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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 koko Helsinkiin tehdyt 
suunnitelmat, joista äänestetään lokakuussa osoit-
teessa omastadi.hel.�.

Voit valita alueen, jonka suunnitelmia äänestät. 
Lisäksi kaikki äänioikeutetut* saavat äänestää koko 
Helsinkiin 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
Joukkorahoitusta hyville ideoille. 274 500 €
Kaupunkilaisten hankkeita rahoitetaan joukkorahoituksella ja toimintaa koordinoimaan palkataan joukkorahoi-
tusluotsi, joka au�aa ehdotusten tekijöitä ehdotusten kehi�ämisessä joukkorahoitukseen sopiviksi. 

Kohtau�aja - yksinäiset yhteen!, 93 700 €
Palkataan ”kohtau�aja” kahdeksi vuodeksi saa�amaan yksinäisiä yhteen ja etsimään tiloja, vapaaehtoisia ja työn-
tekijöitä mukaan yhteistoimintaan. Kohtau�aja hyödyntää Naapuruuspiiri-mallia. Naapuruuspiirit ovat yksinäis-
ten kohtaamispaikkoja lähellä kotia. Piireihin voi osallistua kaiken ikäisiä ja niitä perustetaan sinne missä tarve�a 
on. Tavoi�eena on, e�ä jokaisella helsinkiläisellä on yhteisö, johon kuulua. 

Yhteiset siirre�ävät monitoimitilat, 50 000 €
Ideana on luoda julkinen siirre�ävä tila rentoutumiseen, tapaamiseen, oppimiseen ja kokeiluun. Tila on kuin yhtei-
nen huone naapurustossa ja se voidaan mukau�aa erilaisiin käy�öihin. Tila tuo yhteen paikallisia yhteisöjä ja edis-
tää ihmisten välistä kanssakäyntiä. 

Tilaluotsi, 100 000 €
Lisätään erilaisten tilojen tarjontaa kaupungissa palkkaamalla vuodeksi työntekijä (tilaluotsi). Tilaluotsi kartoi�aa 
tyhjillään olevia tiloja, neuvo�elee tilojen käytöstä, tekee sopimusmallit ja väli�ää tilat niiden tarvitsijoille. Hank-
keen aikana luodaan toimivat käytännöt, miten tilapäisesti vapaana olevat yksityiset tilat saadaan kätevästi 
kaupunkilaisten käy�öön. 

Asukkaiden ja kaupunginosien tarinat mukaan kansalliseen kaupunkipuistoon, 165 750 €
Palkataan 2 hanketyöntekijää kaupungin kirjastoihin, monitoimitaloihin ja palvelukeskuksiin järjestämään 
kaupunginosayhdistysten kanssa avoimia tilaisuuksia, joissa kerätään tietoa, kuvia, runoja, kuvauksia ihmisiltä, 
tarinoita "stadin stooriksi". Nämä tallennetaan digitaalisesti. Runoja esite�äisiin vanhusten palvelutaloissa. Puis-
toihin järjestetään kävelyretkiä esim. Kaupunkipolulla.



Yhteinen Stadi -serti�kaatin kehi�äminen, 81 500 €
Kehitetään YhteinenStadi-serti�kaa�i tukemaan yhdenvertaisemman kaupungin kehi�ämisessä. Palkataan  
koordinaa�ori ja kokemusasiantuntijoita kehi�ämistyöhön.

Puutyötilat avoimiksi kaikille kaupunkilaisille, 112 000 €
Tehdään hankesuunnitelma, jossa selvitetään koulujen puutyötilojen käy�öaste ja -ajat, sekä mahdolliset julkiset 
käy�öajat. Palkataan ohjaaja, joka mahdollistaa tilojen käytön niiden ollessa käyte�ävissä. 

Selkostadi - Toimivin ja saavute�avin kaupunki! Den bäst fungerande och mest tillgängliga staden!, 147 000 €
Helsingin kaupunki viestii selkokielellä ja saavute�avalla tavalla kaikille. Palkataan vuodeksi kaksi koordinaa�oria 
muu�amaan kaupungin viestintää helpommin ymmärre�äväksi. Koordinaa�orit kehi�ävät selkokielistä verkko-
viestintää ja opastavat selkokielen käytössä. En av koordinatorerna är tvåspråkig (svensk-�nsk) och ser till a� 
staden informerar på lä� svenska.

Social media challenge by teens for teens (idea 240&262), 45 000 €
Järjestetään kampanja, jonka tavoi�eena on tuo�aa nuorille mielekästä ja kiinnostavaa tekemistä ja tukea heidän 
osallistumistaan yhteisten ongelmien ratkaisemiseen. Kampanjaan sisältyy erilaisia sosiaalisessa mediassa 
toteute�avia haasteita, kuten koulujen välisiä kilpailuja. Palkataan työntekijä koordinoimaan kampanjaa ja tuo�a-
maan vuoden aikana kymmenen tapahtumaa kampanjaan lii�yen. 

