kotia, 50 000 €
Edistetään ikäihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia tuomalla lähelle kotia mielekästä yhdessä tekemistä. Palka-
taan työntekijä, joka koordinoi ikäihmisten toiveista toteute�avat harrastukset. Toimintaa järjestetään muutaman 
kerran viikossa eripuolilla koillista suurpiiriä.

7. Terveys ja hyvinvointi

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

2. 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 € 

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.�.



Kaksikielisyyskoordinaa�ori, 88 800 €

Lasten Metsä - Helsingin luontoleikkipuisto, 250 000 €

Kesätyöseteli 8.luokkalaisille, 600 000 € 

4. Oppiminen ja osaaminen

3. 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 €

5. 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 €

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 €

6. 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.�. Apua ja lisätietoja 
saat myös stadiluotseilta.

Stadiluotsipäivystykset lokakuussa Malmin kirjastolla
torstaisin 10.10.-31.10. klo 15.00-18.00

Koillisen suurpiirin stadiluotsi Outi Rissanen: outi.rissanen@hel.�

7. 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 €

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 €


