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OSALLISTUVA BUDJETOINTI: ÄÄNESTYSVAIHE 
Alla olevassa listassa ovat Hyvinkään osallistuvan budjetoinnin äänestykseen päässet ehdotukset. Jokaisen 
ehdotuksen otsikkotekstin edellä on ehdotuksen arvioitu kustannus. 
 

Äänestysohje: 

 Klikkaamalla otsikkotekstiä saat näkyviin ehdotuksesta tehdyn yhteenvedon, päätösperustelut ja 
alkuperäisen ehdotuksen kuvauksen. 

 Valitse ehdotukset, joita haluat äänestää, rastittamalla ehdotuksen otsikkorivillä oleva valintaruutu. 
 Voit äänestää haluamaasi määrää ehdotuksia, kunhan ehdotusten kustannusten summa ei ylitä 20 

000 euroa. 

 

Huomioithan, että jokainen voi äänestää vain kerran ja lähettyäsi äänestysvalintasi, et voi enää muuttaa 
antamiasi ääniä. 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Linja-autokyydityksen järjestäminen Hyvinkäällä toteutetaan la 13.6.2020 Avoimet kylät- 
tapahtumaan. Kahden linja-auton vuokraaminen siten, että yksi kiertäisi Usmi-Kytäjä-Noppo- 
alueen ja toinen toiset kylät. 

Päätosperustelut: 
Ehdotus täyttää kriteerit ja etenee äänestykseen. 

Ehdotuksen kuvaus: 
Hyvinkäällä toteutetaan la 13.6.2020 Avoimet kylät-tapahtuma. Tapahtumapäivänä pitäisi 
saada linja-autokyydityksiä keskustasta kyliin niille, joilla ei ole omaa autoa. Useat henkilöt 
toivoivat sitä 8.-9.2. Hyvinkääsalissa olleen tilaisuuden yhteydessä. He olivat valmiita 
maksamaan pienen kuljetusmaksunkin. Erittäin kehittelykelpoinen asia. Yhteisöllisyyttä 
parhaimmillaan. 

HUOMIOITAVAA: 
 

Hyvinkään kaupungin osallistuva budjetointi 2020 
 

Tämä dokumentti on yhteenveto äänestykseen tänä vuonna edenneistä ehdotuksista. 
 

Äänestys tapahtuu sähköisessä järjestelmässä 30.3.-13.4.2020 välisenä aikana. Äänestys on tarkoitettu 
Hyvinkään kaupungin asukkaille. 

 
Äänestäminen onnistuu sähköpostiin saapuneen linkin avulla. Linkki tilataan rekisteröitymislomakkeen 
kautta. 

 
Rekisteröitymislomake löytyy osoitteesta https://www.ehyvinkaa.fi/osallistuva‐budjetointi‐ 
rekisteroityminen/ 

 
 

 

 

 
 

Äänestettävät ehdotukset: 
 

Kuljetukset kyliin 1 000 € 
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Ehdotuksen yhteenveto: 
Lähipuistojen pienkunnostamista talkoovoimin, esim. puistojen aitojen korjausta, maalaamista, 
nurmikon huoltoa jne. Ideana, että kaupunki järjestää tarvikkeet ja pientä purtavaa talkoisiin, ja 
talkootyöt tehdään asukkaiden toimesta. Tätä varten alueet voivat sopia yhden tai useamman 
talkoopäivän. 

Päätosperustelut: 
Ehdotus täyttää kriteerit ja etenee äänestykseen. Käytettävissä oleva summa voidaan käyttää 
tuunattavaksi ilmoitettavien puistojen paranteluun, ilmeen kohottamiseen sekä talkooväelle 
hankittaviin pieniin talkootarjottaviin. Mikäli ehdotus menestyy äänestyksessä, sovitaan 
tarkemmasta toteutuksesta erikseen. 

