Pohjoinen suurpiiri
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Kuvitus: Minna Alanko

OmaStadi Pohjoinen 241 860 €
omastadi.hel.fi

OmaStadi on Helsingin osallistuvaa budjetointia,
jossa Helsinki käyttää 4,4 miljoonaa euroa kaupunkilaisten ideoiden toteuttamiseen. Raha jakautuu
alueittain asukasmäärän mukaan, ja viidesosa on
varattu koko kaupunkia koskeviin ehdotuksiin.

Pohjoisen suurpiirin kaupunginosat: Pirkkola, Maunula, Metsälä, Maunulanpuisto, Länsi-Pakila, Itä-Pakila, Tuomarinkylä, Paloheinä, Torpparinmäki, Haltiala,
Oulunkylä, Patola, Veräjämäki, Veräjälaakso, ja
Tuomarinkartano.

Tässä esitteessä on kaikki pohjoiselle suurpiirille
tehdyt suunnitelmat, joista äänestetään* lokakuussa
osoitteessa omastadi.hel.fi.

OmaStadi - Invånarna röstar årligen om användningen av ca 4,4 miljoner euro enligt deras egna förslag.

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.

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 en plan som gäller hela
staden.

Kaikki äänestettävät suunnitelmat ja lisätiedot
löydät myös osoitteesta omastadi.hel.fi.

Vänligen bekanta dig med mer information på svenska på omastadi.hel.fi

*tänä vuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat helsinkiläiset

For information in English please visit omastadi.hel.fi

1. Yhteisöllisyys
Oulunkylästä pohjoisen yhteisöllinen helmi, 75 000 €
Ogelilaisten oman teemavuoden aikana tehdään alueesta yhdessä vireämpi, yhteisöllisempi ja viihtyisämpi. Palkataan työntekijä edistämään ja juurruttamaan elävää kaupunkikulttuuria ja yhdessä tekemistä. Tuotetaan alueen
toimijoiden kanssa kulttuuritapahtuma, josta Oulunkylä tunnetaan tulevaisuudessa. Vuoden aikana luodaan
toimintamalli ja viestinnällinen alusta, jotka helpottavat yhteisöllistä toimintaa ja tapahtumien järjestämistä myös
jatkossa.
Liikuteltava esiintymiskatos ja tekniikka, 41 000 €
Hankitaan alueelle koottava ja liikuteltava esiintymiskatos sekä yksinkertainen äänentoistotekniikka kaupunginosatilaisuuksia varten. Alueella asuu paljon aktiivisia kaupunkilaisia, jotka voivat järjestää pienimuotoisia tapahtumia, kun tähän on aineelliset edellytykset. Katoksen ja tekniikan hallinnasta ja varauskalenterista huolehtii alueen
asukasyhdistys tai -aktiivi korvausta vastaan.
Treffipaikka ikäihmisille, 189 700 €
Tarjotaan ikäihmisille mahdollisuus yhdessäoloon. Palkataan projektityöntekijä ja vuokrataan tila, jossa järjestetään ikäihmisille toimintaa osallistujien toiveita kuunnellen. Rahaa varataan myös liikuntaesteisten kuljetusapuun.
Tavoitteena on luoda toimintamalli, joka ennaltaehkäisee yksinäisyyttä ja edistää eri ikäryhmien kohtaamista.
Vapaaehtoistoimijoita innostetaan mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
Asukaspuistoihin toimintaa kaikille, 158 000 €
Pohjois-Helsingin leikkipuistojen tiloja avataan leikkipuistotoiminnan ulkopuolella kaikkien asukkaiden käyttöön.
Tiloissa järjestetään toimintaa kaikenikäisille, aluksi erityisesti nuorille. Palkataan vuodeksi kaksi yhteisöpedagogia ja koordinaattori. Kokeilu aloitetaan Etupellon puistosta ja laajennetaan mahdollisuuksien mukaan muualle.
Toiminta lisää yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta alueella.
Kulttuurikoordinaattori, 70 000 €
Palkataan kulttuurikoordinaattori tuottamaan tapahtumia ja lisäämään yhteisöllisyyttä ja eritaustaisten ja -ikäisten ihmisten kesken pohjoisella alueella. Keskuspaikkana toimii Maunula-talo. Kulttuurikoordinaattori innostaa ja
aktivoi ihmisiä osallistumaan mukaan vapaaehtoistoimintaan ja ottamaan kaupungin tilat käyttöön. Tavoitteena on
yksinäisyyden vähentäminen, maahanmuuttajien kotouttaminen sekä eri toimijoiden yhteistyön edistäminen.

