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Hela Helsingfors
1 760 000 €

Norra 
477 120 €

Nordöstra 
1 116 890 €

Östra och
Östersundom 

1 275 370 €

Sydöstra 
588 090 €

Mellersta 
1 040 790 €

Västra 
1 228 890 €

Södra 
1 312 850 €

OmaStadi är Helsingfors sätt att genomföra 
deltagande budgetering, där Helsingfors använder 
8,8 miljoner euro för att förverkliga stadsbornas 
idéer. Anslaget fördelar sig mellan sju stordistrikten 
enligt invånarantalet. Tjugo procent av summan 
är reserverad för gemensamma förslag för hela 
Helsingfors. Alla Helsingforsbor som fyller minst 12 
år under röstningsåret kan rösta.

Denna katalog presenterar alla förslag som kan 
röstas om 6.10.-28.10.2021.

I OmaStadi röstar man på förslagen inom 
ett valbart område samt för hela Helsingfors 
gemensamt. Du kan dela den regionala budgeten 
som du vill och välja så många förslag så att hela 
budgeten blir använt. Dom förslag som får flest 
röster ska genomföras.

Du kan läsa mer om omröstningsresultatet 
från omastadi.hel.fi. Du hittar alla förslag och 
mer information om röstning från webbsida 
omastadi.hel.fi

Helsingfors använder 8,8 miljoner euro för att förverkliga stadsbornas idéer. 
Rösta för din favorit bland stadsbornas förslag!

Vad är 
OmaStadi?
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Så här kan du rösta 
i OmaStadi

Om du behöver hjälp med röstningen eller om du t.ex. inte har några bankkoder, 
ta del av stödpunkterna för röstningen på omastadi.hel.fi.

1. Surfa till omastadi.hel.fi 

2. Logga in med dina bankkoder. Skolelever kan rösta med 
Wilma- inloggningsuppgifter.

3. Välj var i Helsingfors du vill rösta. Förslagen för hela 
Helsingfors visas automatiskt.

4. Bekanta dig med förslagen för ditt område och hela staden. 

5. Välj så många förslag som ryms i budgeten för området. 

6. Kontrollera dina val och rösta. Det är inte möjligt att ändra 
dina val efter detta.

Omröstningstid är 6.10.-28.10.2021

Vem kan rösta?
• Alla Helsingforsbor som fyller minst 12 år under röstningsåret kan rösta. 

Vad kan jag rösta?
• Du kan rösta inom ett valfritt område samt bland förslag för hela Helsingfors.
• Det finns tiotals förslag i varje område och du kan välja så många förslag som ryms i områdets budget.

 Var kan jag rösta?
• Röstningstiden är 6–28.10.2021. Röstningen sker på webbplatsen omastadi.hel.fi. 
• Logga in i webbplatsen med dina bankkoder eller mobilcertifikat för att rösta. Skolelever och studerande 

vid andra stadiet kan logga in med Wilma-inloggningsuppgifter. 

 Var kan jag följa OmaStadi-röstningen?
• Du kan följa hur röstningen framskrider på omastadi.hel.fi i realtid. Röstningsresultaten publiceras den 

29 oktober 2021. Förslagen börjar genomföras under 2022.
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Södra Helsingfors 
1 312 850 € Ill
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Drumsö - Kronohagen - Gloet - Skatudden - Gardesstaden - Rödbergen 
- Eira - Ulrikasborg - Brunnsparken - Ärtholmen - Sveaborg - Kampen - 
Främre och Bortre Tölö - Gräsviken - Busholmen - Lappviken
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Miljöhänsyn
900 Hundpark för mindre och större hundar i 
Mellersta Tölö • 325 000 €
Hundparker med avgränsning för små och stora hundar 
byggs till Sibeliusparken.

916 Flytande fågelbo • 35 000 €
Till Tölöviken byggs en flytande konstgjord ö för de 
vitkindade gässen, som också skulle fungera som en 
viloplats för fåglar. Även sällsynta fåglar skulle få bygga 
bon och föda sina ungar i fred från förbipasserande.

1090 Minimering av skräp i havet • 35 000 €
Särskild genomförandeplan för att avlägsna skräp i 
havet för att minska riskerna

Kultur
827 Skyltar till historiska platser och naturobjekt på 
Drumsö • 36 000 €
Tydliga infoskyltar som betjänar olika målgrupper och 
använder modern teknik om de värdefulla och unika 
historiska besöksmålen och naturplatserna i Drumsö.

896 Lagliga graffitiväggar till Busholmen och 
Ärtholmen • 50 000 €
Uppförande av lagliga och tillfälliga (10-åriga) 
graffitiväggar på en plats som är lämplig i stadsmiljön på 
Busholmen och Ärtholmen.

918 Utställning med temat ”herrgårdarnas 
Helsingfors” till stadsmuseet • 226 000 €
Helsingfors stadsmuseum producerar en utställning 
med temat herrgårdarnas historia och nutid, samt 
herrgårdarnas betydelse för Helsingfors och 
Helsingforsborna.

1022 Fotoutställning ”I Drumsös kvarter” till Drumsös 
elskåp • 55 000 €
En permanent historisk fotoutställning ”I Drumsös 
kvarter” till Drumsös elskåp.

1125 Miljökultur i fokus – återställning av Tove Janssons 
park • 35 000 €
Statyn som Tove Janssons far Viktor Jansson gjorde av 
Tove flyttas från Kajsaniemiparken till Tove Janssons 
park.

Motion och friluftsliv
583 Återställning av Topeliusparkens plan till en 
näridrottsplats • 250 000 €
2022–2023 utarbetas en miljöhistorisk rapport till 
Topeliusparken varefter en renovering kan påbörjas 
för att förverkliga planeringsarbetet. Det egentliga 
genomförandet får inte plats i tidtabellen

685 Av med sand och asfalt vid skolor – Södra 
Helsingfors skolgårdar och närplaner moderniseras 
och görs barnvänliga • 400 000 €
3–5 planer på den södra stordistriktsskolans skolgård 
ändras från grus- eller asfaltplaner till konstgräs eller 
tartanyta enligt de proportioner som experterna 
utformat.

686 Tillgänglig gångled och bättre badmöjligheter på 
Ugnsholmen • 140 000 €
Simmöjligheterna och tillgängligheten från en holme 
till en annan förbättras bl.a. genom att öka antalet 
badhytter och förvaringsskåp samt förnya trappor.

689 En grillplats och picknickplats under tak till 
Drumsö • 80 000 €
Till friluftsområdet på Drumsö byggs en grill- och 
picknickplats med havsutsikt. Platsen skulle också 
fungera som en rastplats för daghem och skolor när de 
utforskar naturen.

690 Utomhusgym till Drumsö badstrand • 70 000 €
En mångsidig och trygg utemotionsplats 
till Kasinostranden på Drumsö. De gamla 
utegymmaskinerna ersätts med nya som har justerbara 
vikter.

693 Utomhusmotionsplatser på Skatudden och i 
Kronohagen • 90 000 €
Utegymmaskiner med justerbara vikter till Skatudden 
och Tjärholmen i Kronohagen.

753 Badplatser till Södra Helsingfors • 100 000 €
Ett utredningsarbete för att utvidga Helsingfors stads 
simstränder framför allt på områdena Sveaborg, 
Skatudden, Tjärholmen, Brunnsparken samt på 
eventuella övriga områden i södra Helsingfors.

809 Bollplan/skridskoplan • 82 000 €
En mindre bollplan/spel rink som kunde utnyttjas till 
olika bollspel (fotboll, korgboll, handboll, innebandy) och 
som på vintern kunde fungera som skridskoplan som 
kunde utnyttjas av familjer, skolor och daghem kunde 
placeras på Tjärholmen intill amfiteatern

833 Landsättningsplats för roddare • 235 000 €
Roddarnas hobbyverksamhet och gemenskap främjas 
på Drumsö genom att leta efter en landsättnings- och 
förvaringsplats till roddbåtarna.
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870 Eirastranden till en mångsidig, trivsam och 
funktionell badstrand för användning året runt • 
105 000 €
Bättre inredning och utrustning till Eirastrandens 
simstrand för att möjliggöra användning av den året om.

878 Barnens idéer till nya aktivitetsmöjligheter i parken 
Köydenpunojanpuisto! • 110 000 €
Nya saker att göra i parken Köydenpunaojanpuisto med 
hänsyn till barnens åsikter i Sandstrandens område till 
områdets barn, skolelever och familjer.

893 Idottsplats och planteringar till 
Sinebrychoffsparken • 170 000 €
En motionsplats som skulle ge möjlighet till olika spel, 
skolmotion, utförsåkning etc. Dessutom livas parken upp 
genom att plantera perenner och blomlökar.

922 Utrymme för dans i staden! • 250 000 €
Två öppna uteanläggningar som lämpar sig för dans 
skapas till staden.

968 Marktrampoliner till Sveaborg, Johannesparken, 
Skatudden, Sinebrychoffsparken och Brunnsparken – 
en rolig motionsform för alla oavsett ålder • 50 000 €
Marktrampoliner för att stödja motionen för personer i 
alla åldrar till lämpliga parker i centrum.

971 De tusen leendenas idrottsplan • 260 000 €
Gräsvikens plan förbättras till en bättre plats för motion 
och gemenskap.

995 Båtbryggor för småbåtar intill restauranger/caféer 
längs stränder • 60 000 €
Ett utredningsarbete till staden av korttidsparkering för 
båtar och ett förslag på placeringen av lämpliga bryggor 
för ändamålet till strandlinjen i Helsingfors.

996 Renovering av Havsparkens lekplatser till en park 
för hela familjen • 490 000 €
Havsparkens lekplatser och parkområde förnyas och 
renoveras för att de mångsidigt ska betjäna barn och 
vuxna samt öka trivseln.

999 Belysning till utomhusgymmets område på 
Sandudds badstrand • 100 000 €
Tillräcklig belysning till det utmärkta utegymområdet vid 
Sandstrandens badstrand under hela året.

1001 Kajsaniemistranden till en trivsam vistelseplats • 
81 000 €
Trivseln på Kajsaniemistranden ökas och det görs till ett 
trevligt vistelseområde.

1011 Trivsam oasis till Drumsö genom återställning av 
Casinostranden • 230 000 €
Områdets motionsplatser förbättras genom att 
förnya beachvolley- och basketplanerna samt förnya 
vattensportområdena och simstranden.

1023 Pumptrack till Drumsö • 300 000 €
Pump track till Drumsö. Materialet är betong, vilket 
gör användbarheten idealisk för personer som åker 
sparkcykel, skateboard och cykel. Närmare läge 
bestäms efter omröstningen.

1036 Idrottsplats och motionsredskap till Hallonnäs på 
Drumsö • 55 000 €
En liten ”lättmotionsplats” i anslutning till friluftsområdet 
Skojarbergsparken i Hallonnäs för att öka välbefinnande 
och hälsa för stadsbor i alla åldrar.

1123 Vattenpark för barn • 300 000 €
En vattenpark åt barnen i Helsingfors centrum, där 
föräldrar och barn tryggt kan tillbringa tid under vackra 
sommardagar.

Parker och natur
543 Allmän toalett för Lappvikens besökare • 150 000 €
En tillgänglig allmän toalett, som placeras så att parkens 
historiska värde beaktas. Till exempel någonstans nära 
hundparken och nära den centrala rutten där man rör 
sig.

554 En liten bit Japan till Drumsö – en lugnande oasis 
och exotisk fläkt från utlandet • 550 000 €
Drumsös fantastiska trädgård i japansk stil. Man 
utnyttjar så mycket som möjligt av de element som 
redan finns i området, till exempel stenar och bäckar. 
Närmare läge bestäms efter omröstningen.

687 Renovering av parken vid Linnankoskigatan • 
350 000 €
Parken vid Linnankoskigatan i Bortre Tölö restaureras 
så att den blir trivsam för hela familjen och en trygg lek- 
och friluftsplats.

688 Förbättring av gångledsmiljön på Skatudden • 
60 000 €
Användbarheten av sittplatser och sittgrupper längs 
rutten förbättras, picknickbordgrupper till Matrosparken 
och på vintern läggs julbelysning i enen till.

696 Belysning och renovering av hundparken på 
Tjärholmen • 35 000 €
Ökad belysning till hundparken på Tjärholmen, fler 
bänkar och bänkarna i dåligt skick repareras. Dessutom 
förbättras ingången med en entré och gummigranulat 
som inte fryser.

743 Förnyelse av lekparkerna på Sveaborg, Tjärholmen 
och Skatudden samt i Kronohagen • 260 000 €
Områdets lekparker förnyas så att de blir trygga, 
stimulerar fantasin och uppmuntrar till mångsidig 
motion och utveckling för områdets barn och unga.
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781 Förnyelse av Kaptensparken • 100 000 €
Naturen i parken förbättras med planteringar, 
fågelholkar, insekthotell och stadsbornas välbefinnande 
och gemenskap främjas med pingisbord och bänkar.

865 OmaStadi – Mina parker! • 86 000 €
QR-koder som aktiverar stadsborna placeras i 
centrumparkerna på aktivitetstavlorna. Med QR-koderna 
öppnas innehåll producerat av barn relaterat till motion, 
kultur och natur.

941 Odlingslådor till Braxviksparken på Drumsö • 
35 000 €
Odlingslådor, vattenpunkt, vattenbehållare, 
förvaringslåda för verktyg, kompost, insekthotell samt 
underhåll av bokningssystemet för odlingslådorna och 
möbler till platsen (1–2 bord och stolar).

1046 Bättre sophantering kring den marina naturen • 
40 000 €
Antalet sopkorgar för olika typer av avfall i området 
södra Helsingfors/centrum utökas märkbart.

Den byggda miljön
603 Messeniusgatans öppning • 200 000 €
Messeniusgatans öppning trivsammare och tydligare 
trafikmässigt.

919 Återställning av Fredrikstorget • 50 000 €
Med en liten förnyelse blir Fredrikstorget ett levande 
och trivsamt hjärta i stadsdelen. Området blir en trivsam 
mötesplats med planteringar, bänkar och övriga tillägg.

1051 Allmän toalett till Ryssudden på Drumsö • 
250 000 €
En tillgänglig offentlig toalett till Ryssudden. Detta skulle 
kunna genomföras som en ”Helsinki-huussi” torrtoalett.

Social gemenskap
679 Busholmens bibliotek till ett nytt slags 
invånarcenter • 425 000 €
Med hjälp av ett pilotförsök utvecklas ett nytt slags 
invånarcenter i anslutning till Busholmens bibliotek som 
på ett mångsidigt sätt erbjuder hobbymöjligheter och 
tjänster.