Ehdotuksen kuvaus: 
Lähialueen puistoja katsellessa huomaa maalipintojen rapistuvan sieltä täältä, nurmikon 
kaipaavan huoltoa ja aidastakin saisi taas ehjän muutamalla naulalla. Lähipuiston 
kunnostamiseen ei tarvita muutamaa maalipurkkia ja aktiivista asukasta enempää. 
Kaupungilla ei aina riitä resursseja tai työvoimaa, niin voisiko joitain kaupungin alueita esim 
puistoja ylläpitää osittain yhteisövoimin? Yhdessä talkoona kunnostettuun ympäristöön syntyy 
myös eri tavalla tunnneside ja näin yhteisö haluaisi jatkossakkin pitää alueen siistinä. 
Omakotialueella löytyy käsistään käteviä isäntiä, emäntiä sekä jälkikasvua jolle omasta 
ympäristöstä huolta pitäminen on tärkeää. Tämä opettaa myös lapsille tärkei taitoja. Monesti 
näen lapsieni leikkejä seuratessa pieniä korjauksia ja kunnostuksia lähialueen puistoon, mutta 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Nykyistä isomman Hydrohex-näytön hankkiminen Sveitsin uimalaan. Hydrohex on altaan 
reunalle kiinnitettävä laite, josta uimalan käyttäjät voivat valita erilaisia virtuaalisia 
vesijumppaohjelmia. Ehdotuksessa toivotaan, että remontin yhteydessä hankittaisiin laite, 
jossa on nykyistä isompi näyttöruutu. 

Päätosperustelut: 
Ehdotus etenee äänestykseen siten, että isompi hydrohex-laite voitaisiin vuokrata loka- 
joulukuun ajaksi. Tällöin laite saataisiin käyttöön heti remontin valmistumisen jälkeen ja 
ehdotus olisi toteuttavissa vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin puitteissa. 

Ehdotuksen kuvaus: 
Hienoa, että uimalassa on nykyisin Hydrohex, joka innostaa vesiliikuntaan. Harmillista vain, 
että altaan reunalla oleva näyttö on niin mahdottoman pieni, ettei sitä tahdo nähdä. Olen 
huomannut, että ihmiset haluaisivat hyödyntää Hydrohexiä, mutta nyt ohjeiden seuranta on 
hyvin vaikeaa. Vielä vaikeampaa se on heikkonäköisille. Uskon, että tämä jättinäyttö lisää 
ihmisten halua liikkua ja monet voivat harrastaa vesijumppaa oman aikataulunsa mukaan. 
Lisäksi uskon, että tämä innostaa eri ikäryhmän ihmisiä liikkumaan ja nauttimaan hyvästä 
palvelusta. Nyt otsikoissa olleet uimalan pääsymaksutkin saisivat paljon lisää katetta ja lisäisi 
kaupungin hyvää mainetta. 

Tuunaa puistosi 1 500 € 
 

 

Hydrohex isolle näytölle 2 000 € 
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Ehdotuksen yhteenveto: 
Kahden ulkokäyttöön soveltuvan penkin hankinta Martin koirapuistoon. 

Päätosperustelut: 
Täyttää kriteerit, etenee äänestykseen. (Lisätietoa: penkkien hankinta sisältyi ehdotukseen, 
jossa oli mukana myös toive vesipisteen rakentamisesta koirapuiston alueelle. Vesipisteen 
rakentaminen ei ole mahdollista, alkuperäinen ehdotus jouduttiin tästä johtuen hylkäämään.) 

Ehdotuksen kuvaus: 
Penkkejä Martin koirapuistoon. 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Liukumäen hankkiminen ja asentaminen Puolimatkan koulun läheisyyteen monipuolistamaan 
lasten leikkimahdollisuuksia. 

Päätosperustelut: 
Ehdotus täyttää kriteerit, etenee äänestykseen. 

Ehdotuksen kuvaus: 
Koulun, lähialueen päiväkotien ja Hyvinkääläisten lasten käyttöön Puolimatkan koulun 
läheisyyteen. Monipuolistamaan alueen leikkimahdolliskuuksia. Monipuolistamaan koulun 
välituntimahdollisuuksia. 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Metsäkaltevan asuinalueen nurmialueen osalta toivotaan kentän perustan kunnostamista ja 
kahden uuden jalkapallomaalin hankintaa. Lisäksi ehdotuksessa toivotaan Metsäkaltevaan 
omaa koripallokenttää. 

