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OmaStadi Läntinen 613 200 €

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 läntiselle 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
Asukastalo Kannelmäkeen, 460 000 €
Kannelmäkeen perustetaan kaikkien asukkaiden yhteinen kokoontumistila, jossa voi tavata ihmisiä, vie�ää aikaa 
ja harrastaa matalalla kynnyksellä. Tilassa järjestetään asukkaiden hyvinvointia lisäävää toimintaa, kuten, taide-, 
kirjallisuus-, käsityö- ja kielipiirejä. Lisäksi tilassa on alueen yhdistyksille ja yhteisöille oma kokoontumistila. Tila 
vuokrataan aluksi kahdeksi vuodeksi ja toimintaa pyöri�ävät palkatut työntekijät. 

Asukastalo Pohjois-Haagaan, 80 000 €
Perustetaan Pohjois-Haagaan asukkaille avoin harrastus- ja toimintatila. Tila olisi avoinna myös iltaisin ja sieltä 
löytyisi mm erilaisia liikuntaryhmiä, luontotoimintaa, vertaisryhmiä, kierrätyspiste sekä mahdollisuuksia osallis-
tua ympäristönhoitotalkoisiin. Toiminta johtaisi hyvinvoinnin lisääntymiseen ja ihmisten arvostus kaupunkia ja 
kanssaihmisiä kohtaan paranisi.

Yhteinen asukastila, 126 925 €
Konalan alueelle Ristikon kauppakeskukseen peruste�ava kaikenikäisiä länsihelsinkiläisiä palveleva  monikäy�öi-
nen asukastila. Asukastila edistää kohtaamisia, uusien toimintojen ja harrastusten toteutumista sekä mahdollis-
taa omaehtoisen toiminnan. Selvitetään kauppakeskus Ristikon 2 krs tilan vuokrausta ja varustamista käy�öön 
sopivaksi. Osa-aikaisen työntekijän palkkaaminen vuodeksi.

Yhteinen yhteisökoordinaa�ori Etelä-Haagaan ja Pikku-Huopalahteen, asukastila Etelä-Haagaan, 100 800 €
Tavoi�eena rakentaa asukkaiden ja kaupunginosiemme yhteistyötä hyödyntäen jo olemassa olevia tiloja mm. 
Pikku Huopalahden Asukastaloa, Kyläpajaa ja Elsebon tilaa. Tilojen toiminnan pyöri�ämiseen tarvitaan koordi-
naa�ori, joka kartoi�aa asukkaiden tarpeita, tuo yhteen ja luo omaehtoiselle toiminnalle mahdollisuuksia. Yhdes-
sä tekeminen edistää yhteisöllisyy�ä sekä ehkäisee syrjäytymistä.



2. Puistot ja luonto
Kuusikallion (Kuusitie-Pihlajatie 49) maisemointi ja kalliotontin palau�aminen entiseen loistoonsa, 50 000 €
Suunnitelma vaiku�aa myönteisesti kalliotontin ympärillä asuvien ihmisten, metsätontilla leikkivien lasten ja 
ohikulkijoiden elämään, sekä erityisen ainutlaatuisen kaupunkiluonnon ehey�ämiseen ja ylläpitämiseen Manner-
heimintien varrella. Leikkipaikkana, picnic paikkana ja talvella pulkkamäkenä pide�y takapiha muu�uu viihtyisäm-
mäksi ja turvallisemmaksi.

Ryytimaan puiston kunnostus, 105 000 €
Ryytimaan kor�elipuisto on kaunis ja viihtyisä paikka alueen asukkaille. Puisto on Ton�ulan päiväkodin aktiivises-
sa käytössä. Suunnitelma on kunnostaa leikkivälineet ja huvimaja ja hankkia yksi uusi kiipeilyteline/ muu leikkiväli-
ne puistoon. Tavoi�eena on tehdä puistosta viihtyisämpi ja turvallisempi alueen lapsiperheille ja muille asukkaille. 
Tämä lisää puiston käy�öä ja luo yhteisöllisyy�ä.

Haagan puron vesiekosysteemi tutuksi, 125 500 €
Opetus- ja havaintokohde koululaisten, päiväkotilasten ja perheiden käy�öön mm. ekologia- ja ympäristökasva-
tukseen. Lisää kotiseudun tuntemista ja kiinnostusta Haagan ja lähiseudun luontoon. Vesiekosysteemin opetus- 
ja havaintokohteiden yksityiskohtaisen sisällön ja käyte�ävän teknologian suunni�elu yhteistyötahojen kanssa.