798 Plats för handledning till vuxna • 390 000 €
En vistelselokal och tjänsteplats med låg tröskel avsedd 
för vuxna där man utöver övrig verksamhet erbjuder 
socialtjänster.

888 Backyard Festival i Rödbergen • 37 000 €
Backyard Festival i Rödbergen är ett musik- och 
konstevenemang som ordnas tillsammans med 
artisterna och invånarna. Evenemanget förenar det 
historiska Helsingfors med dess nuvarande invånare via 
musik och konst.

897 Sanduddsdans och gemensam 
ljudåtergivningsutrustning • 50 000 €
Dansevenemang till Sandstrandens paviljong som är 
öppna för alla, där olika artister skulle koordineras enligt 
varierande teman. Dessutom flyttbara högtalare som 
kan lånas ut.

943 Invånarlokal till Drumsö • 217 000 €
En lokal där invånarna kan samlas spontant eller 
planerat.

967 Spellokal för ungdomar i 14–18-årsåldern till Södra 
Helsingfors! • 636 800 €
En spellokal för unga med till exempel flera 5-personers 
rum med maskiner. Cirka 14–18-åringar som behöver 
mer samlings- och spellokaler i södra Helsingfors skulle 
ha tillträde till spellokalen.

1063 Invånarlokal till Skatudden • 217 000 €
En gemensam lokal som skulle stödja områdets 
gemenskap, samla områdets aktörer och bygga ett 
samarbete mellan dem.

1109 Bättre picknickmöjligheter till Matrosparken • 
78 000 €
Grönområdet ska blir ett gemensamt friluftsområde 
för personer i alla åldrar genom att öka områdets 
trivsamhet.
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Botby - Botbyåsen - Botby gård - Botbyhöjden - Östra centrum - Marudd - 
Kvarnbäcken -  Stensböle - Tranbacka - Gårdsbacka - Ärvings - Mellungsbacka - 
Mellungsby - Nordsjö - Rastböle -  Havsrastböle - Kallvik - Solvik - Östersundom

Östra Helsingfors 
och Östersundom 
1 275 370 €
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Miljöhänsyn
840 Iståndsättning av Svartbäcken och byggande av en 
utsiktsplats • 250 000 €
Några så naturliga utsiktspunkter som möjligt byggs 
längs Svartbäcken. Närmare läge och innehåll bestäms 
efter omröstningen.

Kultur
630 Teater för förstaklassister • 71 000 €
Första klassernas elever ges möjlighet att besöka 
teater, cirkus, opera eller dockteater. Föreställningen 
konkurrensutsätts och en lämplig lokal bokas där 
föreställningarna för skoleleverna hålls.

1042 Ett år packat med kulturella evenemang i 
Gårdsbacka köpcentret! • 150 000 €
Kulturverksamheten i Gårdsbacka köpcentret 
förbättras genom att stödja medborgarnas frivilliga 
kulturverksamhet, ordna design- och returverkstäder 
samt konstutställningar som ökar trivseln i köpcentret.

Motion och friluftsliv
578 Grundrenovering av Havsrastböle utomhusgym • 
60 000 €
Havsrastböle utomhusgym renoveras genom att 
skaffa ny utrustning, såsom knäböj, bänkpress, 
latsdragsmaskin och en horisontell roddmaskin. Den 
slutliga motionsutrustningen väljs efter omröstningen.

593 Skidspår till alla • 230 000 €
En lastbil skaffas för att mer effektivt göra skidspår. 
Skidspåren skulle behövas t.ex. i omedelbar närhet till 
daghem och skolor.

677 Äventyrsbana för skolelever i en miljö där barnen 
finns • 637 685 €
Lekparken Kipinäpuistos gård eller närområde förnyas 
till en äventyrsbana som erbjuder motion även till 
skolelever.

718 Rast- och lekplats längs strandrutten vid 
Botbyviken • 170 000 €
Längs strandrutten vid Botbyviken byggs en vilo- och 
rastplats. Närmare läge och omfattning av projektet 
bestäms efter omröstningen.

752 Mångsidig idrottspark för användare i alla åldrar 
till Östersundom! • 280 000 €
Verksamhetspunkter och berikningar byggs på gården 
vid Sakarimäki allaktivitetshus, som betjänar både unga 
som gamla invånare i närområdet samt motionärer och 
dem som rör sig längre bortifrån.

801 Bouldering-klättervägg till Kvarnbäckens 
idrottspark • 250 000 €
En bouldering-klättervägg byggs till Kvarnbäckens 
idrottspark. Bouldering-väggen skulle göra det 
lättare för nybörjare att bekanta sig med grenen och 
passar också som en träningsvägg för mer erfarna 
hobbyutövare.

841 Infoskyltar och en utsikts- eller eldplats till 
Stensböle skog • 330 000 €
Stensböles natur- och fornminnesobjekt kartläggs och 
märks ut t.ex. som en virtuell naturstig eller infotavla om 
områdets historia och natur. En officiell lägerelds- och/
eller utsiktsplats byggs.

859 Sköna och soliga dagar – utveckling av Marudds 
badstrand • 71 000 €
Sex nya badhytter byggs till Marudds simstrand. Vassa 
stenar avlägsnas från strandvattnet och bättre cykelställ 
tas till stranden.

871 Ny parkourpark för ungdomar! • 160 000 €
En parkour-park byggs på en tom plan på Nordsjö Gård 
idrottspark så att den omgivande naturen inte skadas. 
Fler papperskorgar läggs också till parken för att hålla 
den prydlig.

884 Upplevelsernas Svarta backen • 280 000 €
I området Svarta backen främjas lämplig tillgänglig 
motion för besökare i alla åldrar för rekreation och 
för att studera detaljer i naturen. Vid behov görs nya, 
skyltade gångstråk.

885 Liten djungelskog till Botby gård • 450 000 €
En liten djungel passar barn i olika åldrar och 
barnfamiljer. I djungeln finns klätterväggar och -träd, 
klätter- och hängringar, lianer, en vajergunga samt olika 
balanseringsstenar och -väggar.

936 Lekpark för alla familjer, barn och ungdomar i 
Kånala bredvid köpcentrumet • 240 000 €
Lekparken Kiikkus gård uppgraderas till fritidsplats som 
passar barn i alla åldrar. Uteredskap avsedda även för 
barn i skolåldern tas till grusplanen bredvid lekparken.

938 Tältning i skärgården • 110 000 €
Transporttjänsten till öarna i Helsingfors utvecklas. 
Utrustningen till utvalda öar utökas för att möjliggöra 
tältning genom att bygga båtbryggor, torrtoaletter, 
sopkorgar och infoskyltar.

965 Badplats till Botbyviken • 190 000 €
Stranden muddras vid Botbyviken i slutet av 
Borgbergsvägen och en bad-/vilobrygga byggs. Marken 
jämnas, t.ex. en gräsmatta anläggs och bänkar och 
sopkorgar tas till området.
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994 Mölkky-/pétanqueplan istället för stenplanen i 
Tranbacka • 40 000 €
Tomten i korsningen Tranbärsstigen och Tranplogsstigen 
ändras till en plan som är lämplig för mölkky- och 
pétanquespel. Fyra pétanqueplaner som passar för 
tävlingsverksamhet får plats i området.

1013 Trappa till bron för lätt trafik mellan Nordsjö och 
Botby • 300 000 €
Trappor byggs till bron för lätt trafik som förbinder 
Nordsjö och Botby så att det också är möjligt att ta sig 
till bron direkt från den populära utomhusrutten som 
går under Nordsjöbron.

1014 Rekreationsområde i Östra centrums område • 
70 000 €
Ett litet utegym byggs till grönområdet i triangelform i 
Östra centrum mellan Åbohusvägen och Åbohusstigen.

1075 Redskap för utomhusmotion till Kallviksuddens 
badstrand samt belysning längs Kallviks friluftsplats • 
180 000 €
Redskap för utemotion placeras på Kallviksuddens 
simstrand enligt rörlighetsprogrammet i Helsingfors 
stadsstrategi och det gamla utegymmet i Kallvik får 
belysning.

1104 Av med sand och asfalt vid skolor – Östra 
Helsingfors skolgårdar och närplaner moderniseras 
och görs barnvänliga • 400 000 €
3–5 planer på den östra stordistriktsskolans skolgård 
ändras från grus- eller asfaltplaner till konstgräs eller 
tartanyta enligt de proportioner som experterna 
utformat.

Inlärning och 
kompetens

576 Trafikstad (trafikpark) för barn i Nordsjö • 
637 685 €
I Nordsjö byggs en trafikstad för barn exempelvis i 
anslutning till motionsparken. Projektet innehåller 
en rapport om en lämpligt stor trafikstad, planering, 
byggande och underhåll.

645 Delaktighet och gemensam trivsel – återställning 
av skolgården vid skolan Puistopolun peruskoulu för 
elever och ungdomsgårdsbesökare samt Nordsjöbor i 
alla åldrar • 600 000 €
Skolgården till skolan Puistopolku koulu förbättras för 
att främja säkerhet, funktionalitet och hälsa för barn 
och unga. Planerna görs tillsammans med eleverna och 
personalen samt lokala aktörer.

711 Somaliska språkbad för barn • 195 000 €
Somaliska språkbad för barn ordnas i fem daghem i 
östra Helsingfors. Budgeten används för det praktiska 
genomförandet av språkbadsverksamheten och för 
marknadsföring.

717 Robottklubb för barn och ungdomar • 53 000 €
En avgiftsfri robotklubb ordnas till östra Helsingfors 
under två terminer, vilken uppmuntrar barn och unga att 
lära sig robotik och programmering.

880 Östra Centrum i skick – renovering av gården vid 
daghemmet Herukka • 340 000 €
Daghemmet päiväkoti Heurekas gård och närområde 
förnyas med nytt staket och nya lekredskap som gungor, 
klätterställningar och sandlådor skaffas till gården. 
Lämpliga planteringar tas till gården.

1074 Omvandling av lekparken Riskupuisto till en 
mötesplats för alla invånare i området • 430 000 €
Parken Riskupuisto utvecklas till en mötesplats. Antalet 
klätterställningar och olika ”trickaktiviteter” utökas. 
Planen bredvid lekplatsen förbättras till en idrottsplats 
även för vuxna och större unga.

Parker och natur
561 Muddring vid Botbyviken samt Broända bäcken • 
100 000 €
Man fortsätter återställandet av Broända bäcken som 
har påbörjats och reparerar översvämningsproblemet 
på stranden mot Botby genom att muddra botten av 
viken och klippa vassen.

839 Rododendron- och pollinatörpark samt äppel- och 
körsbärsträd till parkområdet i Gårdsbacka • 60 000 €
Man gör parken Lampipuisto till stadens officiella 
rododendronpark och planterar dessutom 
pollinerarvänliga växter. Parken och de evenemang som 
ordnas där skulle förbättra områdets och Gårdsbackas 
profil.

848 Ruskapark • 360 000 €
En ruskapark byggs eller restaureras i Stensböle eller 
Gårdsbacka genom att plantera träd och buskar för 
ruskatiden samt förbättra stenar/klippor som redan 
eventuellt finns på platsen eller genom att föra stenar till 
parken.

1015 Bete till Nybondas friluftsområde • 100 000 €
Kor och får tillbaka på bete till Nybondas. Staket och 
andra konstruktioner såsom eventuella broar över diken 
och grindar genomförs lätt och med noggrann hänsyn till 
påverkan på landskapet.

1087 Renovering och ökad trivsel vid hundparkerna i 
Stensböle samt upprustning av hundparkerna i Kånala 
och Kälkparken • 333 000 €
Trivseln vid hundparkerna i Stensböle, Gårdsbacka och 
Kälkparken ökas genom att reparera hundparkernas 
stängsel och införa exempelvis bajspåseautomater, 
städredskap samt bordsbänkar.

10  Östra Helsingfors och Östersundom



Den byggda miljön
549 Belysning i Skvallerbacken och dess odlingslotter, 
kapellets omgivning samt Botby gårds park – mer tid 
för friluftsaktiviteter under alla årstider • 185 000 €
Belysning av hög kvalitet installeras i Skvallerbacken, 
genom odlingslotterna bakom Botby Gård, i gårdsparken 
och framför kapellet. Den nya belysningen tar hänsyn 
till människor och djur som rör sig i området samt 
naturvärden.

729 Bänkar längs gator för bättre vilomöjligheter • 
45 000 €
Fler bänkar längs gatorna så att till exempel äldre, de 
som har svårt att röra sig och rörelsehindrade personer 
kan vila när de går på ärenden.

731 Fler papperskorgar till Gårdsbacka och 
övriga områden i Östra Helsingfors samt tätare 
tömningsintervaller för dessa • 40 000 €
Fler papperskorgar till Gårdsbacka och övriga livliga 
områden. Papperskorgarna placeras i enlighet med 
Helsingfors Design Manual.

1045 Omvandling av Lättan i Kvarnbäcken till en 
promenad som motsvarar värdemiljön • 160 000 €
De gröna fälten längs Lättan snyggas upp och man 
bygger delvis nya. Korridornätet i det östra grönområdet 
förnyas och den slitna marken täcks. Man planterar träd 
som saknas.

1120 Renovering och ibruktagande av villor i 
Drottningsområdet • 637 685 €
Renovering av de rödmyllade villorna i 
Drottningsområdet för stadsbornas hobbyverksamhet 
och mötesplatser för personer i alla åldrar, på havets 
och naturens villkor.

Hälsa och välfärd
648 Förbättring av användningsmöjligheterna av 
badstranden, bastun och bryggorna i Stora Kallvik • 
150 000 €
Stranden i Kallvik utvecklas med hjälp av befintliga 
tjänster, som bastun Sannan sauna. Ett bokningssystem 
på nätet läggs till och gångarna, motionsområdet samt 
strandens belysning förbättras.

857 Mer idrott och glädje till seniorer! • 218 680 €
Seniormotionen och glädje i livet ökas genom att främja 
förbättringen av fysik och hälsa på ett tryggt sätt. Motion 
ordnas exempelvis på seniorcentrens gårdar, på distans 
eller som traditionella gymnastiktimmar.

991 Ett önskemål från ungdomar: av med 
narkotikanålar i Mellungsbyområdet! • 35 000 €
Till Mellungsbyområdet tas säkra insamlingspunkter 
som tål narkotikanålar. Tillräckligt synligt placerade 
insamlingsplatser tas till de områden i Mellungsby där 
det finns en stor mängd narkotikanålar.