Päätosperustelut: 
Metsäkaltevan pelikentän kunnostamisen osalta äänestykseen etenee uusien 
jalkapallomaalien hankinta. Muilta osin arviointikriteerit eivät täyty esimerkiksi 
kokonaiskustannusten eivätkä aikataulun osalta. Lisätietoa: Kaupungin 
lähiliikuntapaikkasuunnitelmaa päivitetään tänä vuonna. Tässä yhteydessä 
lähiliikuntapaikkojen tilanne ja muutostarpeet arvioidaan laajempana kokonaisuutena. Kun 
suunnitelmaa päivitetään, myös kentän tasoittamista koskeva ehdotus sekä ehdotus 
koripallokentän rakentamisesta käsitellään muiden ehdotusten kanssa. 

Ehdotuksen kuvaus: 
Messualueen vieressä Metsäkaltevan asuinalueen keskellä on pieni nurmialue, jolle on tuotu 
pari vanhaa maalia. Kenttä on epätasainen ja maalit huonokuntoiset. Alueella on paljon lapsia 
ja parempi kenttä ja ehjät maalit varmasti lisäisi kentän käyttöä. Olisiko koriskaupunkiin 
mahdollista saada koriskenttä myös Metsäkaltevan alueelle kääntöpaikoille tai muualle? 
Ehkäpä jalkapallokentän läheisyyteen kävelytien toiselle puolelle. 

Penkkejä Martin koirapuistoon 2 000 € 
 

 
 

Liukumäki 2 000 € 

 

Metsäkaltevan pelikenttä pelikuntoon 2 500 € 
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Ehdotuksen yhteenveto: 
Kahden uuden keinun hankinta ja asennus Puusepänpuiston alueelle. Toiveena sellainen 
malli, jossa toinen keinuista olisi vauvoille tarkoitettu. 

Päätosperustelut: 
Täyttää kriteerit, etenee äänestykseen. 

Ehdotuksen kuvaus: 
Puusepänpuisto ansioituneesti kunnostettiin muutama vuosi sitten, jolloin keinut poistettiin ja 
tilalle tuli hämähäkkikeinu. Puisto on suosittu ja kesällä keinu on jatkuvasti varattuna. Se on 
myös kaikista pienimmille hankala. Puistossa on iso tyhjä hiekka-alue, johon mahtuisi tavalliset 
keinut, joista toinen voisi olla vauvakeinu. Ne tulisivat tarpeeseen. 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Ehdotuksena, että Martin koulun kentälle hankitaan lisää jalkapallomaaleja. 

Päätosperustelut: 
Etenee äänestykseen kahden jalkapallomaalin hankinnan osalta. Näiltä osin ehdotus olisi 
toteutettavissa kuluvan vuoden aikana. Sen sijaan alkuperäiseen ehdotukseen sisältynyt 
tekonurmikentän hankinta ja asennus jäävät äänestysvaiheesta pois. 10.000 euron budjetti ei 
riitä tällaiseen kokonaisuuteen. Alkuperäisen ehdotuksen otsikkoa muutettu: Hankintaan lisää 
jalkapallomaaleja ja parempi alusta Maritn kentälle; muutettu: Jalkapallomaaleja Martin 
kentälle. 

Ehdotuksen kuvaus: 
Lisää jalkapallomaaleja Martin koulun kentälle. Lisäksi jalkapallonurmi nykyisen 
kovanmatontilalle. Kustannusarvio noin 250.000 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Ehdotuksen yhteenveto: Kuntalaisille järjestettävä yhteiskäyttöinen tila ompelu- ja muiden 
käsitöiden tekemiseen syyskauden 2020 ajaksi. Ompelukoneen/ompelukoneiden ja 
tarvittavien tarvikkeiden sekä kalusteiden hankinta. 