Kesätöitä ja apua kesäaskareisiin, 83 000 €
Toteutetaan hanke, joka yhdistää alueen kesätöitä tarvitsevat nuoret ja arjen askareissa apua kaipaavat asukkaat, erityisesti ikäihmiset. Koordinaattori saattaa ihmisiä yhteen ja auttaa työntekijän palkkaamiseen liittyvissä
asioissa. Nuoret voivat toimia esimerkiksi seniorin juttukaverina, apuohjaajana kesäleirillä tai tehdä pihatöitä. 1,5
vuotta kestävä hanke mahdollistaa nuorille työkokemuksen ja lisää eri-ikäisten kohtaamisia. Tavoitteena on
synnyttää myös pidempiaikaista yhteistyötä.

2. Rakennettu ympäristö
Muraali Oulunkylän jäähallin seinälle, 38 000 €
Oulunkylän jäähallin seinälle tehdään rakennuksen päätyseinän kokoinen muraali. Liikuntateemainen taideteos
toimii piristysruiskeena rakennuksen ilmeeseen ja kutsuu ihmisiä liikunnalliseen elämään. Näyttävä teos ilahduttaisi liikuntapuiston kävijöitä ja näkyisi myös vilkkaasti liikennöidylle Käskynhaltijantielle.
Muraalitaidetta Ogeliin, 90 000 €
Muraalitaidetta Ogeliin keskeisille paikoille alueen asukkaiden ja taiteilijoiden kanssa.
Koirapuisto Pirkkolaan, 215 000 €
Pirkkolan liikuntapuiston alueelle tehdään koirapuisto sekä isoille että pienille koirille. Valaistussa puistossa on
korkeat aidat ja eteinen.
Jokeritaidetta: Taidetta läpi linjan, 150 000 €
Luodaan yhtenäinen taidekokonaisuus (2-3 taideteosta) Raide-Jokerin Oulunkylä-Maunula-Pirkkola-rataosuuden
varrelle. Taide tuo alueita lähemmäs toisiaan ja luo viihtyisämpää kaupunkiympäristöä asukkaille.
Maexmontan -puistosta Pohjois-Helsingin tapahtumapaikka, 230 000 €
Oulunkylän Seurahuoneen edessä oleva Maexmontaninpuisto kunnostetaan toimivaksi ja viihtyisäksi puistoksi.
Puistolle tehdään kasvojenkohotus kunnostamalla esiintymislavaa ja sen ympäristöä. Lavan ympärillä oleva lampi
kunnostetaan ja istutukset päivitetään korostamaan puiston henkeä. Penkkejä kunnostetaan ja niitä lisätään.
Seurahuonetta ja puistoa korostetaan kohdevalaistuksella ja Seurahuoneen ja Larin Kyöstin tien välisen aluetta
siistitään.