Social gemenskap
641 VARDAGSRUM FÖR ALLA UNGDOMAR I ÖSTER 
– lågstadieskolorna Puotilan ala-aste och Vartiokylän 
ala-aste samt grundskolan Puistopolun peruskoulu • 
523 000 €
Vardagsrummen i östra Helsingfors är platser där man 
kan vistas, leka och ha aktiviteter i skolornas lokaler, och 
där verksamhet ordnas för skolelever och unga på en 
trivsam och trygg plats i närvaro av vuxna.

842 Sommarverksamhetslots till Gårdsbacka • 
67 000 €
En sommarverksamhetslots anställs till Gårdsbacka 
som ordnar eller planerar verksamhet och evenemang 
på vardagar avgiftsfritt eller till en låg budget för 
barnfamiljer och låginkomsttagare, och utnyttjar hela 
Gårdsbackaområdet.

867 Mötesplats med låg tröskel • 492 000 €
Ett dagcenter med låg tröskel grundas i östra 
Helsingfors, dit man också skulle kunna komma berusad. 
Lokalen skulle bjuda på frukost, socialhandledning och 
tidsfördriv, och platsen skulle ha arbetsverksamhet.

948 Liv till öster med hjälp av Varaamo • 50 000 €
Helsingfors stads tjänst Varaamo utvidgas och 
förbättras i det östra stordistriktet, så att tjänstens 
distrikt i öst skulle få betydligt fler lokaler med ett tätare 
nätverk än i de övriga stordistrikten.
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Brändö - Tammelund - Hertonäs - Kasberget - Degerö - 
Uppby - Jollas - Kronobergsstranden
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Kultur
714 Turholm Goes Classic • 75 000 €
Tvärkonstnärligt kulturevenemang i Turholm parken: 
Musikuppträdanden, dikter, dans, drama, miljökonst eller 
något helt annat. Transport till området, om möjligt även 
med båttransport.

Motion och friluftsliv
624 Vinterbadplats till Degerö • 100 000 €
Staden bygger en vinterbadplats, och en förening 
grundas för att ansvara över användningen av 
omklädningsrummen. Användning och kostnader täcks 
av medlemsavgifter som samlas in av vinterbadarna.

662 Motionstrappa till Degerö • 250 000 €
Antalet personer som motionerar utomhus har växt 
på grund av coronan och intresset av motionstrappor 
överlag har växt i Helsingfors. Närmare läge och innehåll 
bestäms efter omröstningen.

691 Mångsidig träningsutrustning till Henrik 
Borgströms park i Turholm, Degerö • 190 000 €
När antalet motionärer ökar är det nödvändigt att 
utveckla gymmet med mångsidig träningsutrustning. 
Platsen kan ändras och närmare innehåll bestäms efter 
omröstningen.

747 Grilltak/eldplatser till Degerö • 120 000 €
Två grillplatser med bord- och stolgrupper samt 
soptunnor byggs på Degerö på lämpliga platser. Syftet 
är att på så sätt också förhindra att olovliga lägereldar 
tänds.

784 Grundrenovering och ökad belysning på 
Strömsvikens strandområde – en funktionell och snygg 
friluftsmiljö till alla! • 250 000 €
Promenadstigen som blivit buskig på stranden nära 
den populära friluftsrutten förbättras, den gamla 
piren förnyas med en betongkonstruktion och en 
picknickbordgrupp byggs bredvid.

803 Badbrygga till Brändö • 294 000 €
En badbrygga till Brändö. Närmare läge bestäms efter 
omröstningen.

863 Kajakställningar till stadens stränder • 131 000 €
Kajakställningar föreslås till stadens stränder som 
stadsborna kan använda. Kajakerna skulle kunna vara 
privat eller gemensamt ägda. Närmare läge och innehåll 
bestäms efter omröstningen.

890 EN GEMENSAM ALLAKTIVITETSLOKAL FÖR 
MOTION FÖR OLIKA ÅLDERSGRUPPER • 218 680 €
En gymnastiksal som kan användas av seniorer och 
motionsklubbar till Hertonäs i två år. Grenar t.ex. yoga, 
jumpa, gymnastik och budogrenar. Salen skulle ha skåp 
med utrustning och ett mjukt golv (tatami).

891 Blåbärslandets prakt – mer idrott, brygga och 
lekplats! • 170 000 €
Blåbärslandet utvecklas till att bli en oas av natur, lek och 
motion som betjänar stadsbor i olika åldrar. Närmare 
innehåll och omfattning bestäms efter omröstningen.

954 Ordentliga skyltar till naturskyddsområdet i 
Hertonäs och på Stenuddens strand • 35 000 €
Tio infotavlor sätts upp i Gammelstadsvikens 
naturskyddsområde för att instruera besökarna till att 
följa reglerna i området. Tavlorna är tillräckligt stora och 
de har förklaringar med bilder på olika språk. 

990 Roddbåt för gemensam användning i Hertonäs • 
35 000 €
En roddbåt för gemensam användning skaffas för 
sommarsäsongerna. Båten skulle exempelvis ligga i 
båthamnen vid Skepparviken eller Strömsvik, nyckeln 
och flytvästar skulle finnas i biblioteket. Användningen av 
båten skulle antingen vara gratis eller förmånlig.

1055 Nytt utomhusgym till Västra Hertonäs • 100 000 €
Ett nytt och modernt utegym anläggs i västra Hertonäs 
som kan användas av motionärer i olika åldrar. Det skulle 
placeras i området av sportplanen.

1057 Allmän toalett till Torsnäs badstrand och lekplats 
• 100 000 €
En mycket behövlig allmän torrtoalett i stilen ”Helsinki-
huussi” byggs vid den populära Tuorinniemi simstranden 
och lekparksområdet vid Hertonässtranden.

1064 Fortsatt belysning längs hela Brändö strandpark • 
55 000 €
Belysningen vid Brändö strandpark fortsätts mot 
Strandliden. Även detta mörka område har nu 
vinterunderhåll, endast belysningen saknas.

1105 Av med sand och asfalt vid skolor – Sydöstra 
Helsingfors skolgårdar och närplaner moderniseras 
och görs barnvänliga • 200 000 €
Cirka 3–5 planer på den sydöstra stordistriktsskolans 
skolgård ändras från grus- eller asfaltplaner till 
konstgräs eller tartanyta enligt de proportioner som 
experterna utformat.
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Parker och natur
633 Färg, grönska och livlighet till Hertonäs strand 
samt återställning av Cisseleparken • 150 000 €
Flera frivilliga arbeten för att plantera blomlökar, där 
tusentals blomlökar planteras runt Hertonäs strand 
bl.a. i parkerna och längs gatorna. Samtidigt återställs 
lekplatsen i Cisseleparken.

668 Återställning av parken Askungen i Kasberget till 
en trygg och trivsam plats för olika användargrupper • 
290 000 €
Parken Askungen återställs och görs till en trivsam 
och trygg plats för många olika åldersgrupper. Med 
budgeten får man en parkplan och delvis genomförande 
av parken Askungen.

Den byggda miljön
669 Trivsammare skolgård för grundskolan Porokoulun 
peruskoulus högstadium • 190 000 €
Grundskolan Porolahden peruskoulus skolgård 
planeras tillsammans med elevkåren i högstadiet för 
att bli trivsammare. Man har till exempel önskat att få 
räckstänger, miljökonst, sommarblommor, äppelträd och 
en örtträdgård på gården. 

Social gemenskap
661 Mötesplats till Hertonäs strand • 140 000 €
En mötesplats byggs i mitten av Hertonäs strand. En stor 
pelare fungerar som landmärke. En stor mängd bänkar 
samt en anslagstavla där lokala aktörer och invånare kan 
sätta upp sina annonser.

861 Utveckling av invånarlokaler i sydöstra 
stordistriktet • 199 000 €
En invånarlokal till Kronbergsstranden som mötesplats. 
Även ledda handarbetskurser ordnas, som t.ex. vävning 
med vävstolar. Programmet planeras tillsammans med 
förslagsställarna och invånarna.
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Alphyddan - Ås - Berghäll - Hanaholmen - Fiskehamnen - Sörnäs - 
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Arabiastranden - Forsby - Gumtäkt - Kottby - Majstad 
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Miljöhänsyn
815 Gågatuförsök på Flemingsgatan • 300 000 €
Ett försök under sommaren med en gågata på södra 
Flemingsgatan, dvs. på avsnittet mellan Helsingegatan 
och Porthansgatan. Gatan skulle vara tillgänglig att 
vistas på, koppla av och för evenemang.

Kultur
728 Blomstrande Björnparken • 90 000 €
Upplivning av Björnparken så att den kan användas 
året om. Ökad säkerhet och trivsel med ljusevenemang 
under den mörka tiden på året. En scen och 
evenemangskoordinator till parken för ett år.

746 Taideteokset Toukopuistoon – Konstverk till 
Majparken • 120 000 €
Två konstverk till Majstranden. Verken skulle ytterligare 
pigga upp parkens utseende. En konstnär till projektet 
som skulle genomföra deltagande konstinstallationer 
eller skapa traditionella konstverk.

905 Bibliotekshörna till Fiskehamnen • 260 000 €
Bibliotekshörna på en central plats i Fiskehamnen för en 
viss tid. Låneutrustning, anskaffning av inredning och 
personalkostnader.

946 Utecirkusområde i Södervik eller dess närmaste 
omgivning • 100 000 €
Till Södervik eller närmiljön förverkligas ett flyttbart 
offentligt cirkusområde som uppmuntrar till kreativitet 
och gemenskap, som består av redskap som gör det 
möjligt att träna olika cirkusgrenar.

1069 Mer information om Forsby fästningsområdes 
historia • 70 000 €
Infotavlor som berättar historien om de två 
skyttegravarna i fästningsområdet i Forsby. Förbättring 
av gångvägarna och säkerheten i området.

1073 Fritidscentret Somppis • 337 000 €
En plats med låg tröskel för det centrala området, där 
olika kurser, verkstäder och föreläsningar skulle ordnas 
dagtid, och på nätterna kunde utrymmet användas för 
att ordna konserter och DJ-spelningar.

Motion och friluftsliv
524 Motionstrappor till Hermanstad • 350 000 €
Motionstrappor till Hermanstad. Trappan skulle kunna 
ha en mildare stigning i början och brantare i slutet. Det 
skulle kunna finnas bilparkeringsplatser på Partitorget. 
Närmare läge bestäms efter omröstningen.

559 Utomhusklätterplats för 8–15-åringar i 
Fiskehamnsområdet • 170 000 €
En motionsplats planeras till området avsedda för större 
barn/ungdomar, t.ex. till parken eller Blåbärslandet eller 
nya parkområden. Bottnen ska vara en fjädrande botten 
lämplig för klättring.

604 Restaurering av hundinhägnaden i Gumtäktsdalen 
• 315 000 €
Restaurering av den populära hundinhägnaden i 
Gumtäktsdalen. Byggande av separata områden för små 
och stora hundar.

625 Nöjesbrygga vid Arabiastrandens strandpark • 
250 000 €
En trivsam nöjesbrygga för alla stadsbor. Bryggan skulle 
locka och betjäna även resenärer.

636 Utomhusgym till området Vallgård-Hermanstad • 
300 000 €
Mångsidig gymutrustning till området Vallgård–
Hermanstad för stadsbor i alla åldrar.

749 Fiskehamnens gemensamma brygga • 250 000 €
En gemensam brygga till Fiskehamnsområdet. Bryggan 
ska vara trygg och tillgänglig, så att den skulle kunna 
användas av så många Helsingforsbor som möjligt. 
Infotavlor som berättar om områdets historia i 
anslutning till bryggan.

750 Fler bänkar och sopkorgar längs med 
Gumtäktsstråket. • 45 000 €
Fler bänkar främjar bl.a. äldres egen funktionsförmåga, 
att hålla sig uppe samt uppmuntrar äldre att själv gå ut 
och promenera. Fler papperskorgar skulle innebära att 
området blev prydligare.

751 Streetbasketplan, utomhusgym och street workout 
– näridrottsplats för invånare i Alphyddan, Böle och 
Verkstaden • 370 000 €
En närmotionsplats till grusplanen bredvid gymnasiet 
Alppilan lukio (Viborgsgatan 21). Motionsplatsen ska ha 
en gatubasketplats, ett utegym och ett parcourområde. 
Bänkar och papperskorgar längs planen.
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754 Bygge av utomhusgym i Berghäll • 220 000 €
Fler möjligheter till att röra sig i Berghäll. 
Utegymmaskiner och en löpsträcka längs Braheplanen 
och Väinö Tannersplanen.

834 Gemensam näridrottsplats för barn och vuxna på 
Akseli Toivonens plan • 100 000 €
Utemotionsredskap till planen i Kottby.

837 Utomhusgym till Jordgubbsbackens plan i södra 
centralparken • 300 000 €
Utegym till sportplanen Mansikkamäki i Centralparken 
dit det finns utmärkta förbindelser. Förutom 
motionsredskapen ska belysningen förbättras på 
planen.

868 Utveckling av området kring Åggelbyvägens plan 
till motions- och rekreationsområde • 200 000 €
Ge lekparken ett ansiktslyft med nya redskap och ny 
belysning och med fler utemotionsmaskiner, bord, stolar 
och papperskorgar. Förbättring av grusplanen.

979 Grönskande idrottspark för människor i alla åldrar 
i Vallgårds Verkstad • 320 000 €
Ett stort utemotionsområde byggs på Bruno Granholms 
plats.

1027 Fotbollsbur, pingisbord och picknicktak till 
Hermanstadsparken • 150 000 €
Parken i Hermanstad blir en motionsoas för invånare 
i alla åldrar. Parkområdet får ett vindskydd och 
funktionella punkter, såsom fotbollsmål och pingisbord.

1106 Bort med sand och asfalt vid skolorna – Centrala 
Helsingfors skolgårdar och närplaner moderniseras 
och görs barnvänliga • 300 000 €
3–5 planer på den mellersta stordistriktsskolans 
skolgård ändras från grus- eller asfaltplaner till 
konstgräs eller tartanyta enligt de proportioner som 
experterna utformat.

1111 Bänkar för vila till Berghäll, Hagnäs, Alphyddan och 
Hermanstad • 40 000 €
Fler bänkar främjar bl.a. uppbevarandet av den egna 
funktionsförmågan hos den ökande gruppen av äldre 
personer och uppmuntrar en äldre att själv gå på en 
promenad när hen vet att det finns viloplatser.

1115 Skyltar för motionärer vid Centralparken broar • 
300 000 €
Infoskyltar på broarna som går över Centralparkens 
stigar. Skyltarna skulle öka tillgängligheten och 
användningen av parken och kan uppmuntra även 
blygare stadsbor att göra utflykter.