Päätosperustelut: 
Ehdotus täyttää kriteerit ja etenee äänestykseen. Hankintakulut muodostuvat laitteista, 
tarvikkeista sekä tarvittaessa kalusteiden hankinnasta. Tilajärjestelyn osalta lähdetään siitä, 
että tähän tarkoitukseen soveltuva tila pyritään ensisijaisesti löytämään kaupungin käytössä 
olevista kiinteistöistä. Lisätietoa: Mikäli ehdotus menestyy äänestyksessä, suunnitellaan 
toteutus tarkemmin siten, että ompeluun soveltuva tila saadaan yhteiskäyttöön vähintään 
syyskauden 2020 ajaksi. On huomioitava, että osbun puitteissa ei voida hyväksyä sellaista 
ehdotusta, josta aiheutuu pysyviä käyttötalousmenoja tuleville vuosille. Tästä johtuen 
toiminnan jatkolle ei ole mahdollista antaa lupausta, vaan ehdotus koskee toistaiseksi 

Keinut Puusepänpuistoon Kansankadulle 2 500 € 
 

 
 

Jalkapallomaaleja Martin kentälle 2 500 € 
 

 
 

Yhteinen tila ompeluun / käsitöiden tekemiseen 3 000 € 
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Ehdotuksen yhteenveto: 
Bussikuljetuksen (meno-paluu) järjestäminen Hyvinkäällä sijaitsevien luontopolkujen 
läheisyyteen. Kuljetuksen järjestäminen kerran kuukaudessa. 

Päätosperustelut: 
Ehdotus etenee äänestykseen. Toteutus olisi mahdollinen esimerkiksi siten, että pikkubussilla 
hoidetaan meno-paluukyydit syksyn ajan loppukesästä alkaen noin kerran kuukaudessa (yksi 
kohde / kk). 

Ehdotuksen kuvaus: 
Vaikka kerran kk kuljetus bussilla luontopolun läheisyyteen. Jokainen retkeilee x ajan 
itsekseen ja sitten kyyti takas. Autottomalle hankalaa lähteä luontopoluille vaikka haluja olisi. 
Hyvinkäällä niin paljon hyviä reittejä. 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Yksi tai useampi rakennelma kirjastoaukiolle ja/tai torille, jossa olisi kukkia ja vesiaihe. 

Päätosperustelut: 
Etenee äänestykseen kukka-asetelman ja siihen liitettävän vesiaiheen hankinnan osalta. 
Lisätietoa: Hinta sisältää jättiruukun, kuljetukset, kasvien hankinnan, istuttamisen ja hoidon 
sekä vesikoristeen hankinnan ja asennuksen. Alkuperäisen ehdotuksen otsikkoa muokattu 

yksinomaan vuotta 2020. Muutettu alkuperäistä otsikkoa "Iloinen ompelu, kirjonta, kudonta, 
virkkaus" --> Yhteinen tila ompeluun/käsitöiden tekemiseen. 