Multilingual and participative Helmet platform - Monikielinen ja osallistava Helmet-alusta, 430 000 €
Digitaitojen oppimisen takaamiseksi palkataan digiopet kirjastoon ohjaamaan asukkaita digituo�een eli Helmetin 
avulla. Tavoi�eena saada maahanmuu�ajat, ikäihmiset ja eri kieliä puhuvat asiakkaat kiinnostumaan digitalisaa-
tion mahdollisuuksista. Kirjastolla on hyvät mahdollisuudet vähentää eriarvoistumista. Valitaan alueet joissa 
pilotoidaan tai si�en toteutetaan kaikilla alueilla.

Kaikille kaupunkilaisille avoin nikkariverstas, 430 000 €
Perustetaan kaupunkilaisten käy�öön kunnollinen kaikille avoin nikkariverstas. Monipuolisten käsityökalujen ja 
puuntyöstökoneiden lisäksi verstaalla tulisi olla rii�ävän kokoiset luki�avat keskeneräisten töiden säilytystilat, 
maalaamo ja perus raaka-ainevarasto. 

Social Network for Elderly Immigrants, 193 702 €
The budget will be used to create an electronic social network accessible for senior citizens in private or public 
computers, bus/train stops and other places. Primary target group is immigrants in Helsinki area over 60 years 
of age. City organizes a public bidding process for implementation.

Koulujen käsityöluokat harrastuskäy�öön, 70 000 €
Avataan koulujen käsityöluokat harrastuskäy�öön iltaisin ja viikonloppuisin.  Toimintaa ei keskitetä yhteen paik-
kaan eikä rajallisia varoja käytetä tilojen valvojan palkkakuluihin. Aktiiviset harrastajat voivat tilan vara�uaan 
hyväksyä mukaan myös muita kiinnostuneita ja pitää heitä silmällä omien töidensä sivussa.

Ikääntyneiden osallisuuskyyti "Osku", 183 700 €
Lisätään ikääntyneiden mahdollisuuksia osallistua palvelukeskusten toimintaan sekä hoitaa asioita itsenäisesti 
monipuolisen ja joustavan kuljetuspalvelun avulla. Hankitaan kuhunkin kaupungin palvelukeskukseen sähkö- tai 
hybridiauto, joka soveltuu toimintakyvyltään heikentyneille ja apuvälineiden kanssa liikkuville. Palvelukeskuksiin 
palkataan "OsallisuusOppaita", jotka innostavat ja avustavat ikääntyneitä lähtemään liikkeelle.

Discrimination of Immigrants in the Private House Rental Market in the Helsinki Region, 80 000 €
This project would provide scienti�c research for the Helsinki City on whether or not and to what extent discrimi-
nation of immigrants occur in accessing the private rental housing market in the Helsinki region. The results of 
the research would then help the city of Helsinki to bring more transparency in the private housing market and 
plan di�erent programs and projects addressing the problems.

Yksinäisten vertaistukiryhmät, 93 700 €
Yksinäisten vertaistukiryhmä on sulje�u keskusteluryhmä, jossa voidaan puhua avoimesti yksinäisyydestä ja 
siihen lii�yvistä ongelmista, ja jossa voi kohdata muita yksinäisiä. Palkataan ohjaaja ja pilotoidaan toimintaa 
perustamalla vuodeksi kaksi ryhmää, toinen kaikille ja toinen nuorille aikuisille. Vuoden aikana ohjaaja mallintaa 
ryhmän toimintaa, jolloin sitä voidaan jatkaa ja kehi�ää tulevaisuudessa.

Löydä kiireetön kaupunki - paikkoja, tapahtumia ja ideoita, 90 000 €
Tehdään Helsingin kar�a, johon on merki�y Kiiree�ömiä vyöhykkeitä niin pysyviä kuin sesonkiluonteisia. Kaupun-
ginosien ihmisten suosituksia. Ideoita satunnaisille turisteille. 



2. Rakenne�u ympäristö

Joukkorahoitusta hyville ideoille. 274 500 €
Kaupunkilaisten hankkeita rahoitetaan joukkorahoituksella ja toimintaa koordinoimaan palkataan joukkorahoi-
tusluotsi, joka au�aa ehdotusten tekijöitä ehdotusten kehi�ämisessä joukkorahoitukseen sopiviksi. 