1116 Skate-/Sparkcykelpark på axeln Forsby/Kottby • 
250 000 €
En skate-/kickcykelpark till Forsby, där det inte finns 
ordentliga platser för att åka sparkcykel/skateboard, 
fastän det finns många hobbyutövare. Närmare läge 
bestäms efter omröstningen.

1118 Mer idrottsutrustning till Arabiastrandens 
friluftspark • 35 000 €
Fler fotbollsmål och basketkorgar till Arabiastrandens 
friluftspark. Även pingisbord och en tennisvägg för att 
träna tennis ensam förbättrar parkens trivsel.

1122 Stor klätterställning-rutschkana i trä till 
Arabiastranden • 150 000 €
En stor klättringsram-glidkonstruktion i trä särskilt 
avsedd för något större skolelever skulle uppmuntra till 
mångsidig klättring och lek.

Parker och natur
525 Hundpark för små hundar • 313 000 €
En hundpark till strandparken i Hermanstad. Det 
gällande området har ansetts vara en plats i nätverket 
där det finns behov av ett hundstängsel.

635 Mer grönska i Berghäll, Ås, Sörnäs och Vallgård! • 
60 000 €
Fler träd, buskar, blomplanteringar eller t.ex. små 
ängar. En invånarenkät utarbetas, som en omfattande 
kompletterande planteringsplan grundar sig på.

745 Omvandling av Pannkaksparken till en trivsam 
närpark • 465 000 €
Pannkaksparken ska bli ett trevligare närgrönområde till 
invånarna och övriga stadsbor. Parken ska få en lekplats 
för barn, bänkar, bord, en grillplats och förbättras så att 
strandområdet blir trivsammare.

854 Berghälls gungor • 55 000 €
Ett område med gungor för alla åldrar för ökad trivsel 
och gratis avkopplingsalternativ. Två designgungor till 
Dallapéparken.

940 Allmän toalett till Fiskehamnsparken • 150 000 €
Den populära platsen att tillbringa kvällen, 
Fiskehamnsparken, är utan toalett.
Planteringsområdena tål inte att man kissar i buskarna 
hur mycket som helst.

1048 Från skräp till konst #2 • 35 000 €
Frivilliga evenemang för att städa stränderna och 
omgivningen i områdena Berghäll, Hagnäs och Sörnäs. 
Återvinningskonstnärer och stadsbor hjälper till att göra 
samlat skräp till ett Loch Mess-konstverk.

1050 En offentlig toalett till Katri Valas park • 150 000 €
En offentlig toalett till Katri Valas park. I anslutning till 
toaletten skulle man kunna placera en behållare för 
nålar, så att utrymmet skulle vara tryggt att använda för 
alla.
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Social gemenskap
541 Upprustning av Indiagatans kepskiosk för allmänt 
bruk • 130 000 €
Kiosken blir en mötesplats för invånarna i området. 
Komplett renovering och grundutrustning för den 
förfallna indiska kepskiosken, samt inledning av 
verksamheten.

581 Pääskynen (Svalan) – urban kvartersoas 365° • 
95 000 €
Svalbobrinkens parkområde ska göras mer trivsamt 
och attraktivt. Ett stenbelagt område för uppträdanden, 
område med perenner/gräs, papperskorgar, bänkar, 
belysning och eluttag för evenemang.

782 Byalokal till Kottby • 206 000 €
En öppen och avgiftsfri invånarlokal till Kottby för alla 
invånare, gemenskaper och föreningar i området. 
Finansiering söks för hyra av lokal och verksamhet som 
ordnas av staden.

892 Platser för ungdomar att hänga på vid 
Arabiastranden • 366 080 €
En lokal för en viss tid och ledd verksamhet för unga. 
Kostnader uppstår av att hyra lokalen, skaffa inredning 
och anställa ledare.

903 Invånarhus till Vallgård – utrymme för 
hobbyverksamhet och samling ensam och tillsammans 
• 217 000 €
En lokal för en viss tid till invånarhusverksamheten 
och för att arrangera verksamheten i Vallgård och 
Hermanstad.

Den byggda miljön
584 Bättre cykelleder i området Berghäll-Sörnäs • 
60 000 €
Studiearbete för utveckling av cykelnätverket 
i områdena Berghäll, Torkelsbacken, Sörnäs–
Fiskehamnen.

808 Höjning av korsningsområdet för att skydda 
hundratals barn som går till skolan på Rörstrandsgatan 
• 520 000 €
Vid Arabiagatans och Rörstrandgatans 
korsningsområde skulle en höjning sänka bilisternas 
hastigheter och medföra trygghet till områdets invånare, 
framförallt till de hundratals skolelever som går till 
skolan över gatan.

852 Ett ljusare och trevligare Östra Böle • 278 000 €
Byte av räcken för fotgängarbroar som ägs av staden i 
Böle och belysning av trappor.

970 Belysning i Allotriaparken – Glädje av området från 
morgon till kväll • 55 000 €
En ökad mängd ljusstolpar i parken och 
spotlightbelysning till statyn i parken.

1020 Ljusfest Hagnäs-Broholmen • 320 000 €
Planering och genomförande av en personlig och 
gemensam belysning till Broholmens stränder, 
Tokoistranden och Kajsaniemistranden.

Hälsa och välfärd
799 Upprustning av Vallgårds utelekpark till hela 
folkets allaktivitetspark • 520 000 €
Renovering av lekparken i Vallgård så att den blir ett 
funktionellt område för alla åldersgrupper. Parken ska 
ha lekplatser för barn, utemotionsmaskiner, bord och 
stolar, samt eventuellt ett lätt vindskydd.

895 Naturupplevelsestig till ekskogen i Anneberg, 
där man hänsynsfullt drar nytta av existerande stigar 
genom att bygga upplevelseplatser för människor i alla 
åldrar. • 122 000 €
Planering och genomförande av naturstigar, infoskyltar, 
scen för skogsteater, miljöteater, byggande av en 
”Helsinki huussi” torrtoalett.

1052 Ambulerande missbruksvård till centrala området 
• 110 000 €
Det är svårt för personer som har fastnat i rusmedel att 
komma till tjänsterna. Mer kontinuerlig omsorg för att 
stödja och hjälpa personer med rusmedelsproblem.
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Kultur
534 Ny blomstring av arkitekturstigen • 35 000 €
Informationstavlorna som är i mycket dåligt skick vid 
arkitektstigen i Rönnbacka förnyas. Webbsidorna som 
berättar om arkitekturstigen uppdateras till responsiv 
design.

Motion och friluftsliv
563 Pumptrackbana och ungdomspark till Brobacka • 
450 000 €
Ungdomarna skulle vilja ha fler aktiviteter till området 
Brobacka–Skomakarböle. Utvecklingen av området 
skulle kunna börja med en pumptrackbana och gungor 
och en vistelse avsedda för äldre barn.

564 Utomhusgym och studsmattor • 150 000 €
Man skulle kunna utvidga utegymmet i Brobacka och 
göra gymmet mångsidigare. Ett eget ”motionsområde” 
för barn skulle läggas till, som också skulle ha 
trampoliner nedgrävda i marken samt klättringsplatser.

574 Motionsstation till Hemmalmens park • 190 000 €
Utemotionspunkter/motionsredskap föreslås till 
gräsplanen i parken Kotinummi i Malm.

587 Tjänster som stödjer motion och välmående för 
äldre Vol 2 • 184 000 €
Man hoppas på en fortsättning på den ledda motionen 
och den övriga gruppverksamheten som främjar och 
stärker välbefinnandet för äldre personer nära deras 
hem i Rönnbacka och övriga nordöstra Helsingfors.

618 Förbättring av närmotionsmöjligheter och 
utomhusutrymmen för barn och unga i Parkstad • 
150 000 €
Förbättringar och mer berikningar till barn i skolåldern 
i lekparkerna Nummisuutarin puisto och Nurkka. 
En mer detaljerad plan för genomföring görs efter 
omröstningen.

622 Upprustning av området vid Vik och Ladugården 
för barn • 380 000 €
Lekparken Viikkari skulle behöva en övergripande 
förbättring, så att den bättre skulle betjäna barn i olika 
åldrar. Till Viksbäcksparken önskar man belysning och 
uppgradering av lekredskapen.

631 Multigolfbana till Lerstrandsparken • 200 000 €
Jag föreslår en multigolfbana till Lerstrandsparken, där 
man förutom frisbeegolf också kan spela fotbollsgolf 
och parkgolf.

634 Utomhusgym till Jakobacka • 100 000 €
Jag föreslår att ett utegym byggs i Jakobacka. Ett 
avgiftsfritt utegym skulle möjliggöra rehabilitering av 
olika skador med gymmotion samt uppbevarande och 
stärkande av musklerna.

674 Upprustning av gården vid grundskolan Malmin 
Peruskoulus enhet Pohjola • 210 000 €
Mer stimulans för barn, som gungor och en 
klätterställningshelhet, önskas till skolgården vid 
grundskolan Malmin Peruskoulun Pohjolan toimipiste.

675 Sparkcykelpark för barn till Staffansslätten • 
530 000 €
Området saknar en plats där barn i skolåldern kan 
tillbringa fritid. Sparkcykling är en populär hobby bland 
barnen i området. En närmare plan bestäms efter 
omröstningen.

771 Förbättrande av skolgårdarna vid grundskolan 
Pukinmäenkaaren peruskoulu • 445 000 €
På grundskolan Pukinmäenkaaren peruskoulus 
skolgårdar byggs Fair play-fotbollsarenor och en 
basketplan som ungdomarna har önskat sig.

772 Näridrottspark för alla åldrar i Betesparken • 
260 000 €
Till parken Laidunpuisto i Övre Malm önskas lämplig 
belysning och en tillgänglig närmotionsplats för alla 
åldersgrupper och specialgrupper.

774 Jakobackas stora sandplan blir grön • 300 000 €
Man föreslår att den stora grusplanen i Jakobacka 
ändras till en fotbollsplan med konstgräs som kan 
användas av barns, ungdomars och vuxnas spel och 
träningar.

838 Utveckling av tjänsterna vid Malms flygplats 
motionsbana • 558 000 €
Man föreslår att de motions- och naturtjänster som 
finns vid utomhusrutten som går runt Malm flygplats 
förbättras och att antalet fågeltorn, bänkar och 
parkeringsplatser utökas på området.

843 Frisbeegolfbanor och övningsplatser till 
Helsingfors • 50 000 €
Man föreslår att träningsområdena på 
frisbeegolfbanorna i nordöstra området utvidgas, samt 
nya puttkorgar.

934 Toalett och fler parkeringsplatser till Bocksbackas 
mattvättningsplats • 124 000 €
Tjänsterna vid mattvättplatsen i Bocksbacka 
kompletteras med en ”Helsinki Huussi” torrtoalett. 
Om förslaget genomförs utreds också utvidgningen av 
parkeringsplatsen, men möjligheterna till genomförandet 
bekräftas senare.

956 Samhällelig park till daghemmet Vaskiniitty och 
upprustning av lekparken Kesantos gård så att den blir 
mer mångsidig • 400 000 €
Till daghemmet Vaskiniittys och lekparken Kesantos 
gårdar i Skomakarböle behövs funktionalitet och 
mångsidiga möjligheter till lek och motion, samt 
förbättring av trivseln.
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1016 POUTAPILVI NÄRIDROTTSPLAN • 85 000 €
Till parkområdet vid Smedjebacken på södra sidan om 
Tullbergsvägen byggs en närmotionsplan, där invånare i 
alla åldrar kan träffas för att spela och röra på sig.

1067 Mer motion till alla på säkra stigar i Rönninge och 
Viksbacka • 200 000 €
Till Rönninge och Viksbackas utomhusrutter föreslås 
belysning, bänkar och sopkorgar. Dessutom önskar man 
att infoskyltarna som berättar om historien förbättras 
och vid behov förnyas.

1083 Ordentligt utomhusgym till Viksbacka • 300 000 €
En liten motionsplats har beaktats i parkplanen 
för området som färdigställs i norra delen av 
Marielandsparken – genom OmaStadi är det möjligt att 
utvidga planen och specificera utrustningen.

1107 Bort med sand och asfalt vid skolorna – Nordöstra 
Helsingfors skolgårdar och närplaner moderniseras 
och görs barnvänliga. • 350 000 €
3–5 planer på den nordöstra stordistriktsskolans 
skolgård ändras från grus- eller asfaltplaner till 
konstgräs eller tartanyta enligt de proportioner som 
experterna utformat.

1119 Konstgräs till Nedre Malms idrottspark • 
300 000 €
Istället för grusplanen i Nedre Malms idrottspark behövs 
en konstgräsplan som möjliggör matcher för vuxna och 
hobbyverksamhet för barn.

1127 Viktreglerbart utomhusgym till Staffansslättens 
badstrand. • 60 000 €
Till området Staffansslättens simstrand föreslås 
ordentliga maskiner med viktjustering, mag- och 
ryggbänkar, samt ett litet ytbelagt område för 
uppvärmning och stretching.

Parker och natur
606 Utvecklande av Malms hundpark • 35 000 €
Malms hundpark behöver belysning och berikning. 
Backar och tunnlar av naturmaterial föreslås till 
inhägnaden för små hundar.

699 Trivsel och en park som blommar hela sommaren 
till Stapelstaden! • 160 000 €
Omgivningen kring Stapelstadens station, 
Formansplatsen och Landtullsplatsen behöver 
ansiktslyft. Vi föreslår att man bygger en park som 
blommar hela sommaren i Stapelstaden för att pigga 
upp området.

769 Promenadstig till Kaptenskans backe och en 
utsiktsterrass • 95 000 €
En förbättrad promenadstig över berget skulle vara på 
plats – och en liten utsiktsavsats. I genomförelseplanen 
beaktas rutternas och utsiktsplatsernas kulturvärden.

773 En grill- eller lägereldsplats utomhus för lärande 
och rekreation • 60 000 €
En grill/lägereldplats byggs ute för lärande och 
rekreation. Det skulle vara bra med plats för åtminstone 
40 personer.

792 Vantaanjoen rantaan levähdys- ja oleskelupaikkoja 
/ Rekreationsställen vid Vanda å / Recreation spaces 
on the banks of the Vantaanjoki river • 100 000 €
Målet med förslaget är att öka trivseln för alla som 
rör sig vid Vanda å i form av sopkorgar, bord- och 
bänkgrupper, vilo- och eldplatser.
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849 För närnaturen i nordost, blomsterängar och 
dammar fulla med liv • 156 000 €
Ett nätverk av stadsängsområden grundas i 
nordöstra Helsingfors, samt dammar för grod- 
och paddsamhällena i Viksbacka. De förslagna 
ängsområdena skulle placeras i Parkstad, Alpbyn, 
Lerstrand och Mosabacka.