Haagan kul�uuri- ja historiarei�i - opi historiasta puistoreitin kau�a, 52 000 €
Kotiseutupolun ideaa ja Haagan kauppapuutarhoiden tarinaa elävöitetään kehi�ämällä puistorei�i Haagan histo-
riallisten paikkojen tutustumiseen. Puistoihin asetetaan kohdetaulut kertomaan paikan historiasta sekä penkit ja 
pöytäpenkkiryhmät. Vuonna 2020 kaupunki tulee aloi�amaan puistojen kunnostusprojektin, josta haetaan 
erikseen rahaa itse puistoalueiden kunnostusta varten.

Urbaanit nuotiopaikat, 120 000 €
Länsi-Helsinkiin perustetaan kolme katoksellista grillauspaikkaa piknik-pöytäryhmineen retkikohteiksi. Grillaus-
paikkojen kau�a tuodaan esiin kauniita kohteita lähiluonnossa ja innostetaan ihmisiä liikkeelle. Grillipaikat voivat 
myös toimia matalan kynnyksen tapahtumapaikkoina, jossa kuka tahansa voi järjestää lauluhetken, tähtitiirailuta-
pahtuman tai vaikka kokkauskurssin.

Mätäjokilaakson helmet – opaste�u ulkoilurei�i Mätäjoen varrelle, 570 000 €
Mätäjoen varrelle Malminkartanosta Strömbergin putouksen kau�a Talin rantaan luodaan yhtenäinen, viitoite�u 
ulkoilurei�i. Reitin varrella on levähdyspaikkoja piknikpöytineen ja näköalapaikkoineen. Reitillä on erilaisia teemo-
ja, kuten luonto ja historia. Rei�i viedään myös digitaaliselle alustalle. Palkataan projektityöntekijä kokoamaan 
paikallistietoa ja kartoi�amaan luontokohteita ja historiallisia miljöitä ja tuo�amaan materiaalia.

Valpurinpuisto aktiivinen ja yhteisöllinen keidas Meilahdessa, 300 000 €
Valpurinpuiston korjaus ja toiminnallisuuden monipuolistaminen eri kohderyhmät huomioiden ja entisestään 
yhteisöllisyy�ä kasva�aen. Meilahden alueen asukkaat, päiväkodit, koulut, harrasteryhmät kuten partiolaiset 
saisivat puistosta monipuolisesti palvelevan kohtaamispaikan, kun toiminnallisuuksia parannetaan ja puistoa 
ehostetaan.

Koskipuiston ja Tali gol�n ympäristön viihtyisyys, 115 000 €
Koskipuiston ja Tali gol�n ympäristö ja luonto pidetään tulevaisuudessakin siistinä ja viihtyisänä paikkana, meille 
kaikille. Tavoi�eena on myös tukea kaiken ikäisten maksutonta liikkumista ja yhdessä tekemistä ja olemista mm. 
lisäämällä roska-astioita ja lähiliikuntalai�eita.

Jyrkinpuisto paremmaksi ja ympäri vuoden liiku�avaksi!, 120 000 €
Reimarlan Jyrkinpuisto on kiipeilykallioineen ja hiekkaken�ineen suosi�u liikkumispaikka. Paikka on päiväkoti-
ryhmien sekä alueen asukkaiden säännöllisten luontoseikkailujen ja -retkien kohteena. Alue kaipaa panostusta 
lasten leikkipuistovarusteisiin, jolloin se tarjoaisi monipuolisia virikkeitä ympärivuotiseen liikkumiseen. Alueen 
kaavassa on pitkään ollut suunnitelma puiston kohentamisesta. 

Kirsikkapuisto (tai kirsikkakumpare), 100 000 €
Istutetaan 50 kirsikkapuuta Kannelmäen ja Malminkartanon välissä olevalle pienelle kumpareelle. Kumpareelle 
tuodaan lisäksi istuimia ja roska-astioita. Alueen omassa kirsikkapuistossa on mukava lueskella puiden varjossa 
ja tulevaisuudessa siellä voidaan järjestää asukkaiden yhteisiä kirsikankukkajuhlia.



8. Kul�uuri
Pop-up-ulkoilmaelokuvatea�eri Malminkartanon täy�ömäen alueelle, 91 500 €
Malminkartanon täy�ömäelle perustetaan ilmaiseksi elokuvia esi�ävä pop-up-henkinen Jä�ärikino-ulkoilmaelo-
kuvatea�eri kesäkaudeksi 2020. Jä�ärikino tuo kul�uuria keskustan ulkopuolelle ja on helposti saavute�avissa 
julkisilla kulkuvälineillä. Elokuvatea�eri lisää Länsi-Helsingin yhteisöllisyy�ä, ja elinvoimaisuu�a ja tarjoaa 
kaikille mahdollisuuden nau�ia ilmaiseksi elokuvakul�uurista.