Ehdotuksen kuvaus: 
Tuota missään ei ollut ettei toista isistä voi laittaa siispä tämä on toinen. Tarvitaan suht reilu 
tila, pari isoa leikkuupöytää voi tehdä vanerista, homman nimi olisi , missä voisin ommella 
vaikka kivan koltun Voisi pyytää alkuun tuokaa koneenne, tai sitten ostaa hyväkuntoisia 
koneita, joskus ei tarvitse kuin koneen joka ompelee suoraa ja siksakkia, saumureita 
muutamia olisi kiva.Listä seinällä koneita kohden , nimi ja varausaika vaikka tulen klo 12 
aikaan ja ompelen klo 16 asti, siitä tietää joku voi siihen alle mä jatkan klo 16, ja menee iltaan 
klo 22 asti, laatikoita minne voi laitella jos itseltä jää keltainen laatikko keltaisia kankaita, 
punainen laatikko punaisia kankaita jnelaatikko missä olisi lankoja pieniä laatikoita langat 
sotkeentuu jos ne ovat liian suuressa läjässä, samoin näpeille, pikkukrääsälle, neuvoille kaikki 
ne mitkä olisivat laatikoissa olisivat ilmaiseksi käytettävää, toki voi tulla tuunaamaan omien 
kankauden jne kanssa. Paikalla voisi olla myös kutomien,virkkaajien jne paikka, samoin 
ylimääräiset langaft laatikkoon Löytyykö villatehtaalla paikkaa , esim se tilamissä tingi ja tingi 
pitää näitä suurkirppispäiviä, mikä olisikaan upeampaa etsiskellä kirppiksillä jotain nähdä aah, 
tuo pitäisi vain tuunata, ei ole konetta missä ,tila olisikin vieressä jee onkohan vapaata 
aikaa.tarvitsee kaiketi vain henkilön joka illan tunteina vetäisi harjalla tilkut sun muut roskiin tai 
sopu että viimeinen ottaa harjan ja vetää, kaupungilta kävisi sitten roskalaatikoiden tyhjennys 
ja joskus harjaus, sopimus tingi ja tontin kanssa että aamusella heiltä saa avaimen ja illalla 
vaikka heidän postilaatikkoon.Tämä vaatisi niitä koneita ompelukoneita ja pöytiä mfacebookin 
roskalavalle pöytiä ja tuolia tai sitten kaupungilla jossain säilössä, Minä ainakin tuunaus on 
jotain ,mutta ei ole konetta ja sotkee koko kämpän. 

 
 

Kuljetuksia luontopoluille bussilla 3 000 € 
 

 
 
Kukka-asetelma ja vesiaihe kirjastoaukiolle/torille 5 000 € 
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Yhdistetty ehdotus: Perheliikunta 5 000 € 
 

 
 

Suomen suurin kirppis 5 000 € 
 

ehdotuksen sisältö huomioiden. Alkuperäinen: Vesiaihe ja torikahvila --> korvattu: Kukka- 
asetelma ja vesiaihe kirjastoaukiolle/torille. Alkuperäinen ehdotus sisälsi näkemyksen myös 
siitä, että keskustasta puutuvat terassit bistroineen. Näiden rakentamiseen ei ole osbun 
puitteissa mahdollisuutta. 

Ehdotuksen kuvaus: 
Ehdotan kirjastoaukiolle ja torille sellaisia rakennelmia, joissa on kauniisti kukkia sekä vettä. 
On ihme, että esim Willan suunnitelussa ei otettu huomioon mitenkään kaupungin kuivuutta. 
Myös viihtyisät puutarhamaiset terassit bistroineen puuttuvat. Se kivirumilus, jonka joku valitsi, 
on ruma sekä toimimaton. Siinä pesii kaljaporukkaa. Pitäisi olla viihtyisä keidas torin 
välittömässä läheisyydessä! Ja kunnon tori. 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Ehdotuksessa on yhdistetty kaksi perheliikuntaa koskevaa ehdotusta ("Perheliikunta" ja 
"Perheliikuntaa"). Molemmissa toivotaan perheliikunnan lisäämistä esim. siten, että 
vanhemmille pidetään esim. kahvakuulatunti samalla kun lapsille järjestetään ohjattua 
liikuntaa. 

Päätosperustelut: 
Etenee äänestykseen. On toteutettavissa seuraavasti: perheliikuntaa ulkona kaksi kertaa 
viikossa, arki-iltana ja lauantaina/sunnuntaina. Kaksi ohjaajaa kerrallaan, tilaisuuden kesto 1,5 
tuntia. Toiminta-aika 7.9.-29.11.2020 (yhteensä 12 kertaa, ei syyslomalla). Mahdollisuus 
järjestää osa vuoroista salivuoroina. 

Ehdotuksen kuvaus: 
Tässä ehdotuksessa on yhdistetty kaksi perheliikuntaa koskevaa ehdotusta (ehdotukset nro 
27 ja 85). Molemmissa ehdotuksissa toivotaan perheliikunnan lisäämistä esim. siten, että 
vanhemmille pidetään kahvakuulatunti tai vastaavaa samalla kun lapsille järjestetään ohjattua 
liikuntaa. 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Kaikille avoimen ulkoilmakirppis-tapahtuman järjestäminen kaupungin keskustassa, alue sama 
kuin suurmarkkinoilla. Kirppispaikat maksutta käyttöön. Oheisohjelmana esim. musiikkia. 