901 Parkbänkar på friluftsleden i Viksbäcksparken och 
Hallainvuori • 51 000 €
Till omgivningen i Viksbäcksparken och Hallonberget 
skaffas bänkar med soptunnor samt två 
picknickmöblemang med bänkar och bord.

1033 Ombyggnad av lekparken Unikko • 400 000 €
Lekparken Unikko som har ett fint läge i Bocksbacka 
renoveras. Parken görs till en bekväm, säker och 
stimulerande lekmiljö för både småbarn och barn i 
skolåldern.

1089 Ljus, säkerhet och lekutrustning för barn till 
lekparkerna i Storskog, Jakobacka och Alpbyn • 
175 000 €
En fullständig renovering av lekparken Mätäspolun 
puistikko föreslås. Till lekparken Kankarepuisto 
föreslås lekutrustning för småbarn och till Nyyttipuisto 
fågelbogungor.

1100 Bekämpning av främmande arter i området kring 
Vanda å • 35 000 €
Den spanska skogssnigeln har spridit sig till massiva 
populationer i Vanda åområdet. Med synliga kampanjer, 
anvisningar och genom att erbjuda utrustning 
uppmuntras invånarna till att samla sniglar.

Den byggda miljön
592 Reparation av springbrunnen på Övre Malms torg • 
400 000 €
Det föreslås att fontänen som varit ur bruk i åratal på 
Övre Malms torg repareras.

727 Sommarhöns till lekparken Linnunrata • 153 000 €
Man bygger en lämplig inhägnad för höns i Lekparken 
Linnunrata i Skomakarböle, förnyar gårdens 
bordgrupper och dessutom koordinerar man frivilliga 
skötselpass för hönsen som skaffas till sommaren.

776 Ett grönskande, trivsamt, rent och säkert Parkstad 
för alla oss invånare • 150 000 €
Belysning för fotgängare behövs för skoleleverna på 
Parkstadsvägen. Dessutom önskar man blommande 
buskar och träd, blomlådor, större sopkorgar och 
parkbänkar till området.

Hälsa och välfärd
597 Apu-Paku Koillinen är en mobil rådgivningspunkt 
nära hemmet. Apu-Paku hjälper dig alltid • 313 000 €
Apu-Paku är en mobil rådgivningspunkt med låg tröskel 
som möter lokalbefolkningen i deras bostadsområden. 
Den fungerar som en servicestyrningskanal som ger 
information om tjänster i staden och närområdet.

788 Dagcenter med låg trösk till Malm • 500 000 €
Ett dagcenter med låg tröskel föreslås till Malm, som 
särskilt skulle betjäna behoven för klienter som riskerar 
utanförskap.

Social gemenskap
719 Biodling och honungsproduktion nära 
Sockenskomakarparkens odlingslotter • 35 000 €
Biodlingar ordnas i närheten av Nummisuutaris 
odlingslotter som en gemenskapsodling, och lämpliga 
blommor planteras för pollinerarna. Dessutom ordnas 
hobby- och klubbverksamhet.

777 Amfiteater • 200 000 €
En amfiteater för minst 100 personer byggs, vilket skulle 
vara en glädje inte bara för skolorna utan även för 
andra grupper. En lämplig plats för denna skulle finnas i 
Lerstrandsparken.

800 Trevliga gemensamma aktiviteter till Jakobacka, 
Alpbyn och Storskog • 286 000 €
En gemenskapschef anställs för området som 
koordinerar och främjar boendeverkssamhet, hjälper 
till att genomföra enskilda personers idéer och stöder 
områdets aktörer.

980 Fritidsintressen för hela byn i Ladugården • 
170 000 €
Vi vill anställa en hobbykoordinator till området, 
dvs. en ”inspiratör till Vik/Ladugården”, som kämpar 
för och handleder unga till hobbyer och utvecklar 
hobbyevenemang i området.
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Miljöhänsyn
1005 Mattvättplats till Västra Helsingfors • 210 000 €
En mattvättplats med avlopp vid vattnet till västra 
Helsingfors. Platsen ska också ha torkställningar för 
mattorna.

1032 Stig med kolsänkor till Haga • 60 000 €
Stigprojektet illustrerar koldioxidbindning och lagring 
som en del av skogens tillväxt och utveckling. Projektet 
skulle öka skolelevernas och invånarnas förståelse 
för trädarternas och växternas betydelse för att binda 
koldioxid.

Kultur
966 3D-printer till biblioteken i Västra Helsingfors • 
51 400 €
Möjlighet för invånare i det västra området att skriva 
ut 3D-modeller i biblioteket. 3D-utskrifter skulle vara 
tillgängliga för alla som är intresserade av digital 
tillverkningsteknik och att göra konst.

981 Gatukonst till Alprosparken • 56 000 €
Ett område och en passage dekorerade med 
gatukonstverk till Alprosparken skulle innebära 
glädje för ögat året om för Spårjokerns resenärer, 
förbipasserande och Alprosparkens besökare.

Motion och friluftsliv
550 Lillhoplax friluftsled • 240 000 €
Lillhoplax utomhusrutt kallar till att lära känna den 
närliggande naturen och njuta av omgivningen. 
Picknickbord, en utsiktsplats och skuggiga rastplatser 
som lagts till rutten lockar folk i alla åldrar att röra sig.

566 Ökad belysning till gångvägar vid Gårdshagen och 
Rutiåns parkområde • 180 000 €
Belysningen till gångvägar ökas under den mörka tiden.

567 Utvidgning/delning av hundparken i Gårdshagen 
för mindre och större hundar! • 315 000 €
En separat park för små hundar etableras bredvid den 
befintliga hundparken i Kartanonhaka. Detta gör att små 
hundar kan leka fritt i ett stort område. Belysningen i 
området behöver förbättras.

579 Belysning och utomhusgym kring 
Malmgårdstoppen • 230 000 €
Allmän belysning saknas för friluftsrutterna i området 
kring Malmgård. Belysningen ökas och ett utegym byggs 
för att utöka motionsmöjligheterna framför backen.

616 Lekredskap till Malmgård • 105 000 €
Fasta lekredskap till Malmgården: Parkourpunkt/
balanseringsställningar och hängställ/räckhävsställning 
samt marktrampoliner.

623 Utomhusgym till von Glansparken • 285 000 €
Parkens motionsplatser förbättras genom att bygga 
ett utegym, reparera pingisbordet samt göra en 
motionsstig.  Dessutom putsas/beskärs buskarna i 
parken.

627 Servicebyggnaden på Sockenbacka idrottsplan 
måste förnyas • 600 000 €
Sportplanen är den enda i sitt slag i området och 
betjänar hela staden. Det finns en risk att användningen 
av sportplanen blir betydligt svårare om inte saken 
åtgärdas snabbt. Servicebyggnaden ska förnyas nu.

667 Fasta mobo-kontroller till Talis idrottspark • 
35 000 €
Fasta mobo-kontroller i Talis familjeparks skog i 
västra Helsingfors och på klipporna i området av Talis 
motionspark. Mobo är mobiltelefonsorientering med 
fasta kontroller, som utövas med hjälp av appen MOBO.

695 Tennisplan med konstgräs till Västra Helsingfors • 
100 000 €
En gratis tennisplan med konstgräs till området 
Munksnäs–Sockenbacka–Haga i västra Helsingfors. 
Om förslaget går igenom i omröstningen och till 
genomförande, skulle den exempelvis kunna placeras i 
Kånala.

716 Pumptrack till Malmgård! • 450 000 €
Pumptrack byggs i anslutning till skateplatsen vid 
Kartanonhaka.

724 Fler bänkar och papperskorgar längs Rutiån samt 
bredvid ridanläggningen i Kårböle • 45 000 €
Fler bänkar och papperskorgar längs Rutiån samt 
längs promenadvägen bredvid ridanläggningen. Bänkar 
som placeras i bostadsmiljön med jämna mellanrum 
motiverar speciellt äldre personer att röra sig.

755 Friluftsområdena i Stor- och Lillhoplax, Tali och 
Munksnäsområdet i skick • 210 000 €
Fler bänkar, papperskorgar och belysning längs 
promenadstråken i västra Helsingfors för att öka 
invånarnas trivsel och trygghet. Många äldre personer 
bor i området, och dessa förbättringar skulle glädja dem. 

762 Utomhusgym för (pendlings)cyklister samt 
idrottare i Mejlans, Böle, Brunakärr, Lillhoplax och 
Bortre Tölö • 200 000 €
Moderna utegymredskap skulle möjliggöra en trygg 
muskelträning för motionärer på alla nivåer och i alla 
åldrar. Muskeluppbyggnaden kan förbättras genom att 
njuta av uteluften, året om.

763 Minigolfbana till lekparken Vähätupa i Kånala • 
130 000 €
En minigolfbana öppen för alla och lämplig för alla åldrar 
på Lekparken Vähätupas gård i Kånala. Barn i lekparken, 
skolelever i eftermiddagsklubben och övriga användare 
av utrymmet skulle kunna använda banan.
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765 Idrottsplatser till Håkansåker • 450 000 €
Motionsmöjligheterna i området behöver förnyas. 
Möjligheter till bollspel önskas till parken Sisarenpuistos 
spelplan och ett utegym och skilt område för barn till 
parken Linnapuisto i Håkansåker.

768 Trampolinparker till Sockenbacka och Kånala • 
160 000 €
Byggande av tre trampolinparker i Sockenbackas 
och Kånalas närområden. Varje park skulle ha tre 
olika marktrampoliner. Målet är att erbjuda områdets 
invånare stimulerande närmotion.

804 Gemensam utomhusmotionsplats för alla 
generationer till Ledåkerparken i Kånala • 300 000 €
Ett verksamhetsområde till Ledåkerparken där personer 
i alla åldrar trivs att röra sig. Det skulle uttrycka sig i 
naturen som en vacker helhet, där områdena skiljs åt 
med blommande buskar, träd och låga planteringar.

806 Vattenklosett till Munksnäs badstrand • 100 000 €
Förslaget är att bygga en ny, mörkgrön stadstoalett 
vid Munksnäs strand, som är öppen från morgon till 
kväll under hela året, på en plats som bestäms av 
motionstjänsterna.

822 Förbättring av möjligheterna till friluftsliv i Bågböle 
vid parkområdet mellan Gamlas och Malmgård • 
275 000 €
Stigarna förbättras till gångvägar, antalet bänkar 
och belysning utökas och istället för det förfallna 
trädbeståndet planteras körsbärsträd. Förbättringen 
av området höjer användningsvärdet och trivseln för de 
som vistas ute.

825 Fler aktiviteter för barn och ungdomar i Munksnäs: 
gungor och basketkorgar, papperskorgar och bänkar 
för ökad trivsel • 250 000 €
Barn och skolelever skulle dra nytta av gungor, 
bänkar och basketkorgar. Ungdomarna önskar fler 
papperskorgar till Munksnäs och Lillhoplax. Närmare 
läge och omfattning bestäms efter omröstningen.

832 Iståndsättning av discgolfbanan i Mejlans • 
400 000 €
En ny frisbeegolfbana behövs till Mejlans, dvs. nya 
korgar, tillräckligt stora och hållbara utkast, lämpliga 
skyltar och kartor. Populariteten av grenen grundar 
sig på glädjen av att röra sig i naturen och förmånliga 
redskap.

860 Ökad säkerhet och trivsel i Lassas och Norra Haga 
• 155 000 €
Förbättrad belysning skulle öka användningen av 
promenadstråken i området i mörker, eftersom 
belysning ökar invånarnas trygghet och trivsel. Fler 
bänkar behövs också längs utomhusrutterna.

1009 Skejtplats till Västra Helsingfors • 500 000 €
En mångsidig sparkcykel/skateplats till området Mejlans, 
Lillhoplax eller Brunakärr. Detta skulle göra områdets 
motionsmöjligheter mångsidigt på ett fint sätt.

1017 Byggande av omklädnings- och toalettutrymmen i 
anslutning till Degermyrens idrottspark • 400 000 €
Omklädnings- och toalettutrymmen byggs i anslutning 
till Degermyrens idrottspark. Degermyrens idrottspark 
är en populär plats. Idrottsföreningar, grupper och 
privatpersoner använder platsens tjänster.

1099 Motionsvänlig mötesplats för invånare i 
Hongasmossa • 170 000 €
Till kanterna av parken i Hongasmossa skulle det 
passa med t.ex. utepingisbord, basketkorgar, mölkky-/
pétanqueplan, utegymnastikställningar. Närmare 
innehåll bestäms efter omröstningen.

1108 Av med sand och asfalt vid skolor – Västra 
Helsingfors skolgårdar och närplaner moderniseras 
och görs barnvänliga • 300 000 €
I det västra stordistriktet ändras 3–5 av skolornas 
grus- eller asfaltplaner till planer med konstgräs eller 
tartarbeläggning enligt de proportioner som utformats 
av experter.

1128 Modernt utomhusgym till Haga – nya 
motionsredskap till Degermyrens idrottspark • 
100 000 €
Degermyrens idrottspark är på grund av sitt läge en 
utmärkt plats för Hagaborna att motionera och för ett 
utegym som främjar hälsan. Utegymmaskinerna ska 
besvara olika motionärgruppers behov.

Inlärning och 
kompetens

1080 Lekredskap för barn till lekparker i Västra 
Helsingfors • 78 000 €
Till alla 13 lekparker i det västra området skaffas 
leksaker och motionsredskap som ger inspiration till 
motion och lärande. Anskaffningen skulle medföra 
glädje för tusentals barnfamiljer samt daghems- och 
skolgrupper.

Parker och natur
629 Utsiktsplattform/utsiktstorn till fågelstället i 
Storhoplax • 155 000 €
En utsiktsplattform för fågelskådning byggs 
vid Talistranden. Plattformen skulle möjliggöra 
fågelskådning utan något som skymmer sikten. 

697 Landskapsgestaltning av Granparken 
(Mannerheimvägen–Granvägen–Rönnvägen) med 
respekt för områdets bergiga natur och arkitektur • 
60 000 €
Göra Mejlans Kuusikallio trivsammare genom att planera 
skogsområdet till ett närskogsområde och plantera träd 
och buskar, beskära eventuella främmande arter och 
t.ex. städa upp miljön.
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764 Rutiådalens stadspark – Västra Helsingfors 
centralpark • 225 000 €
Rutiådalen behöver förnyelse. Kvalitetsrutten skulle 
sträcka sig till båda sidor om ån. Mer belysning, bänkar 
och skräpkorgar så att rutten skulle vara trygg året om.