Unelmien Kannelmäki, 73 000 €
Kannelmäen aseman ja Sitratorin ympäristössä tapahtuva yhteisöllinen taidehanke rohkaisee unelmoimaan 
entistä paremmasta asuinalueesta. Hankkeessa toteutetaan erilaisia työpajoja, joissa asukkaiden Kannelmä-
ki-unelmat pääsevät esiin. Työpajoissa luodaan myös pysyviä parannuksia Sitratorin alueen viihtyvyyteen ja 
turvallisuuteen. Hanke huipentuu alueella tapahtuvaan tempaukseen, esim. Kantsun taiteiden yöhön.

Malminkartano Block-Party, 52 000 €
Suuri kaupunginosatapahtuma levi�äytyy vuorokauden ajaksi koko Malminkartanoon. Ohjelmaa järjestetään 
kaikenikäisille, esimerkiksi bändejä, katutaide�a, työpajoja, elokuvia, sirkusta ja tea�eria. Palkataan tuo�aja 
koordinoimaan tapahtuman toteutusta yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Tapahtuma vahvistaa Länsi-Helsingin 
identitee�iä ja luo hyvinvointia ja iloa alueelle.

Esteetön kul�uuribussi saa�ajien kera, 150 000 €
Esteetön kul�uuribussi kulje�aa kotona asuvia ikäihmisiä ja palvelutalon asukkaita erilaisiin tapahtumiin ja 
kul�uuririentoihin. Lisäksi päivi�äiset asiointikäynnit onnistuvat kätevästi kul�uuribussin ja saa�ajien kanssa. 
Hankitaan esteetön pikkubussi, palkataan bussikuski ja yksi saa�ajatoiminnan koordinaa�ori. Saa�ajat ovat 
koulute�uja vapaaehtoisia.

Kaupunkiviljelyn alkeita yhdessä oppimassa, 35 000 €
Palkataan Antinniityn yhteisöpuutarhalle puutarhuri, joka opastaa alueen asukkaita ja Kannelmäen peruskoulun 
oppilaita yhteisöviljelyn saloihin. Viljely on alkanut Antinniityn puutarhalla osana kolmevuotista kul�uurihanke�a. 
Palka�ava puutarhuri varmistaa hyvin alkaneen yhteisöviljelyn jatkumisen yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa. 
Hanke vahvistaa alueen yhteisöllisyy�ä ja lisää ihmisten tietoisuu�a viljelystä ja ruuantuotannosta.

Mörssäriaukio maununnevalaisten yhteiskäy�öön!, 90 000 €
Kunnostetaan Mörssärinaukiosta Maununnevan elävä keskus, jossa voi tavata tu�uja, grillata ja pitää siivouspäi-
vän kirpputoria. Ryteikkö raivataan, osa puista säästetään, osa kaadetaan. Aukiolle tuodaan istutuksia, penkkejä 
ja pöytiä, grilli, roskikset ja ilmoitustaulu.

Grunda e� arboretum med tillhörande vandringsstig, 140 000 €
För a� värna om det kulturhistoriskt och ekologiskt värdefulla området �reslås det a� stadens miljötjänster 
kartlägger artrikedomen i Kårböleparken, grundar e� arboretum och inrä�ar en vandringsstig med tillhörande 
informationstavlor. Till målgruppen hör alla lokala invånare som är intresserade av miljö, områdets historia, 
frilu�sliv, artrikedom och ekologi. 

Pajamäen poluilta Aurinkokunnan keskukseen: lähiluonto tutuksi ja toimivaksi, 300 000 €
Suunnitelman tavoi�eena on mahdollistaa ympärivuotinen, turvallinen ja monipuolinen liikkuminen Pajamäen 
ulkoilureiteillä, puistoissa ja lähiluonnossa, ja sitä kau�a tukea kaikenikäisten ihmisten hyvinvointia ja vahvistaa 
heidän luontosuhde�aan kaupungissa. Tavoi�eena on lisäksi tehdä tunnetummaksi Pa�erimäen laella sijaitsevaa 
Aurinkokuntamallia. 