Päätosperustelut: 
Ehdotus täyttää kriteerit ja etenee äänestykseen. Mikäli ehdotus valikoituu äänestyksessä 
toteutettavaksi, aloitetaan tarkempi suunnittelu (viranomaisluvat ym.). Ajankohtana 
tapahtumapäivälle tulisi olemaan kesä-elokuu. 

Ehdotuksen kuvaus: 
Kaupungin keskusta ilmaiseksi kirppis paikaksi samaan tapaan kuin suurmarkkinat. Eli sama 
alue kuin markkinoilla. Oheisena musalava ja muuta ohjelmaa. 
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Riksapyörä vanhusten ulkoiluttamiseen 5 000 € 
 

 
 

Puistonpenkkejä lasten leikkialueelle keskusaukiolle 5 000 € 
 

 
 

Kuntoportaat Kaukasissa sijaitsevan luontopolun yhteyteen 7 500 € 
 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Sähköavusteisen riksan hankkiminen, jotta vanhukset pääsisivät ulkoilemaan riksojen 
kyydissä. Riksakuskeiksi pyydettäisiin vapaaehtoistyöntekijöitä, alan opiskelijoita jne. 

Päätosperustelut: 
Ehdotus täyttää kriteerit ja etenee äänestykseen. Hinta laskettu yhdelle sähköavusteiselle 
riksalle. Alkuperäinen otsikko muokattu tämänmukaisesti (riksoja --> riksapyörä). 

Ehdotuksen kuvaus: 
Sähköavusteisia riksoja vanhainkoteihin. Vanhukset pääsisivät liikkumaan riksojen kyydissä, 
kun omat jalat eivät enää kanna. Riksakuskeja voisi värvätä vapaaehtoisista, omaisista tai 
alan opiskelijoista. 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Lisää istuinpenkkejä kirjastoaukiolle, huomioitavaksi toive, että osa penkeistä olisi suojassa 
suoralta päiväauringonpaisteelta. 

Päätosperustelut: 
Täyttää kriteerit, etenee äänestykseen. Hinta-arvio laskettu kahdelle säänkestävälle 
lisäpenkille. Lisätietoa: Keskusaukion tulkitaan tarkoittavan tässä yhteydessä kirjastoaukiota. 
Alkuperäiseen ehdotukseen sisältynyt toive puuistutuksista jää äänestysvaiheen ulkopuolelle. 
Tältä osin ei voida taata, että ehdotus olisi tänä vuonna kyseiselle alueelle toteutettavissa. 
Alkuperäistä otsikkoa muutettu. Otsikosta jätetty pois teksti "samoin puuistutuksia". 

Ehdotuksen kuvaus: 
Nykyiset istuinpenkit ovat kaikki kesäkuumaan aurinkoon päin.Hyvinkäältä puuttuu 
nykyaikaisen kaupungin viihtymisen keskusta. 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Kuntoportaiden rakentaminen Kaukasten kylässä sijaitsevan luontopolun yhteyteen. Polku 
kulkee Keravanjoen varrella. Portaat rakennettaisiin luontopolun alkupäähän, joen varresta 
Kaukasten Juhlatalon kulmalle. Osallistuvan budjetoinnin kautta haetaan rahaa 
materiaalikustannuksiin; työt tarkoitus tehdä talkootyönä kyläläisten toimesta. 