766 Parken Ilkanpuistos ansiktslyft – ett gemensamt 
vardagsrum mitt i Haga • 350 000 €
Parken Ilkanpuisto i Haga kan om den förbättras brett 
betjäna mellersta Hagas invånare, hälsocentralens och 
rådgivningens klienter. Förbättringen av verksamheten i 
Ilkanpuisto betjänar alla invånare och besökare.

791 Ny prakt till Pigaparken • 220 000 €
En koordinator anställs till Pigaparken i Malmgård för 
att hjälpa invånarna att ta hand om parkens förfallna 
byggnader som skyddas av museilagen och för att 
vägleda invånarna om odling på odlingslotter.

802 Får till väster • 300 000 €
En fårinhägnad med skydd skulle byggas i västra 
Helsingfors och en fårhjord med herde skulle hyras. 
Närmare läge bestäms efter omröstningen.

829 Viloplatser och infotavlor till Sockenbacka 
hemstadsstigar • 85 000 €
Viloplatser och infotavlor på många språk till 
Sockenbacka hemstadsstig. Det finns fina 
utomhusrutter i området. Även en tröttare besökare 
kan sätta sig på en bänk och njuta av naturen och 
kulturvärdena.

1124 Välfärdspark för ungdomar och rekreationsstig 
för familjer i Västra Helsingfors • 340 000 €
Fler små parkområden till området Munksnäs och 
Lillhoplax för att främja allas välbefinnande. Restaurering 
av Talis familjestig genom att reparera skyltarna, förnya 
gymmaskinerna och lekplatsens lekställningar.

Den byggda miljön
807 Ljusstig till Västra Helsingfors • 285 000 €
En ljusstig till västra Helsingfors, som skulle belysa 
intressanta objekt i miljön. I placeringen av ljusstigen 
skulle hänsyn tas till gångstråkets tillgänglighet och 
placering så att området är tryggt även i mörker.

1081 Återställning av friluftslederna, lekplatsen och 
hundparken i Smedjebacka • 150 000 €
Smedjebackas friluftsrutter förnyas, och belysningen 
ökas till hundparken.

Social gemenskap
557 Mångsidig invånarlokal för invånare i Gamlas, 
Magnuskärr och Håkansåker • 355 000 €
Verksamheten i Gamlas invånarlokal och vardagsrum 
kombineras, vilket ger användarna mångsidiga samlings- 
och hobbyfaciliteter och gör det möjligt för personer 
med nedsatt rörlighet att delta i verksamheten.

758 Byhus för invånare i Magnuskärr och Håkansåker • 
230 000 €
Syftet är att stärka hobbymöjligheterna, gemenskapen 
och inkluderingen av invånarna i Magnuskärr och 
Håkansåker, och samtidigt minska ensamhet och 
utanförskap.

759 Verksamhetslokal med låg tröskel till Malmgård • 
352 000 €
En öppen lokal i närheten av Malmgård, där folk kan 
träffa varandra och få olika råd.

760 Invånarlokal öppen för alla till Lassas • 365 000 €
Till Lassas en gemenskaplig invånarlokal som är öppen 
för alla. I den gemenskapliga invånarlokalen skulle man 
kunna samlas, tillbringa tid, ha gemensamma aktiviteter 
och bekanta sig med områdets aktörer och invånare i 
alla åldrar.

761 Ett tryggt och snyggt Sitratorg • 86 500 €
Sitratorget görs tryggare genom att förbättra torgets 
trivsel. En koordinator anställs med tidsbegränsad 
anställning för att ordna invånarevenemang, högtalare 
skaffas, en scen och läktare byggs.

819 Tilkkalankens fula gråa väggar • 35 000 €
Belysning och en samhällelig väggmålning till 
gångtunneln i Tilkkalanken, som skulle genomföras 
tillsammans med ungdomarna i området.

993 Mångkulturell barnklubb till Lillhoplax • 156 500 €
Regelbunden och avgiftsfri klubbverksamhet ordnas till 
barn med olika kulturella bakgrunder. Glad och trygg 
samvaro. Klubbverksamheten skulle göra det möjligt för 
barnen att få nya färdigheter.

1006 Invånarlokal till Södra Haga • 268 180 €
En icke-kommersiell gemensam invånarlokal behövs 
till Hagas invånare. I lokalen skulle man kunna 
ordna invånarkvällar och evenemang som främjar 
gemenskapen.

1037 Kulturella och idrottsaktiviteter till Sockenbacka 
• 110 653 €
Kultur- och idrottsverksamhet utvecklas i 
Sockenbackaområdet. Man främjar gemenskap och att 
få invånare som talar olika språk att delta tillsammans 
med hjälp av kultur och sport!
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Kultur
739 Stationssamhället Åggelby trivsamt med gatukonst  
• 58 000 €
Betongväggarna i gångtunnlarna som leder till stationen 
målas i färgglada färger för att pigga upp invånare och 
förbipasserande.

Motion och friluftsliv
526 Diverse local sports in Oulunkylä • 190 000 €
En närmotionsplats grundas i Självständighetsparken 
med gymutrustning som fungerar med kroppsvikt, 
separata vikter och en räckhävstång.

548 Frisbeegolfbana till Centralparken • 150 000 €
En Frisbeegolfbana inrättas i Svedängens 
friluftsområde.

601 Spelplan till Torparbackens lekpark • 100 000 €
Man gör en spelplan med stängsel till lekparken, där 
man kan spela innebandy och fotboll. Spelplanen skulle 
vara tillgänglig för alla och uppmuntra familjer till att 
vistas ute tillsammans.

617 Motionstrappor till Pirunkallio • 238 000 €
Motionstrappor med belysning till Pirunkallio för att 
betjäna områdets motionärer. Samtidigt skulle man få 
tillgång till att komma till toppen av Pirunkallio för att 
titta på utsikten. Närmare läge och innehåll bestäms 
efter omröstningen.

811 Markerat promenad- och löpstråk • 35 000 €
Man gör guidade promenadstråk i olika längder i 
området längs Åggelby och Vanda å. 

816 Mer aktiviteter till Lillforsens rekreationsområde 
(klätterställning) • 70 000 €
I Lillforsen finns det nästan inga aktiviteter alls förutom 
simning för barn i skolåldern. Med hjälp av OmaStadi 
skaffas en klättringsställning, en s.k. spindelställning för 
större barn.

853 Fler bänkar till rekreationsområdet vid 
Byäldstevägen 1 och andra promenadstråk i Åggelby • 
65 000 €
Fler bänkar och stolar läggs till promenadstråken och 
grönområdena i Åggelby.

894 Säkerhetsstig • 223 600 €
Svedängen ska få en trygghetsstig för äldre personer, 
funktionshindrade och andra specialgrupper, med 
tydliga och textade symbolskyltar, bra belysning och 
rastplatser med armstöd och ryggstöd.

1028 Trivsel och en ordentligt utrymme för dans i 
parken framför invånarhuset Åggelby Societetshus • 
50 000 €
Scenens yta i Maexmontanparken förnyas för dans 
och trivseln i parken förbättras med olika planteringar i 
krukor.

1110 Bort med sand och asfalt vid skolorna – Norra 
Helsingfors skolgårdar och närplaner moderniseras 
och görs barnvänliga • 200 000 €
I det norra stordistriktet ändras 3–5 av skolornas 
grus- eller asfaltplaner till planer med konstgräs eller 
tartarbeläggning enligt de proportioner som utformats 
av experter.
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Parker och natur
611 Rastplatser, kåtor, campingbord och andra 
utflyktsrelaterade konstruktioner i Centralparken • 
238 560 €
Till Svedängen i Centralparken byggs en kåta med 
nödvändiga tjänster (avfallshantering, utebord och 
stolar).  En koordinator med tidsbegränsad anställning 
anställs för att driva frivilligarbetets verksamhet.

738 Ett vackert och säkert centrum i Åggelby – 
belysning av Societetshuset och Ruutanapuisto samt 
utvecklande av parken till en japansk stil • 118 000 €
Åggelby Societetshus och parken Ruutanapuisto 
belyses. Förutom belysning planteras växtlighet i 
japansk stil i parken, antalet viloplatser utökas och 
stengrupper och stegstenar läggs till.

1059 Utveckling av Klasasparken • 85 000 €
Lekplatsen Klaukkalanpuiston leikkipaikka utvecklas för 
att bättre betjäna områdets invånare i alla åldrar genom 
att öka antalet bänkar och belysningen.  Dessutom 
skaffar man fotbollsmål till planen.

1113 Officiella lägerelds- och grillplatser till 
centralparken • 100 000 €
En lägerelds- och grillplats byggs i anslutning till 
Svedängens friluftsstuga/Månsas friluftsstuga.

Den byggda miljön
955 Sparkcykelpark till Månsas / Ombyggnad av 
Månsas nuvarande skatepark • 238 560 €
Den befintliga skateparken i Månsas utvidgas med 
hänsyn till sparkcyklisters behov. De nuvarande 
ramperna repareras och 2–3 nya ramper byggs.

Social gemenskap
640 Lokal för sambruk till Torparbacken • 206 000 €
Torparbackens kvartershus stängdes på grund av 
inomhusproblem för några år sedan.  Man vill ha en 
gemensam lokal i området för invånarna, ett vardagsrum 
där man kan samlas och utöva hobbyer.

978 En plats för ungdomar i Östra Baggböle • 
238 560 €
Planen på lekparken Etupelto ytbeläggs och på en del av 
planen placeras en spelrink med mål, basketkorgar och 
olika hängräcken. Dessutom letar man efter en lämplig 
innesamlingslokal för unga.

1101 Gemenskap i området och skolorna i Norr med 
temadagar och utflykter • 132 000 €
En samhällsarbetare anställas till det norra 
stordistriktet, vars uppgift är att förbättra gemenskapen 
i området genom att skapa möjligheter till samarbete 
mellan olika åldersgrupper.
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Miljöhänsyn
529 En flytande ö och kobbar för vitkindade gäss • 
35 000 €
Flytande element i vattnet där de vitkindade gåsarna och 
andra sjöfåglar får vara i fred. I ett ostört tillstånd är det 
också mer meningsfullt att titta på dem från stranden.

665 Parkguider till Helsingfors • 50 000 €
Parkskyltar skulle vara ett miljöpedagogiskt verktyg 
för att göra det möjligt för gäss och människor att leva 
harmoniskt tillsammans, samt förhindra till exempel 
nedskräpning och känslor av otrygghet.

681 Koldioxidneutrala stadsdelar • 60 000 €
En öppen kalkylmodell och en webbapplikation med 
öppen källkod för att stödja beräkningen av stadsbornas 
klimatpåverkan samt planering och uppföljning av 
hållbara åtgärder.

814 En koldioxidneutral stad – förnybar energi till 
stadens förfogande • 35 000 €
Elen som används för att belysa motionsspåren i 
Centralparken skaffas som förnybar energi inom en 
tidsgräns, eller så skulle staden kunna skaffa solpaneler 
för Centralparkens belysning.

876 Förnybar energi från stadens fastigheter • 
150 000 €
Staden skulle kunna vara en föregångare för att 
producera förnybar energi i sina egna fastigheter. 
Förslaget kommer att genomföras som ett 
utredningsarbete.

911 Mer träd och annan växtlighet, mer liv • 150 000 €
Blomsterängar anläggs och mängden klöver ökas längs 
vägrenarna, ränder till parker och vide lämnas kvar 
på övergiven mark. Utbildning om naturens mångfald 
ordnas. Stadsborna informeras om projektet.

960 Synliga återvinningsplatser till uppfostrings- och 
utbildningsanstalter • 862 400 €
Ordentliga och ekologiska återvinningspunkter till 
pedagogik- och utbildningsinrättningarna i Helsingfors. 
Ekologi och återvinning är viktiga medborgerliga 
färdigheter som bör undervisas och läras redan från 
daghemmet.

973 Återvinningstjänst för stora saker. • 200 000 €
Transporttjänst av möbler och andra stora 
saker till soptippar och återvinningscentraler för 
låginkomsttagare.

977 Talko för främmande arter: motion, delaktighet och 
naturens mångfald • 35 000 €
Gemensamt frivilligt arbete anordnas på tio platser med 
högt naturvärde, vilket stöds genom att informera, ordna 
en småskalig servering, deltagarpriser och besökare.

984 Tygblöja för spädbarnsfamiljer • 336 000 €
Staden skulle kunna stödja familjer i Helsingfors som 
får barn genom att till exempel ge tygblöjor i gåva i 
samband med rådgivningsbesök. Också ett gåvokort till 
blöjlåneexpeditionen skulle kunna vara möjligt.

1056 Insektshotell till stadsnaturen: information och 
verkstad on the road • 35 000 €
Insekthotell-verkstäder med låg tröskel i olika 
stadsdelar, där stadsborna med handledning skulle 
kunna bygga egna insekthotell och ta dem till valfria egna 
platser i den omgivande naturen.

1084 Pump- och reparationsstationer för cyklar på 
bibliotekens gårdar • 35 000 €
Cyklisternas vardag skulle underlättas om 
biblioteksgårdarna hade pump- och reparationsstationer 
för cyklar på samma sätt som bredvid metrostationerna.

Kultur
555 Kulturbörsen • 175 000 €
En egen kulturplånbok inrättas i staden, genom vilken en 
del av avgifterna för besökande artister betalas.

565 Tanssia ja Yhdessäoloa, Dans och Samhörighet, 
Dancing and Togetherness, 

• 50 400 €
Sällskaps(dans)evenemang 12–15 gånger om året, i de 
större lokalerna som är lämpliga för staden.

684 Vi räddar Helsingfors historia åt Helsingforsborna 
• 60 000 €
En utredning görs om gamla hus, som fortfarande 
skulle behöva repareras och som ligger på betydande 
rekreationsområden. Man tar fram idéer och kartlägger 
vad byggnaderna skulle kunna erbjuda stadsborna.

783 Stadsbornas egna estrader • 172 000 €
En kulturproducent för att genomföra och koordinera 
föreställningar och utställningar, så att stadsbornas 
egen konst skulle kunna visas upp med stöd av staden. 
På detta sätt skulle alla som utövar konst kunna visa upp 
sina verk.

826 HELMIMAG: Helsingfors stadstidning • 55 000 €
En digital stadstidning som behandlar Helsingfors 
historia, arkitektur och dolda pärlor. Tidningen skulle 
leda invånare och gäster till Helsingfors hemligheter och 
obesökta hörn.

898 Kortfilmer om stadsdelarna • 60 000 €
Invånare i olika stadsdelar skulle spela in videoklipp från 
sina bostadsområdet som belyser de särdrag som finns 
i kvarteren. Videoklippen skulle sammanställas till en 
färgstark helhet som behandlar varje stadsdel.