Kohtau�aja - yksinäiset yhteen!, 93 700 €
Palkataan ”kohtau�aja” kahdeksi vuodeksi saa�amaan yksinäisiä yhteen ja etsimään tiloja, vapaaehtoisia ja työn-
tekijöitä mukaan yhteistoimintaan. Kohtau�aja hyödyntää Naapuruuspiiri-mallia. Naapuruuspiirit ovat yksinäis-
ten kohtaamispaikkoja lähellä kotia. Piireihin voi osallistua kaiken ikäisiä ja niitä perustetaan sinne missä tarve�a 
on. Tavoi�eena on, e�ä jokaisella helsinkiläisellä on yhteisö, johon kuulua. 

Yhteiset siirre�ävät monitoimitilat, 50 000 €
Ideana on luoda julkinen siirre�ävä tila rentoutumiseen, tapaamiseen, oppimiseen ja kokeiluun. Tila on kuin yhtei-
nen huone naapurustossa ja se voidaan mukau�aa erilaisiin käy�öihin. Tila tuo yhteen paikallisia yhteisöjä ja edis-
tää ihmisten välistä kanssakäyntiä. 

Tilaluotsi, 100 000 €
Lisätään erilaisten tilojen tarjontaa kaupungissa palkkaamalla vuodeksi työntekijä (tilaluotsi). Tilaluotsi kartoi�aa 
tyhjillään olevia tiloja, neuvo�elee tilojen käytöstä, tekee sopimusmallit ja väli�ää tilat niiden tarvitsijoille. Hank-
keen aikana luodaan toimivat käytännöt, miten tilapäisesti vapaana olevat yksityiset tilat saadaan kätevästi 
kaupunkilaisten käy�öön. 

Asukkaiden ja kaupunginosien tarinat mukaan kansalliseen kaupunkipuistoon, 165 750 €
Palkataan 2 hanketyöntekijää kaupungin kirjastoihin, monitoimitaloihin ja palvelukeskuksiin järjestämään 
kaupunginosayhdistysten kanssa avoimia tilaisuuksia, joissa kerätään tietoa, kuvia, runoja, kuvauksia ihmisiltä, 
tarinoita "stadin stooriksi". Nämä tallennetaan digitaalisesti. Runoja esite�äisiin vanhusten palvelutaloissa. Puis-
toihin järjestetään kävelyretkiä esim. Kaupunkipolulla.

Koirankakkapusseja ja roskiksia Helsinkiin, 40 000 €
Tuodaan lisää koirankakkapusseja ja roskiksia kulkurei�ien varrelle.

Fillaroiva stadi, 200 000 €
Parannetaan pyöräilyn sujuvuu�a ja turvallisuu�a laajalla kampanjalla, johon sisältyy kevyen liikenteen rei�iop-
paan kehi�äminen, asennekampanja huomaavaisen liikennekul�uurin puolesta, ensiapukoulutuksen tarjoami-
nen, opastusta pyörän kunnossapitoon, pienten led-valojen ja ea-pakkausten jakaminen sekä kaupungin palaute-
järjestelmän kehi�äminen mm. väylien paremmaksi kunnossapitämiseksi.

Roskiksiin pullo- /tölkkitelineitä Kööpenhaminan malliin, 50 000 €
Pullo- ja tölkkipan�eja varten asetetaan telineitä roskiksiin, josta ne voidaan kerätä turvallisemmin, kätevämmin 
ja ihmisarvoisemmin. Pan�itelineet takaavat myös tehokkaan kierrätyksen.

Kampanja roskaisuu�a vastaan, 100 000 €
Palkataan projektityöntekijä hoitamaan kampanjaa. Järjestetään koko stadin ka�avat muodikkaat roskienkerää-
mistalkoot ja asennekasvatuskampanja joka huipentuu yhteiseen tapahtumapäivään. Tavoitellaan nuoriso 
mukaan järjestämään ja ideoimaan hieno kampanjapäivän ja kampanjan. Kaupunki au�aisi siivouksesta kiinnos-
tuneita ja ideoisi koko kaupungin ka�avan kivan asenteisiin pureutuvan kampanjan.

Electric Helsinki, 330 000 €
Kiinteiden kaupunkisähkökaappien asentaminen Helsingin kaupungin toimesta paikkoihin, missä järjestetään 
vuodessa useita tapahtumia.

Tavara�llareita kirjastoihin, 94 000 €
Hankitaan kirjastoihin tavarapyöriä yhteensä 15–20 kpl laina�avaksi ja kokeiltavaksi. Osa pyöristä sähköavustei-
sia. Tutkitaan sopivinta ne�ipohjaista varausjärjestelmää. Summa sisältää myös pyörien huollot ja talvisäilytyk-
sen sekä hankkeen koordinoinnin kokeilujaksolla. Tarkoituksena pienentää Helsingin hiilijalanjälkeä, edistää 
terveellisiä elintapoja ja lisätä yhteisöllisyy�ä.