3. Liikunta ja ulkoilu
Maunulan leikkipuiston ulkoliikuntapaikkojen kunnostaminen, 170 000 €
Maunulan leikkipuiston pohjoisreunassa oleva kenttä kunnostetaan monipuolisempaa käyttöä varten. Hiekkakenttä muutetaan tekonurmikentäksi, koripallokenttä kunnostetaan, kentälle palautetaan jalkapallomaalit ja
hankitaan katettu pukeutumispenkki. Skeittiramppi kunnostetaan palvelemaan myös scoottilaudan käyttäjiä.
Ulkoliikuntapaikka kaikenikäisille Itsenäisyydenpuistoon, Oulunkylään, 160 000 €
Kaikenikäisille sopiva liikunta- ja oleskelupaikka Itsenäisyydenpuistoon. Nyt lähinnä läpikulkupaikkana oleva puistoalue elävöitetään ulkoilusta ja liikunnasta pitävien kaupunkilaisten käyttöön. Puistoon tehdään ulkoliikuntapaikka monipuoliseen lihaskunnon ylläpitoon sekä piknik-pöytäryhmiä oleskeluun ja eväiden syöntiin.
Trampoliineja yleisiin puistoihin, 100 000 €
Oulunkylän liikuntapuistoon ja Maunulan leikkipuistoon asennetaan yhteensä kuusi maahan upotettavaa trampoliinia. Trampoliinit lisäävät aktiivisuutta ja mahdollistavat hauskan, matalan kynnyksen liikkumisen. Idea on tullut
alueen yläkouluikäisiltä, mutta trampoliinit palvelevat alueen asukkaita aina perheen pienimmistä mummoihin ja
vaareihin.
Karavaanipolkupyörät päiväkoteihin, 130 000 €
Vuokrataan 20 sähköavusteista karavaanipolkupyörää alueen päiväkoteihin. Pyörillä päiväkotiryhmät voivat
liikkua helposti ja ekologisesti omassa lähiympäristössään. Karavaanipyörän kyytiin mahtuu jopa 8 lasta kerrallaan. Alueen kevyenliikenteenväylät ja ulkoilureitit tarjoavat hyvät mahdollisuudet retkeillä pyörällä. Karavaanipyörät tuovat positiivista näkyvyyttä sekä varhaiskasvatukselle että liikkumiselle.

4. Kulttuuri
Oma jooga/tanssinopettaja Pohjois-Helsinkiin vuodeksi, 65 000 €
Pohjois-Helsingin alueelle palkataan vuodeksi kiertävä jooga- ja tanssinopettaja, joka käy alueen kouluissa opettamassa joogaa oppilaille ja henkilökunnalle, sekä satutanssia päiväkotien lapsille. Opetus tuo lasten elämään
rauhaa, keskittymistä, iloa ja kehonhuoltotaitoja. Opettajille jooga lisää työhyvinvointia ja jaksamista. Opettajat
myös oppivat taitoja, joita voivat hyödyntää opettaessaan lapsia.
Avoin ateljee kuvataideharrastajille, 38 000 €
Tarjotaan alueen kuvataiteen harrastajille paikka, johon voi tulla tekemään kuvataidetta ja verkostoitumaan
muiden harrastajien kanssa. Avoimessa ateljeessa on mm. pöytiä ja maalaustelineitä sekä riittävästi tilaa ja valoa
työskentelyä varten. Tiettyinä aikoina tilassa on ohjaaja, jolta voi esimerkiksi pyytää palautetta omasta työskentelystä.

Koko Helsinki 880 000 €
Saat äänestää valitsemasi suurpiirin lisäksi koko Helsinkiä koskevia suunnitelmia. Koko Helsingin alueelle tehtiin
suunnitelmia kaikille kahdeksalle aihepiirille:

Rakennettu ympäristö: 11 kpl

Ekologisuus: 9 kpl

Puistot ja luonto: 13 kpl

Liikunta ja ulkoilu: 3 kpl

Oppiminen ja osaaminen: 3 kpl

Kulttuuri: 8 kpl

Terveys ja hyvinvointi: 3 kpl

Yhteisöllisyys: 17 kpl

Tutustu ja äänestä myös koko Helsinkiä koskevia suunnitelmia osoitteessa omastadi.hel.fi.

Jos tarvitset apua äänestämisessä, tai sinulla ei esimerkiksi ole verkkopankkitunnuksia, saat apua kirjastoilta ja
asukastaloilta. Tarkista kaikki tuetun äänestämisen paikat ja ajat osoitteesta omastadi.hel.fi. Apua ja lisätietoja
saat myös stadiluotseilta.
Stadiluotsipäivystykset lokakuussa Maunulan kirjastolla
torstaisin 10.10.-31.10. klo 15.00-18.00
Pohjoisen suurpiirin stadiluotsi Ella Tanskanen: ella.tanskanen@hel.fi