الرقص وروح المجتمع
танцы и единение, 

Qoob-ka-ciyaarka iyo Wadajirka,
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939 Interactive touch walls / interaktiva spelväggar • 
152 000 €
Interaktiva väggar med pekskärm i stadens stora 
bibliotek, kulturcentrum och museer.

947 BOKIGLOOR • 400 000 €
Bok-iglor där man skulle kunna koppla av i soffor och 
hängmattor. Platserna skulle också kunna fungera som 
möjligheter att utbyta böcker: en invånare skulle ta med 
sin gamla bok till en iglo och ta en annan i utbyte.

951 Separata avdelningar för barn på Helsingfors 
bibliotek • 260 000 €
Utrymmen avsedda för barn i biblioteken i Helsingfors. 
Erbjuda leksaker och brädspel som är lämpliga för olika 
åldrar så att barnen kan leka och spela medan de vuxna 
läser.

1026 Kultur i luften (Interaktiv guide till Finlands 
historia och kultur) • 182 000 €
En applikation som skulle göra Helsingforsbor och 
gäster bekanta med den finländska kulturen. QR-koder 
till sevärdheterna i centrum, som skulle ge information 
om finländsk kultur och konst genom att scanna med 
telefonen.

1038 Stadskonstprogram för alla • 215 000 €
Utbildningsprogram i urbankonst i Helsingfors, 
som skulle omfatta kurser, verkstäder, utställningar, 
aktiviteter, evenemang för samhälls- och 
gräsrotsfinansiering, samarbete med organisationer, 
entreprenörer etc.

1047 Gratis musiklektioner • 200 000 €
Projektet syftar till att erbjuda gratis musikundervisning 
för barn (särskilt familjer med låg inkomst) och öka 
sysselsättningsmöjligheterna för yrkesmusiker.

1066 Kulturapp, stråk i varje stadsdel • 195 000 €
En mobilapp som skulle ha kulturella och historiska 
stråk från varje stadsdel.

Motion och friluftsliv
538 Öarna tillgängliga med hjälp av båttjänst 
• 110 000 €
Områden med båttjänster vid kallelse planeras 
med byggnader, och anbud begärs från verksamma 
transportbolag. Man börjar i östra Helsingfors skärgård, 
senare kan verksamheten utvidgas till hela Helsingfors.

585 Säkerhetsförbättringar på leder • 135 000 €
Det finns många byggda rutter i Helsingfors, och bland 
dessa finns också farliga platser. Säkerheten på dessa 
platser ska förbättras för att förhindra olyckor.

594 Guidad och uppmätt maratonsträcka för 
självständiga maratonlöpare • 35 000 €
En maratonrutt skyltas genom stadens parker och 
lätta trafik. Rutten skulle gå förbi tjänster på så sätt att 
löparen kan hämta de saker hen behöver själv på rutten.

709 Utlåning av friluftsutrustning tillgänglig för alla • 
302 000 €
En lätt tillgänglig låneexpedition med utflyktstillbehör, 
där familjer, föreningar, kompisgrupper och 
privatpersoner i Helsingfors kan långa utflyktstillbehör 
för en dagsutflykt samt för längre vandringar.

713 Fler samhälleliga vinterbadsplatser till Helsingfors 
• 335 000 €
Tillsammans med hobbyutövarna kartläggs lämpliga 
platser, en genomförelseplan utarbetas för ett 
nätverk av täckande vinterbadplatser och 3–5 nya 
vinterbadplatser grundas på olika håll i Helsingfors.

720 Dans till stan, bygge av platser som passar för 
dans och annan motion i parken • 250 000 €
Mer utrymme behövs för utemotion och dans. 
Utemotionsplatserna skulle kunna utvecklas så att de 
passar danser som behöver ett halt golv och övriga 
motionsgrenar utomhus.

767 Simstadion öppet året runt • 100 000 €
Förutsättningar till affärsverksamhet utreds och 
invånare och partner görs delaktiga för utvecklingen 
av verksamheten under vintersäsongen. Förslaget 
fortskrider som en studie.

824 Idrottsgrensfestival • 64 000 €
Olika idrottsklubbar presenterar sin egen verksamhet i 
evenemang med festivalanda, där varje gren har en egen 
plats där det finns möjlighet att prova grenen.

845 Flyttbar Popup-lekpark • 188 000 €
En mobil special-lekpark som skulle ha mycket sådant 
som man normalt skulle få betala för. Lekparken skulle 
vara gratis och cirkulera runt Helsingfors från slutet av 
våren till mitten av hösten.

913 Fler motionshobbyer för barn i skolåldern • 
72 000 €
Olika idrottslektioner ska ordnas för skolelever. 
Fortsättning och utvidgning av verksamheten EasySport. 
Syftet är att öka hobbyverksamhet med låg tröskel och 
få med alla barn.

942Finland-Themed Outdoor Play Park / Utomlekpark 
med Finland-tema • 880 000 €
Barnen skulle bekanta sig med Finlands kulturarv genom 
fantasifull lek och de vuxna skulle kunna tillbringa sin 
fritid. En naturnära miljö som grundar sig på Kalevala 
skulle passa Finlandstemat.
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945 Simnings- och motionsturer för kvinnor och barn • 
111 050 €
Mer motion- och simtider endast för damer.

950 SEPARATA DUSCH- OCH OMKLÄDNINGSBÅS I 
SIM- OCH IDROTTSHALLAR • 100 000 €
Separata dusch- och omklädningsrum i sim- och 
sporthallar för att uppmuntra människor med alla 
bakgrunder att simma och idrotta.

1018 Fler allmänna toaletter i Helsingfors: utedass 
Helsinki-huussi (WC) • 200 000 €
Fler ”Helsinki-huussi” toaletter. Estetiska, miljövänliga, 
toaletter med grönt tak som är öppna dygnet runt och 
om möjligt året runt.

1072 Jämlika hobbymöjligheter och nya grenar till unga 
och barn samt bättre utnyttjande av idrottsplatser • 
220 000 €
Redskap och utrustning i gott skick erbjuds i närheten 
av motions- och idrottsplatserna. Utrustningen 
kan antingen vara gratis eller hyras från en 
utrustningscontainer eller en redskapslåneautomat.

1103 Motorikutvecklande fotbollsbord på skolgårdarna 
i Helsingfors (~50 skolor) • 260 000 €
Anskaffning av 50 fotbollsbord som utvecklar barns 
motorik till skolorna i Helsingfors. Koordinationen av 
bollen och kroppen är ett av de bästa sätten att utveckla 
och aktivera barns motorik och rörlighetsfärdigheter.

Inlärning och 
kompetens

547 Digiåldern! Distansklubbar och distanshanledning 
för äldre • 131 972 €
Inköp av surfplattor som lånas ut till invånare i 
anslutning till tre seniorcenter och sju bostadshus. 
Införa och samordna Digivän-verksamhet och klubbar 
för att stödja äldre.

700 OmaStadi-verkstad, klassrum för tekniskt arbete 
till invånarnas bruk. • 176 000 €
I fem skolor skulle klasser för teknisk slöjd vara 
tillgängliga för invånarna kl. 17–21. Verksamheten skulle 
utökas till fem nya skolor och 3D-skrivare skulle skaffas 
till de lokaler som ännu är utan.

703 Lär känna naturen! • 575 000 €
Naturlotser anställs (t.ex. konstnär, miljöpedagog, 
spelplanerare) till varje område. Syftet är att barn och 
unga ska bli bekanta med naturen och röra sig i och 
observera naturen.

708 LGBTQ+-seminarier för skolor • 100 000 €
HBTQ-seminarier skulle ordnas för årskurserna 6–9 för 
att öka de ungas medvetenhet och öppenhet om ämnet. 
Seminarierna skulle hållas per årskurs i skolorna och 
vara ledda av experter.

908 Virtuell verklighet för alla • 35 000 €
Maskiner för VR-spel är ganska dyra och kräver mycket 
utrymme. En VR-station med spel och applikationer 
grundas på flera bibliotek i Helsingfors.

928 Kulturrådgivare till arbetsplatser • 500 000 €
Kulturrådgivarnas uppgift skulle vara att stödja 
arbetsgivarna i att modigt anställa invandrare. 
Kulturrådgivaren ger skolning och vägledning i frågor 
som gäller kultur, språk eller religion.

930 Språkklubbar för tonåringar och unga i 
Helsingfors • 126 500 €
Klubbar varje vecka till biblioteken där 10–17-åriga unga 
skulle få träffas och prata med varandra. Huvudsaken 
skulle vara att ge mod till de unga att prata finska och 
vara sig själv utan att vara rädd för språkfel.

969 Öka språkkunskaper i finska och anställbarhet av 
utlänningar • 142 025 €
Pilotprojektet Kurs i finska för invandrare som har en 
examen. Kursen skulle grundas på en innovativ metodik 
som skulle utveckla praktiska språkfärdigheter samt 
specialvokabulär för yrkesgrupperna.

992 Utbildning för föreningsaktörer om distansmöten 
och digitala appar! • 62 000 €
Genom Arbis samlas och erbjuds utbildningspaket så att 
alla aktiva inom medborgarverksamheten jämlikt kan gå 
med i den ”nya” digitala verksamhetsmiljön.

1025 Hur man uppför sig i webbmiljöer – förebyggande 
program • 186 000 €
En plattform liknande tjänsten Helvi för föräldrar. 
Föräldrar och yrkesfolk inom utbildningsbranschen 
identifierar faror och hur de ska agera om de stöter 
på dem (tjänsten fokuserar på barnens säkerhet på 
webben).

1030 Barnens tur: Tiedekontti • 248 000 €
En cirkulerande container med redskap för att testa 
och undersöka vetenskap och konst på samma sätt 
som Heureka, och som används för fenomenlärande, 
rast- och eftermiddagsverksamhet, evenemang och 
ungdomsprojekt.

1039 Öka möjligheterna till att studera modersmål i 
skolorna • 415 000 €
I förslaget skulle man ordna mer undervisning 
i lokalbefolkningens språk för barn genom 
klubbaktiviteter.

1126 Tilläggsfinansiering för att göra läromedlen 
mångsidigare i Helsingfors grundskolor • 855 000 €
Extra finansiering till skolarna i Helsingfors för 
läromedel. Årskurser som speciellt behöver nya 
läromedel kan dra nytta av budgeten, eller så kan den 
fördelas jämt bland alla skolors årskurser.
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Parker och natur
612 Bevarande av grönområden • 200 000 €
En applikation som presenterar grönområden och 
skapar en webbplats med kartbottnar samt tillåtna och 
reserverade byggobjekt i general- och detaljplaner. 
Staden ordnar utbildning i att påverka planerna.

632 Blommande träd – 20 magnolior till Helsingfors • 
50 000 €
Mer hållbara magnolieträd och buskar, t.ex. japansk 
magnolia, paraplymagnolia, buskmagnolia och arter av 
dem planteras i Helsingfors.

653 Härliga körsbärsträd till norra delen av Tölövikens 
park • 35 000 €
Körsbärsträd till den norra delen av Tölövikens 
park. Detta skulle vara en fin fortsättning på 
körsbärsträdraden vid Tokoistranden. Körsbärsträden 
skulle exempelvis kunna grupperas i små grupper med 
ett lämpligt avstånd från varandra.

707 Etapper i närnaturen • 240 000 €
Bord och bänkar, gungor, lekplatser, utomhusinstrument, 
skulpturer, sensoriska stigar, parkour-banor, 
naturskyltar och passande skogslösningar för 
sandgångvägar, stigar, skogar och klippor.

732 Flask-/burkställningar i anslutning till sopkorgar 
även i förorter • 40 000 €
Folk skulle kunna lägga pantbelagda flaskor eller burkar 
i en ställning istället för i en sopkorg, så att de personer 
som samlar flaskor eller burkar kan samla dem utan att 
gräva i sopkorgar.

831 Fler leksaker och återvinning av leksaker till 
lekplatser • 140 000 €
Olåst förvaringsbox för offentliga lekplatser och 
lekparker. På detta sätt skulle det vara möjligt att 
återanvända egna gamla fungerande sandleksaker, 
bollar etc.

882 Gräsmattor blir ängar – trivsel till folket samt hjälp 
för klimatet, Östersjön och pollinerare • 35 000 €
Gräsmattor görs till ängar för att få trivsammare 
friluftsområden för människor och hjälpa 
pollinerarinsekter samt klimatet. Genom att skötseln 
minskar, minskar också de koldioxidutsläpp till 
atmosfären som ängarna orsakar.

887 Börja plantering av 100 000 träd tillsammans med 
stadsborna • 130 000 €
Stadsborna föreslår via en enkät vilket slags träd 
som planteras och vart. I denna omgång är antalet 
planteringar 100 träd. Stadens experter bedömer den 
slutliga lämpligheten.

921 Tillräckligt rena sopkorgar med fimpdel • 50 000 €
Fler sopkorgar framförallt bredvid bänkarna, därför 
att omgivningen kring bänkarna ofta är väldigt skräpig. 
En askkoppsdel läggs till sopkorgarna, eller en separat 
askkopp bredvid sopkorgarna.

944 Platser utomhus där ungdomar kan hänga • 
230 000 €
Vindskydd, sittplatser, bord och papperskorgar till 
utevistelseplatser. Projektet skulle börja med ett 
pilotförsök med några platser. Man skulle utveckla 
konceptet i samarbete med ungdomarna för att göra det 
bättre.

1003 Samhälleliga eko-trädgårdar (med grönsakslådor 
och bänkar) • 85 000 €
Samhälleliga utrymmen (samhällsträdgårdar) till 
olika områden i Helsingfors. Samhällsträdgårdarna 
sammanför människor, främjar hälsosamma livsstilar 
och är bra för miljön.

1061 Fler barrväxter till hela staden! • 50 000 €
I synnerhet antalet barrträd som är gröna året om 
utökas. Barrträd och buskar som planteras i krukor kan 
också användas, särskilt på platser där man inte kan 
plantera i marken.

1065 Ätbara planteringar till glädje för alla • 50 000 €
Fleråriga nyttoväxter planteras som t.ex. rabarber, 
dragon och libbsticka, lättskötta vinbär och krusbär, 
körsbär och plommon, så att alla kan njuta av skörden.

1070 Fler fågeltorn till Helsingfors • 450 000 €
Fågelskådningsplatser, där en tornkonstruktion 
som lämpar sig för förhållandena skulle underlätta 
fågelskådning, öka kunskapsbasen om fåglarna 
i Helsingforsområdet och göra användningen av 
områdena mångsidigt.