Neuvo�elija vuokratonteilla olevien koulujen ja päiväkotien pihaprojektien vauhdi�amiseen, 67 000 €
Palkataan neuvo�elija vauhdi�amaan vuokratonteilla olevien koulujen ja päiväkotien pihojen kunnostusta. Neu-
vo�elija kutsuu eri osapuolet keskustelemaan pihaprojektin tavoi�eista ja toteutuksesta ja tekee projektisuunni-
telman. Neuvo�elija au�aa kaupungin suunni�elijoita, maanomistajia sekä alueen asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä 
lai�amaan joukkoistetusti liikkeelle kevyitä kunnostusprojekteja.

Lisää penkkejä, puita ja roskiksia, 120 000 €
Asukkaat kaipaavat Helsinkiin lisää istumapaikoja, lisää puita ja lisää roska-astioita. Hankitaan niitä lisää ja sijoite-
taan niitä joka puolelle kaupunkia. Puut/pensaat ensisijaisesti kompensoimaan autoteiden melua ja saaste�a. 
Penkit ensisijaisesti mäkisille paikoille. Roska-astioita kaduille esim. ennen/jälkeen kaupungin alueen.

Digitaaliset ilmoitustaulut kaupungin ja kaupunginosien ilmoituskäy�öön, 217 000 €
Sijoitetaan katukuvaan 4 digitaalista ilmoitustaulua, joissa tiedotetaan Helsingin kaupungin ja kaupungissa toimi-
vien yhteisöjen toiminnasta. Ilmoitustauluissa näytetään mm. aluekar�a, selkeä info keskeisistä palveluista ja 
tapahtumista, opasteet palveluihin sekä joukkoliikenteen aikataulut. Budje�ia käytetään projektipäällikön palk-
kaukseen, diginäy�öihin, sekä teknisiin ja viestinnällisiin kustannuksiin.

Säänkestäviä ja siirreltäviä istuskelupenkkejä aukioille ja puistoihin, 400 000 €
Hankitaan aukioille ja puistoihin säänkestäviä penkkejä, jotka ovat helposti siirreltävissä ja koo�avissa istuskelu-
ryhmiksi eri tilanteissa ja tapahtumissa.



3. Liikunta ja ulkoilu

Kaksikielisyyskoordinaa�ori, 88 800 €
Kaksikielisyyskoordinaa�ori luo yhteyksiä suomen- ja ruotsinkielisten asukkaiden välille tukemalla kieliryhmien 
kohtaamisia helsinkiläisten arjessa. Toimintaa ideoidaan asukkaiden ja kunnallisten palvelutuo�ajien kanssa. 
Kaksikielisen ympäristön vahvistaminen au�aa kielitaidon kehi�ämistä molemmissa kotimaisissa kielissä ja 
edistää suvaitsevaisuu�a ja ehkäisee ennakkoluulojen syntymistä.

Lasten Metsä - Helsingin luontoleikkipuisto, 250 000 €
Kehitetään 1-3 kaupungin lähimetsien alue�a luontoleikkipuistoiksi. Lasten metsä -luontoleikkipuisto yhdistää 
metsäympäristöä ja luontoon sopivia rakenteita kuten eväsretkipaikkoja, satu- seikkailu- ja luontopolkuja ja 
ympäristötaide�a. Mobiilisovelluksen avulla voi tutustua metsään lii�yviin mytologioihin, luonnonilmiöihin ja 
kestävään kehitykseen. Luontoleikkipuisto kannustaa kaikenikäisiä kaupunkilaisia liikkumaan luonnossa. 

Kesätyöseteli 8.luokkalaisille, 600 000 €
Laajennetaan kesätyöseteli koskemaan myös 8.luokkalaisia. Nuoret tarvitsevat työkokemusta tulevaisuu�a 
varten ja mahdollisuuksia ansaita taskurahaa. Toteutetaan 300 euron arvoinen kesätyöseteli 8.luokkalaisille 
määräaikaisena kokeiluna, ikäryhmää koskevat lait ja säädökset huomioiden.

5. Oppiminen ja osaaminen

Sydäniskurit kaikkiin kaupungin toimipisteisiin ensiapukoulutuksen kera, 300 000 €
Hankitaan sydäniskurit kaikkiin kaupungin toimipisteisiin, yhteensä 109 kpl. Järjestetään ensiapukoulutus henki-
löstölle ja asiakkaille. Sijoi�amalla sydäniskureita lähelle ihmisiä varmistetaan nopea avun saaminen äkillisessä 
sydänpysähdyksessä. Nopea apu voi pelastaa useita ihmishenkiä vuosi�ain.