Kaupungin parhaat paikat: löydä, ihastu ja vinkkaa kaverille!, 35 000 €
Tavoi�eena on digitaalinen ja sosiaalinen alusta, jolle kaupunkilaiset voisivat itse  luoda päiväretkeilyyn ja ulkoi-
luun sopivia rei�iehdotuksia ja jossa he voisivat ehdo�aa toisilleen mielenkiintoisia käyntikohteita. Hanke tukisi 
ekologista lähimatkailua ja kaupunkituntemusta kaikille kaupunkilaisille.



6. Liikunta ja ulkoilu

5. Rakenne�u ympäristö

Airso�-ken�ä, 50 000 €
Airso� joukkueurheilulajista on paljon kiinnostuneita, jotka haluaisivat turvallisen sekä ekologisen kentän moni-
puoliselle liikunnalle. Paikalle pääsy helposti julkisen liikenteen avuin on meille sekä muille harrastajille hyvin 
tärkeää. Tarvi�aessa laina�avaa välineistöä tulisi myös hankkia.

Uusi lähiliikuntapaikka Etelä-Haagaan, 250 000 €
Uuden lähiliikuntapaikan rakentaminen Haagan peruskoulun viereiselle hiekkakentälle. Liikuntapaikka edistäisi 
alueen yhteisöllisyy�ä ja olisi asukkaiden ja kolmen koulun vapaassa käytössä. Liikuntapaikka koostuisi monitoi-
miareenasta, kuntoiluvälineistä sekä hiekka-alueesta, jossa voisi pelata esim. rantalentopalloa. 

Rakennetaan Laajasuon urheilupuiston yhteyteen pukeutumis- ja WC-tilat, 380 000 €
Tarjotaan Laajasuon urheilupuiston käy�äjille hygieeniset ja turvalliset huoltotilat. Tällä hetkellä alueelta puu�uvat 
kokonaisuudessaan wc- ja pukeutumistilat. Samalla parannetaan yleistä siistey�ä ja viihtyvyy�ä.

Selvitys Ruskeasuon lankarullakioskin siirtämisestä Ratsaspuistoon, 70 000 €
Ruskeasuon lankarullakioskin kuntotarkastus  ja esivelvitys siirtoon nykyisestä sijaintipaikastaan Ruskeasuon 
Ratsaspuistoon. Kioski tarjoaisi sopivat palvelut, se kokoaisi kaupunginosan asukkaita entistä tiiviimmin yhteen 
puiston käy�äjiksi, tarjoaisi virkistystä ja virvokkeita puiston käy�äjille, levähdys- ja kahvi�elupaikan iäkkäille. 
Käy�ö on paras tae kioskin ja sen suojelustatuksen säilymisestä.

Kulkureiteille turvallisuu�a ja viihtyisyy�ä valaistuksella sekä katutaiteella, 180 000 €
Strömbergin kouluun ja leikkipuistoon kulkevat lapset ohjataan käy�ämään turvallista alikulkutunnelia. Nykyinen 
pimeä tunnelin valaistus on rii�ämätön. Tavoi�eena on myös estää tunnelin reunakiveyksellä istuskelu ja roskaa-
minen (lasinsirut). Erityisesti lasten kulkureitit päiväkotiin, leikkipuistoon ja kouluun turvallisiksi ja viihtyisiksi 
valaistuksen & katutaiteen avulla. 

Turvallinen koulurei�i, 52 500 €
Kartoitetaan turvalliset pääreitit koululle ja lisätään näille turvallisuu�a lisääviä rakenteita sekä valaistusta ja 
merkintöjä. Liitetään turvalliset reitit kar�aan. Valitaan eniten käyte�ävät reitit 1-3 suunnasta kouluun nähden, ja 
rakennetaan turvalliset teiden ylitykset tai ohjataan koululaisten rei�i alikulkuun. Alikulkujen valaistusta lisätään 
tarvi�aessa. 

Noin 600m pitkän ahkerassa käytössä olevan rantapolun valot turvallisuuden ja iltakäytön lisäämiseksi, 84 000 €
Lehtisaaren rantaraitin varrelle ehdotetaan valaistusta noin 600m matkalle. Rei�i on lähiliikkujien ahkerassa 
käytössä ja rantapolun valot lisäisivät turvallisuuden tunne�a ja iltakäy�öä pimeään aikaan vuodesta.

Thalian aukion parannustyöt, 120 000 €
Aukio kaipaisi päivitystä, kauniita valurautaisia lisävalaisimia ja penkkejä, kukkaistutuksia aukion reunoille ja 
liiketilojen edustalle. Aukion sisällä oleva pieni nurmikkoalue sellaiseksi, e�ä siinä voi nau�ia päiväkahvit ja alueen 
vanhuksetkin voisivat nau�ia ulkoilmasta turvallisesti, kauniissa ympäristössä. Bussipysäkin taakse uusien kukki-
vien puiden istu�aminen lisäisi viihtyisyy�ä.