1088 Lusthus i parkerna • 600 000 €
Lusthus till parker där besökare kan vila och vid behov 
skydda sig mot vädret. Närmare innehåll bestäms efter 
omröstningen.

Den byggda miljön
544 Säkrare att röra sig i Råholmens hundpark • 
88 000 €
Stigen som går runt hundparken skulle återställas och 
belysas så att det skulle vara tryggt att röra sig även 
under de mörka årstiderna.

712 Inkluderande lekparker till Helsingfors • 400 000 €
Lekparkerna utvecklas så att det skulle finnas en park 
i stadsdelen som tar hänsyn till alla barn och deras 
behov, tillgänglighet och hör-, syn-, och talskador i mån 
av möjlighet.
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786 Vårt Helsingfors – Invånarnas respons på planer 
redan i inledningsskedet av planen • 150 000 €
Konsultation av planarkitekter, fullmäktige och 
invånare om planområdet i den inledande fasen innan 
planen upprättas, t.ex. en möjlighet för nätverk eller 
mötesplatser i området.

883 Gång och cykling i vägbyggnadsarbete • 60 000 €
Som en del av utvecklingsprojektet för 
byggarbetsplatser upprättas anvisningar med 
hjälp av erfarenhetsexperter och en konsult för 
entreprenörer om hur man organiserar gång och cykling 
i gatubyggnadsarbetet på ett tydligt och säkert sätt.

962 Fler cykelparkeringar till staden! • 100 000 €
Antalet säkra cykelparkeringsplatser ökas till parkerna 
och skolgårdarna.

1071 Spotlighter till staden • 200 000 €
Föremål och offentliga skulpturer i Helsingfors stad 
som saknar belysning och skyltar kartläggs. Efter 
kartläggningen kompletteras belysningen av olika 
föremål och skyltarna för offentlig konst.

Hälsa och välfärd
545 Mathjälp 2.2 • 400 000 €
Det 2-åriga försöket Mathjälp 2.2 som omfattar hela 
staden minskar matköerna genom att informera 
om befintliga utdelningsställen, dela information om 
tillgängliga tjänster och ge råd till mottagare av mathjälp.

589 Stationer för välmående – mobilapp som främjar 
stadsbornas rörelse • 335 000 €
En applikation som främjar motion och fungerar bl.a. 
i parker, vid busshållplatser och på motionsstigar. 
Målgruppen är stadsbor som vill röra sig mer och få mer 
tips för att öka motionerandet.

596 Mobil rådgivningspunkt Apu-Paku • 313 000 €
Ett mobilt rådgivningscenter för seniorer, som 
skulle fungera som en kanal för uppsökande 
och bredvidgående socialarbete, rådgivning och 
tjänstestyrningskanal och skulle ge information om 
stadens tjänster för olika behov.

639 Egenmakt och Ås ungdomsgård är kulturernas hus 
• 115 000 €
En koordinator till ungdomsgården i Ås 
för verksamheten och att snabba upp 
renoveringstidtabellen, och som kan leda t.ex. 
samarbetet med läroanstalterna och ungdomarnas 
praoperioder.

710 Utlåning av trehjuliga elcyklar till pensionärer och 
personer med funktionsnedsättning på seniorcenter 
och allaktivitetshus • 140 000 €
Man skaffar elcyklar som kan lånas och är lämpliga för 
äldre och funktionshindrade för att främja motionen vid 
Seniorcenter och allaktivitetshus.

726 Förståelse för lösningen av sociala problem i 
förortscentrum • 135 000 €
Missbrukare i förorternas centrum intervjuas så att 
man får kunskap om personernas livsstilar, behov och 
livsskeden som orsakar missbruk, liksom relationen till 
förorten och dess affärscenter.

735 Bostäder för alla Helsingforsbor • 386 000 €
En större del av de ARA-finansierade bostäderna 
tilldelas hemlösa i Helsingfors och dem som har 
hyresskulder. Vid behov skräddarsys ett stöd som tas till 
invånarens eget hem.

790 Lättillgänglig social- och hälsovård i en flerspråkig 
stad • 350 000 €
Social- och hälsovårdstjänsterna ska ha tillgängliga 
tidsboknings- och tolkningstjänster på många språk.

795 Mångsidiga och tillgängliga motionsgrupper i olika 
områden i staden • 100 000 €
Motionsgrupper som tar hänsyn till i synnerhet äldre 
motionärer och motionärer som talar främmande språk 
och former av motion som passar dem.

875 Popup-tandvård • 160 000 €
Enheten för den rörliga munhygienenheten utökas för 
att betjäna klientgrupper som har försvagad förmåga 
att söka sig till tjänsterna. Tandkontroller och småskalig 
tandvård t.ex. i äldres omsorgsenheter.
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877 En ambulerande ”kiosk” med ungdomsarbetare till 
skolorna • 205 000 €
Skolungdomsarbetstagarnas ”samtalskiosk” till 
högstadieskolorna, där unga skulle kunna boka tid för att 
t.ex. samtala fem gånger med en anställd yrkesperson. 
Alternativt samtal också i chatt.

914 Fler läkare till hälsovårdscentralerna • 880 000 €
Hälften av den gemensamma budgeten för stadens 
OmaStadi används till att anställa (tillfälliga) 
hälsocentralläkare.

917 Bra humör – färdigheter inom psykisk hälsa och 
kamratstöd för Helsingforsborna • 244 000 €
Mötesplatser till biblioteken för att stödja det 
psykiska välbefinnandet, där man kan lära sig 
och diskutera frågor relaterade till psykisk hälsa. 
Erfarenhetsexperternas mottagning finns på platserna 
och en del av verksamheten sker på distans.

929 Stöd för föräldrar till ungdomar • 150 000 €
Staden skulle fastställa rekommendationer om 
begränsningar för barn, vilket skulle hjälpa föräldrar 
att själv skapa gränser. Staden skulle anställa lätt 
tillgängliga yrkespersoner inom socialbranschen för att 
stödja föräldraskap.

959 Vårt gemensamma Helsingfors – The Dösä 
• 158 000 €
DeltagandeBussen, som tar personer med för att 
inverka på gemensamma frågor. Man samlar idéer, 
oavsett bostadsort, utbildning och tankevärld 
till ett informationspaket för att hjälpa till med 
vidareutvecklingen.

976 Onlineresurser för diversitet inom företag • 
323 000 €
En sida där man kan hitta resurser för företag som vill 
underlätta integrationen av sina anställda. Syftet skulle 
vara att stödja företag som behöver hjälp för att utveckla 
en internationell arbetskultur.

1021 Ordentlig belysning (Utbildningswebbplats och 
”smarta lampor” i Helsingfors centrum) • 60 000 €
En sida som skulle ge invånarna undervisning om 
hur viktigt det är med ordentlig belysning i privata 
och offentliga lokaler, hur man belyser sitt hem 
och sömnkvaliteten. En ordentlig belysning införs i 
Sinebrychoffsparken.

1079 Guideutbildning för promenadturer och större 
utbud av guidade promenadturer i stadsdelarna! • 
60 000 €
Det finns ett behov av guidade vandringsturer som hålls 
i de lokala stadsdelarna just nu. För att dra turerna 
utbildas frivilliga personer i Arbis kurser.

1086 Utveckling av stöd för djurägare i Helsingfors • 
40 000 €
Man undersöker hur husdjursägande kan stödjas när 
staden växer. Perspektivet är stödjande inverkan på 
husdjurets hälsa och välbefinnande och djurets inverkan 
på ägarens välbefinnande.

Social gemenskap
571 Rollatorrally 2022 – evenemang på 
Medborgartorget • 70 000 €
Vår-/sommarevenemang för äldre personer, där 
man tävlar lekfullt i olika klasser bl.a. tempolopp 
och färdighetsbana. Den bästa uppiffade rollatorn/
promenadkäppen/rullstolen belönas. Tills sist ett 
mormorsdisko.

580 Förslag för enkelt förverkligande – 
Låneverksamhet av högtalare och utrustning för 
uppträdande till alla stadsbor • 319 000 €
Teknikpaket för föreställningar som kan lånas till 
evenemang på stadens områden.  Bl.a. scener, 
högtalare, belysning, transportutrustning och personal 
för en stor uppsättning, samt mindre uppsättningar som 
kan transporteras på en cykelvagn.

582 Tinder för äldre – Hitta en vän! • 170 000 €
Ett servicekoncept där en äldre person kan hitta en vän 
och meningsfulla gemensamma aktiviteter och där de 
som söker vänner kan hitta varandra.

642 Digitala anslagstavlor i stadens och stadsdelarnas 
bruk: pilotprojekt i Botby, Brändö, Hertonäs, Degerö 
och Mellungsbacka • 155 000 €
En digital anslagstavla på en central plats i varje område. 
Infoskärmen skulle innehålla bl.a. en karta över området, 
information om evenemang och transportmedlens 
tidtabeller.

656 Utveckling av verksamhetsmodeller för 
invånarhusens kvälls- och veckoslutsanvändning • 
171 000 €
Verksamhetsmodeller utvecklas där invånarhusen kan 
hållas öppna i stor omfattning även på kvällar och helger.

657 Samma väg – färdtjänst för äldre • 170 000 €
En ekologisk transporttjänst organiserad av 
seniorcentren skulle motivera och stödja äldre personer. 
Arbetstagarna skulle koordinera transporttjänsterna 
och vid behov erbjuda digistöd.

830 Lär känna din granne! • 110 000 €
En ”Lär känna grannarna”-koordinator anställs för två år 
vars uppgift det är att hjälpa grannar som söker sällskap 
och upplever ensamhet att hitta varandra.

844 Graffittiparker till Helsingfors • 195 000 €
Graffiti- och gatukonstparker som också samtidigt skulle 
kunna fungera som skateparker och evenemangs- och 
kulturoaser.
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846 Utlåningstjänster för invånare • 70 000 €
Låneexpeditionstjänster till invånarhusen, varifrån 
personer som befinner sig i svåra livssituationer som 
missbruksrehabilitering eller hemlösa, skulle få låna 
hobbyutrustning och/eller utrustning som underlättar 
vardagen.

881 Karaoke till servicecentralerna • 40 000 €
Singa-webbkaraokesystem till servicecentren. En 
lättanvänd karaokeapplikation som fungerar på alla 
datorer eller Apple iPad. Apparaterna som krävs skulle 
skaffas till servicecentren.

899 Schackbord, damspelsbord • 35 000 €
Schack- och damspelbord till parkerna i Helsingfors.

912 WEBBPLATSEN HITTA EN VÄN OCH VÄNAFTNAR I 
FISKEHAMNENS FRISTAD • 170 000 €
Vänsöksidor till Helsingfors stads webbplats och 
vänkvällar till Fiskehamnens fristad. Tjänsten Hitta en 
vän är avsedd för Helsingforsbor som fyllt 18 år. 

933 Mötesplats med låg tröskel • 700 000 €
En vistelselokal med låg tröskel till Helsingforsborna 
där det skulle kunna erbjudas frukost och/eller varm 
mat, hälsorådgivning, datorer för att sköta ärenden, och 
kanske ett biljardbord samt övrigt tidsfördriv.

937 Faddermor-/farmödrar och mor-/farfäder till 
daghem och skolor • 121 200 €
En gång i månaden/veckan håller utsedda 
Faddermormödrar och -morfäder en lektion med en 
sago- eller läsestund. Lärarna skulle komma överens om 
ämnet tillsammans med faddrarna.

949 Gemensamma flyttbara allaktivitetslokaler • 
180 000 €
En anpassningsbar och mobil lokal som är särskilt 
lämplig för familjer, integration för invandrare, utbildning 
för unga, invånarföreningar, frivilliga organisationer och 
konstnärer.

958 Osallisuus 365-tjänsten samlar 
aktivitetsmöjligheter och förebygger ensamhet • 
400 000 €
Kalendern berättar om möjligheter till deltagande 
och verksamhet enligt årstiderna, hjälper till att hitta 
aktiviteter, gemenskaper, evenemang, chattgrupper, och 
dit kan man lägga till sina egna evenemang.

975 Webbguide för grundande av kvartersgårdar / 
Online Guide for Court Yards • 60 000 €
Tjänsten ger råd i grundandet av en gemensam gård och 
hjälper till att utveckla gårdsområden (t.ex. anslutning 
till andra hus i kvarteret, alternativ till gården, hur man 
diversifierar stadens natur och hanterar regnvatten).

1004 Multikulturella Helsingfors (fler multikulturella 
aktiviteter) • 38 800 €
Fler kurser på engelska med ämnen som t.ex. 
föräldraskap och fostran, matlagning, musik, 
uteaktiviteter, meditation, yoga, välbefinnande, 
diskussion om att bo i Finland och den finländska 
kulturen.

1024 Inkluderande tjänster för barn med särskilda 
behov • 380 000 €
Fler aktiviteter för personer med specialbehov där även 
övriga stadsbor deltar, samt undervisningsprojekt för 
unga om specialbehov för att underlätta närmande och 
förståelse.

1031 Fairytale Helsinki – Sagolika Helsingfors. Hela 
Helsingfors gemensamma kulturevenemang som 
uppmuntrar till lek och kreativitet • 124 000 €
Ett glatt och inkluderande kulturevenemang för hela 
Helsingfors som uppmuntrar fantasi, lek och kreativitet, 
vars tema skulle vara sagor, berättelser, folksagor, 
sagokaraktärer.

1034 Flyttbar Drive In-bio som är flexibel både 
i undantagsförhållanden och för att betjäna 
specialgrupper • 197 000 €
En flyttbar, väderbeständig utomhusskärm med 
högtalare för filmvisning utomhus i april och augusti–
oktober.

1058 StadsSedeln livar upp staden efter coronans 
påverkan • 880 000 €
”Reakuponger” som staden bjuder på och delar ut till 
hushållen. StadiSedeln kan användas var som helst 
i Helsingfors.  Staden bestämmer vad StadiSedeln 
kan användas till, på samma sätt som beloppet och 
giltighetstiden.

1060 Lättillgängliga nyhetsvideor om Helsingfors stads 
aktuella frågor • 102 080 €
Nyheter på klarspråk produceras om stadens aktuella 
frågor som berör alla stadsbor. Förebilden skulle vara 
Yle Nyheter på lätt svenska, som berättar nyheter på lätt 
svenska.

1068 ”Jag talar (språk)”-lappar till personalen på 
kultur- och socialinrättningar • 35 000 €
På bibliotek, hälsovårdscentraler och andra viktiga 
inrättningar skulle det synas vilket språk de anställda 
talar. Detta skulle vara särskilt användbart för dem som 
nyss har flyttat till Finland.
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