Hyvä mieli - mielenterveyden kohtaamispaikka Oodi-kirjastoon, 93 702 €
Oodiin Hyvä mieli -kohtaamispaikka stadilaisten mielen hyvinvoinnin tueksi. Vahvistetaan helsinkiläisten mielen-
terveystaitoja ohjatun ryhmätoiminnan, vertaistuen ja monipuolisen tiedon avulla. Järjestetään Oodissa Unelma-
verstaita, joissa stadilaiset vahvistavat voimavarojaan taiteen ja kul�uurin keinoin. Palkataan vuodeksi projekti-
koordinaa�ori ja otetaan kokemusasiantuntijat suunni�eluun mukaan. Edistetään yhdessä Helsingin kaupungin 
matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita.

Terve nuori hanke - Stadin skidit kokkailee, 300 000 €
Tarjotaan lapsille mahdollisuus oppia terveellisestä ruokakul�uurista ruuan valmistuksen kau�a. Kaikki 
3.-6.-luokkalaiset lapset, varallisuuteen katsoma�a, voivat osallistua kouluissa järjeste�äviin kokkausiltapäiviin. 
Lapset pääsevät tekemään yhdessä ja luomaan uusia ystävyyssuhteita. Palkataan seitsemän työntekijää, yksi 
kullekin Helsingin suurpiireistä. Työntekijä koordinoi toimintaa alueen kouluissa.  

4. Terveys ja hyvinvointi

Indoor playgroungs on winter for families, 155 000 €
Perustetaan kaupungin liikuntahalleihin kaikille avoimia sisäleikkipaikkoja. Leikkipaikat ovat maksu�omia tai edul-
lisia ja ne toimivat vaihtoehtoina kalliille kaupallisille sisäleikkipuistoille. Sisäleikkipaikat helpo�avat lapsiperhei-
den arkea erityisesti talvisin ja lisäävät perheiden yhdenvertaisuu�a.

Ohja�ua liikuntaa iäkkäille ja muille asukkaille lähellä kotia, 50 000 €
Järjestetään säännöllistä liikuntaa iäkkäille ja muille asukkaille taloyhtiöiden kerhohuoneisiin ja lähiympäristöön. 
Koulutetaan vapaaehtoisia ohjaajia sekä palkataan liikunnanohjaajia palkkioperusteisesti. Hankitaan table�eja 
joihinkin taloyhtiöihin, jolloin kerhohuoneissa on helppo hyödyntää olemassa olevia jumppavideoita yhteiseen 
liikuntaan. 

Kaupungin uimarannat estee�ömiksi, 540 000 €
Varustetaan kaikki Helsingin uimarannat puisilla kulkuväylillä, joita pitkin pyörätuolilla, rollaa�orilla sekä lasten-
ra�ailla pääsee estee�ömästi lähelle vesirajaa. Näin lisätään yhdenvertaisuu�a ja hyvinvointia. Tällainen ratkaisu 
on jo toteute�u Hietaniemen uimarannalle kesällä 2019 ja vastaavia on mm. Kanarian saarilla.



6. Kul�uuri
Digitaalinen näy�ämö, platform, koko kaupungille, 444 600 €
Perustetaan Helsinkiin Digitaalisen näy�ämön demotila. Tilassa voi harjoitella digitaalisen produktion ja sen voi 
suoraan scaalata kul�uuritoimen esitystiloihin, kuten Savoy-tea�eriin. Mahdollistaa laajan residenssitoiminnan 
kul�uurilaitosten ulkopuolisille toimijoille sekä tehostaa kul�uuritilojen toimintaa. Tila käytössä 24/7. Pieni katso-
mo olisi mukava demonäytöksiä varten. 

Kul�uuri kylä -tapahtuma, 39 600 €
Järjestetään eri kul�uureja yhteen tuova tapahtuma, jonka tavoi�eena on tarjota yhteisöille mahdollisuus jakaa 
kul�uuriaan ja luoda positiivista dialogia. Tapahtuma tarjoaa mielekästä viihde�ä ja luo alustan ihmisten kohtaa-
miselle. Budje�ia käytetään henkilöstö- ja tuotantokuluihin, esiintyjien palkkoihin, sekä markkinointiin ja viestin-
tään. 

Paras päivä ikinä- lasten Helsinki-päivä, 67 500 €
Viedään Helsinki-päivä lähiöihin ja järjestetään lapsille ikimuistoisia tapahtumia keskustan ulkopuolella. Järjeste-
tään eri puolilla Helsinkiä asuville lapsille monipuolista ohjelmaa. Valitaan tapahtumapaikaksi Idästä, Lännestä, 
Etelästä ja Pohjoisesta kultakin yksi asuinalue. Palkataan kaksi hanketyöntekijää suunni�elemaan ja toteu�a-
maan tapahtumat yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. 