Reimarlassa valoa ja maalia lasten kulkureiteille ja kohtaamispaikkoihin, 60 000 €
Lisätään rii�ävää ja kiinnostavaa valaistusta lasten koulureiteillä sekä lasten leikkipaikoissa ja niiden läheisyydes-
sä. Erityisen pimeä kulkurei�i kulkee Pitäjänmäen koululta Omenapuiston läpi päiväkoti Kolkan ohi päiväkoti 
Tanelin pihapiiriin. Perusvalaistuksella sekä sesonkivalolla tai vaikkapa heijastinpuilla saadaan aikaan turvallisia 
ja elämyksellisiä kohtaamispaikkoja kaikille.

Piikapuiston alueen rakennukset kaipaavat ehostusta, 115 000 €
Leikkipuisto Piikan yhteydessä oleville rakennuksille (Savipaja, Renki, Piikatalo ja Mökkikoulu) tehdään julkisivure-
mon�i. Siisti ja hyvin hoide�u julkisivu pysyy paremmin puhtaana ja tekee alueesta turvallisemman tuntuisen. 



Ulkokuntoiluvälineitä Pikku Huopalahden puistoon, 95 000 €
Liikuntaan aktivoiva ja alueen perheitä yhdistävä kuntoilupuisto tukee Pikku Huopalahden ala-asteen Liikkuva 
Koulu-projektia ja motivoi sekä rohkaisee alueen eri-ikäisiä asukkaita aktiiviseen kuntoiluun. Koululaiset voivat 
käy�ää kuntoilupuistoa välitunnilla yhteisölliseen liikkumiseen.

Pitäjänmäen urheilukentän huoltorakennuksen ja katsomoalueen kunnostus, 250 000 €
Peruskorjataan huoltorakennus kokonaan/rakennetaan uusi, wc,- pukuhuone- ja suihkutilat, kei�iö, valvontakop-
pi, varasto. Nykyaikaistetaan tila estee�ömiksi. Korjataan tai uusitaan katsomoalueen ja kentän penkit. Kohde-
ryhmänä lapset ja nuoret, päiväkodit, leikkipuistot, koulut sekä yksi�äiset eri-ikäiset kuntoilijat ja monet pääkau-
punkiseudun urheiluseurat.

Perheystävällinen frisbeegolfrata Malminkaratanonhuipun maastoon, 110 000 €
Malminkartanonhuipun maastoon tehdään 10-korinen frisbeegolfrata, joka sopii kaikenikäisille ja -tasoisille 
liikkujille. Rata on helposti saavute�avissa julkisilla liikennevälineillä ja pyöräillen. Frisbeegolfradan yhteyteen 
rakennetaan kolme levähdyspaikkaa piknikpöytineen. 

Pajamäkeen uusi lähiliikuntapaikka, 200 000 €
Uusi lähiliikuntapaikka palvelee pajamäkeläisiä, siirtolapuutarhan asukkeja ja kaikkia ohikulkijoita ja lenkkeilijöitä. 
Lähiliikuntapaikka toisi alueelle myös yhteisöllisyy�ä, kun ihmiset voisivat kohdata siellä ja tutustua uusiin ihmisiin 
tai lähteä liikkumaan tu�avien tai perheen kesken.

Lähiliikuntapaikka Konalaan Riukuharjulle, 190 000 €
Selvitetään viheralueen valjastamista lähiliikuntapaikaksi. Liikuntapaikka olisi tervetullut lisä Riukuharjulla 
asuvien ihmisten, lähialueen asukkaiden, urheiluseurojen sekä koulujen käy�öön. Liikuntapaikka toimii myös 
pyöräilylenkillä olevien treenipaikkana. 

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.�.

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 €



2. 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 €

Kaksikielisyyskoordinaa�ori, 88 800 €

Lasten Metsä - Helsingin luontoleikkipuisto, 250 000 €

Kesätyöseteli 8.luokkalaisille, 600 000 € 

4. Oppiminen ja osaaminen

3. 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 €

5. 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 €



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:
Etelä-Haagan kirjastolla keskiviikkoisin 9.10.-30.10. klo 15.00-18.00

Läntisen suurpiirin stadiluotsi Silja Lindblad: silja.lindblad@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 €

7. Puistot ja luonto

8. 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 € 

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