Vuoden auringot, 100 000 €
Valitaan asukkaiden ehdotusten perusteella Vuoden auringot eli henkilöt, joita tulisi kii�ää monikul�uurisesta ja 
rasismin vastaisesta toiminnasta alueellisesti. Laajennetaan Helsinki-päivä eri kaupunginosiin, ja käynnistetään 
tapahtumissa Vuoden auringot –kilpailu, joka huipentuu vuoden pimeimpänä aikana. Budje�ia käytetään projekti-
työntekijän palkkaan, tapahtumien tuotantokuluihin ja viestintään.

Helsingin kaupunginosat turistikohteiksi, 150 000 €
Markkinointikampanjassa hyödynnetään kuumaa lähimatkailutrendiä houku�elemalla helsinkiläisiä turisteiksi 
vieraisiin kaupunginosiin. Kampanjassa valitaan 5-10 kaupunginosaa, joihin lähetetään tunne�uja helsinkiläisiä 
seikkailuille ja raportoimaan paikallisista omaleimaisista tapahtumista, palveluista, kul�uurista ja luontokohteis-
ta. Tapahtumia ja kohteita etsitään myös syys- ja talvisesongista.

Kaupunkitapahtumien varustelainaamopalvelut ja siirre�ävä esiintymislava tapahtumiin, 200 000 €
Kaupunkitoimijat tarvitsevat tapahtumiinsa varusteita. Hankitaan tarvi�avat varusteet (esim. siirre�ävä esiinty-
mislava) ja perustetaan varustelainaamo sopivaan paikkaan kaupungilla (esim. Suvilahti). Varustepankkia pyörit-
tämään osoitetaan yksi työntekijä ja tarvi�aessa työlliste�äviä nuoria. Työntekijä hoitaa lainauspalvelua ja tarjoaa 
muutakin neuvontaa tapahtumajärjestäjille.

Helsinki International Public Library, 250 000 €
'Helsinki International Public Library' ('HIP Library') would have an extensive collection of books, newspapers and 
other material in all languages spoken in Helsinki. The main objective of the HIP library is to foster interaction and 
encourage curiosity towards di�erent cultures.

VuodenAikaJuhlia Sopiviin Paikkoihin Kor�eleiden Katveessa 335 000 €
Järjestetään 3-4 kertaa vuodessa juhlatapahtumia ihmisten kesken, keskelle Helsinkiä. Juhlia järjestetään eri 
puolilla kaupunkia samaan aikaan. Budje�ia käytetään työntekijöiden palkkoihin ja hallintokuluihin, ohjelma- ja 
tuotantokuluihin, sekä viestintään ja markkinointiin.

7. Ekologisuus
KiPi Tavarankierrätyspisteitä Helsinkiin, 290 000 €
Perustetaan 20-40 kierrätyspiste�ä koulujen tai kirjastojen yhteyteen. Tavarat rekisteröidään etukäteen "online 
kirpputori" verkkosivustolla, jonka avulla kaupunkilaiset voisivat löytää tavaran ja käydä hakemassa sen. 

Kasvipohjaiset juomat vaihtoehdoksi päiväkoteihin ja kouluihin, 100 000 €
Lisätään kasvipohjaiset juomat - ensisijaisesti kotimainen kaurajuoma - juomavaihtoehdoksi aterioille helsinkiläi-
sissä päiväkodeissa ja kouluissa. Pilotoidaan kasvipohjaisen juoman tarjoamista valituissa varhaiskasvatuksen ja 
perusopetuksen yksiköissä vuoden ajan.



8. Puistot ja luonto
Helsinkiläisten kerrostaloasukkaiden kukitustalkoot, 399 000 €
Kaupunki palkkaa kesäkukkakoordinaa�orin, joka työllistyy hankkeen avulla kevätkaudelle. Koordinaa�orin 
tehtävänä on järjestää keväällä kesäkukkien istutustapahtumia. Jalkakäytäville kanna�aa perustaa värikkäitä 
ruukkupuutarhoja ja istu�aa kesäkukkia kerrostalojen edustoille. Elinvoimainen katupuutarha ilahdu�aa ohikul-
kijoita, luo viihtyisyy�ä ja turvallisuuden tunne�a alueen asukkaille.

Ulkoilu etuusalueilla, 50 000 €
Kesämaja-alueilla ulkoilu on salli�ua, mu�a samalla tulee kunnioi�aa niiden asukkaiden yksityisyy�ä. Ristiriitojen 
vähentämiseksi pystytetään yhdeksälle kesämaja-alueelle suuret kyltit kertomaan voimassa olevista säännöistä 
samaan tapaan kuin siirtolapuutarhoissa jo on.

Puita lisää Helsinkiin, 35 000 €
Järjestetään yleisiä puidenistutustalkoita kaupunkimme kauneuden ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi, 
pölyn ja tuulisuuden vähentämiseksi, hiilinielun kasva�amiseksi sekä asukkaiden sitou�amiseksi lähiympäristös-
tä huolehtimiseen. Istu�ajat vastaavat puuntaimien jälkihoidosta parin vuoden ajan. Mukaan myös koulut, päivä-
kodit ja eri yhteisöt.

Purotalkkarit taimenpurojen elvy�ämiseen & kalaneuvontaan, 300 000 €
Palkataan Helsingin taimenpurojen hoitamiseen ja elvy�ämiseen 2 kokoaikaista, ympärivuotista purotalkkaria, 
joiden ensisijainen tehtävä on purovesien seurannan, hoidon ja talkookunnostamisen organisointi. Talkkarit tuke-
vat purojen elvy�ämisen suunni�elua ja madaltavat lähialueen osallistumisen kynnystä.

Tarpeelliset tavarat käy�öön - helposti ja edullisesti, 120 000 €
Järjestetään kampanja, jonka tavoi�eena on lisätä tietoisuu�a jakamispalvelujen mahdollisuuksista, kuten käyt-
tötavaroiden jakamisesta ja palvelujen hyödyntämisestä omistamisen sijaan. Kampanjaan palkataan koordinaat-
tori, joka kokoaa tietopaketin, neuvoo jakamistalouteen lii�yvissä asioissa sekä osallistuu tapahtumiin ja järjestää 
niitä. 

Kor�elipihat takaisin!, 121 000 €
Helsinkiläiset tarvitsevat kannustusta sekä selkeitä neuvoja kor�elipihan perustamiseen. OmaStadi-rahalla 
luodaan ka�ava ja ilmainen palvelupake�i kor�elipihan perustamiseen. Toimintamalli ohjaa ja luotsaa asukkaita 
kaikissa vaiheissa. OmaStadi-rahalla palkataan koordinaa�ori ja sisällöntekijä, jotka valmistavat ilmaisen palvelu-
paketin.

Hiili�ksu taloyhtiö -kampanja, 200 000 €
Pienennetään asumisen hiilijalanjälkeä luomalla energiatehokkuusneuvontapalvelu mm. taloyhtiöiden ja isännöit-
sijöiden käy�öön sekä järjestämällä kilpailu, jossa palkitaan sekä tietyn ajanjakson sisällä energiankäy�öään 
eniten pudo�anut taloyhtiö ("suurin pudo�aja") e�ä hyvien, ilmastoystävällisten energiaratkaisujen ideointi 
("visionääri"). Ideat kootaan ja jaetaan edelleen neuvontapalvelun kau�a. 

Ekologisen elämäntavan juurru�aminen, 172 000 €
Kirjastoihin perustetaan ilmastonmuutostiedon tukikohtia, joissa kaupungin ympäristöasiantuntija käy neuvo-
massa ekologista ja hiilivapaata elämäntapaa. Työväenopistoissa ja kul�uurikeskuksissa järjestetään yhteisölli-
sen ilmastotoiminnan kursseja. 5-6 'ulkolähe�iä' järjestää tapaamisia asukastaloissa, kouluissa, muissa vapaissa 
tiloissa yhdistysten, ryhmien, perheiden kanssa. 

Kestävä Helsinki - Ilmastonmuutoskampanja nuorille, 107 000 €
Helsinki järjestää peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten oppilaille ilmastonmuutoskampanjan. Kampanja 
lisää nuorten ilmastotietoisuu�a ja kannustaa nuoria toimimaan kestävän kehityksen puolesta. 

Ekologisen elämäntavan henkilökohtainen valmentaja, 150 000 €
Palkataan kaupungille vuodeksi 1-2 asiantuntijaa, jotka antavat asukkaille henkilökohtaista neuvontaa oman 
hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Kulutusvalinnat muodostavat 70 % haitallisista päästöistä, mu�a tavallisen ihmi-
sen on vaikea selvi�ää, mitkä toimet ovat isoja ja vaiku�avia, mitkä pieniä ja vähämerkityksisiä. 

Bä�re sopsortering i skolor, 63 000 €
A� få sorteringen till en vardaglig sak. Yngre elever skulle ha som vana a� sortera sedan de är små så när de 
växer upp sorterar de automatiskt. Iden uppbygger också de hållbara utvecklingsmålen. Samt blir miljön mycket 
trevligare a� vara i.



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:

Keskiviikkoisin 9.-30.10. klo 15-18:

    Laajasalo 
    Itäkeskus  
    Kannelmäki  
    Etelä-Haaga
    Kallio

Torstaisin 10.-30.10. klo 15.00-18.00

    Pasila  
    Töölö 
    Maunula 
    Vuosaari
    Malmi  

Kota Keskuspuistoon - luonnossa liikkujan tukikohta, 300 000 €
Rakennetaan Keskuspuistoon kaksi kotaa oheisvarusteineen: puuvajat, kuivakäymälät, opastaulut ja retkipöydät. 
Rekrytoidaan vapaaehtoisia kotakummeja. Tehdään yhteistyötä Keskuspuiston ympäristön koulujen, päiväkotien, 
yhdistysten ja luontoaktiivien kanssa. Kodat madaltavat kynnystä metsäluonnon kokemiseen ja tukevat ympäris-
tökasvatusta.

Kaupunkimetsävuosi, 280 000 €
Järjestetään teemavuosi lisäämään lähimetsien arvostusta ja virkistyskäy�öä sekä asukkaiden yhteisöllisyy�ä ja 
ympäristövastuullisuu�a. Palkataan kaksi kaupunkimetsäluotsia koordinoimaan hanke�a, järjestämään retkiä ja 
työpajoja sekä kokoamaan tietopankin, joka jää käy�öön teemavuoden jälkeen. Yhteistyöhön kutsutaan alan 
järjestöt, koulut, palvelutalot ym.

Nurmikot kukkakedoiksi ja syötäviksi puutarhoiksi - apua ilmastolle, pöly�äjille ja Itämerelle, 100 000 €
Korvataan vähällä käytöllä olevia nurmikoita kukkakedoilla sekä istutetaan soveltuvin paikoin hedelmäpuita, mar-
japensaita ja sieniviljelmiä, käy�äen hiiltä sitovaa viljelytapaa. Tarjotaan paikallisille mahdollisuus kaupunkivilje-
lyyn ja yhteisölliseen toimintaan. 

Syötävät puistot hyötykasveista, 50 000 €
Lisätään kaupungin puistoihin syötäviä hyötykasveja.

Strada - maisemakävelyrei�i Helsingin halki, 201 000 €
Suunnitellaan inspiroiva kävelyrei�i Helsingin halki lännestä itään käsi�äen monenlaisia maamerkkejä ja yllä�ä-
viäkin nähtävyyksiä. Rei�i merkitään maastoon ja siitä julkaistaan kar�a sekä tärkeimmistä kohteista lyhyet 
esi�elyt. Maisemakävely tarjoaa niin asukkaille kuin turisteille kokonaiskuvan kaupungistamme. Suunni�elu 
toimialojen yhteistyönä ja pyydetään vinkkejä kaupunkilaisilta.

Lisää kiinteitä avoimia ilmaisia grillipaikkoja Helsingin puistoihin ja uimarannoille, 500 000 €
Rakennetaan lisää kiinteitä avoimia ilmaisia grillipaikkoja Helsingin puistoihin ja uimarannoille.

Paljasjalkapuisto, 95 000 €
Paljain jaloin käveltäväksi tarkoite�u 500 metrin polku kaikille kaupunkilaisille Tullinpuomin leikkipuiston yhtey-
teen. Polulla erilaisia luonnonmateriaaleja jaloilla tunnusteltavaksi: esim. hiekka, sora, kuusenkävyt, erilaiset kivet 
ja puut. Näiden tunteminen rentou�aa ja vahvistaa jalkoja sekä lisää yhtey�ä luontoon. Polun turvallisuus tarkis-
tetaan päivi�äin.

EläinYstävällisiä Kasvi-istutuksia, 150 000 €
Eläinten ja kaikkien ihasteltavaksi ja aisti�avaksi kasvi-istutuksia Linnankosken puistoon, ja mihin tahansa Puis-
toon. Hurtanmin�ua musteille, kissanmin�ua kateille, Ihmisille Ruusuja ja Kaikille vielä mitä.

Puistojen ja uimarantojen puupatsaiden kunnostus ja lisääminen, 40 000 €
Puistoissa ja uimarannoilla on ollut hienoja puupatsaita lisäämässä viihtyisyy�ä. Niitä veistänyt ja huoltanut 
työlliste�yjen verstas on lopete�u, joten patsaatkin vähitellen poistetaan huonokuntoisina. Järjestetään siis 
pop-up-työpaja, jossa kunnostetaan vanhoja ja tehdään uusia patsaita sekä palautetaan paikoilleen.