Päätosperustelut: 
Ehdotus etenee äänestykseen. Mikäli ehdotus menestyy äänestyksessä, on osburahoista 
mahdollista kattaa portaiden rakentamismateriaalit noin 25 metrin matkalle. Lisätietoa: 
Kohteen osalta on varmistettu erikseen asukasyhdistyksen suostumus talkootöihin sekä 
maanomistajan lupa portaiden rakentamiseen. Alkuperäistä otsikkoa muutettu ("Kuntoportaat 
rikastuttamaan yhtä Hyvinkäaän kauneimmista luontopoluista"); uusi: "Kuntoportaat 
Kaukasissa sijaitsevan luontopolun yhteyteen". 
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Kahvipullat vanhuksille 9 000 € 
 

 
 

Julkisen taiteen kunnossapito 10 000 € 
 

Ehdotuksen kuvaus: 
Kaukasten kylässä kauniin Keravajoen varrella kulkee noin 3 kilometrin mittainen luontopolku. 
Polusta on puolet Hyvinkään kaupungin Polkua luontoon - hankkeen myötä syntynyt. Puolet 
on kyläläisten talkoovoimin rakennettu. Kauniin jokimaiseman lisäksi polun varrelta löytyy 
kulttuuri- ja perinnehistoriallisesti merkittäviä kohteita, kuten Suomen Vanutehdas ja 
Kaukasten Juhlatalo. Solisevien koskien varrella pesii useita lintulajeja ja viihtyy 
harvinaisempiakin lehtokasveja. Monet luonnonystävät hakevat mielenrauhaa ja virkistystä 
kulkiessaan siellä. Polun alkupäähän on suunnittella kuntoportaat, jotka kulkisivat joen 
varresta suoraan Kaukasten Juhlatalon kulmalle. Portaita voisi kulkea molempiin suuntiin tai 
tehdä mukavan vaihtelevaa lenkkiä Juhlatalon kentän kautta. Ne palvelisivat monipuolisesti 
niin kuntoilijoita kuin ikäihmisiäkin. Alueemme innokkaat talkoolaiset olisivat apuna tässäkin 
projektissa. Hakisimme materiaalikustannuksiin avustusta. Alueemme asukkaat ovat tehneet 
talkoovoimin paljon alueemme ja hyvinkääläisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Kahvipullien hankkiminen vanhusten päiväkahveille Hyvinkään vanhainkoteihin/palvelutaloihin, 
lisäksi esim. musiikkiesityksiä. 

Päätosperustelut: 
Ehdotus etenee äänestykseen. Toteutustapana käytännössä yksi 
tilaisuus/palvelutalo/hoitolaitos. Päiväkahvien yhteyteen tilattaisiin siis makea leivonnainen ja 
järjestettäisiin musiikkiesitys. Toteuttamisen edellytyksenä on, että hoitolaitoksissa on 
mahdollisuus ottaa vierailevat esiintyjät vastaan. Toimipisteitä on enimmillään noin 20 kpl. 
Tarkempaan toteutuksen suunnitteluun ryhdytään, mikäli ehdotus tulee äänestyksessä 
valittua. Toteutusaika olisi syyskausi 2020. 

Ehdotuksen kuvaus: 
Päiväkahville voitaisiin hankkia pullat Hyvinkään vanhainkoteihin ja muihin palvelutaloihin. 
Pieni herkkuhetki toisi iloa vanhuksille. Rahalla voisi hankkia myös ohjelmaa samoihin 
paikkoihin esim.musiikkiesityksiä 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Nykyisten julkisten teosten tai julkisen taiteen lähiympäristön huoltaminen osbu-budjetin 
puitteissa. 

Päätosperustelut: 
Ehdotus etenee äänestykseen sellaisella reunaehdolla, että kunnostettava kohde / kohteet 
valitaan sen mukaan, missä käytettävissä olevalla osbu-budjetilla saataisiin mahdollisimman 
paljon aikaiseksi. Osa kohteista on nimittäin sellaisia, että niiden kunnostaminen vaatii 
erityisosaamista eikä 10.000 euron budjetti näissä kohteissa riittäisi työn suorittamiseen. 
Tarkempi tilannearvio tehdään, mikäli julkisen taiteen kunnossapitoa koskeva ehdotus 
valikoituu äänestyksessä toteutettavaksi. Tällöinkin kunnostustoimenpiteet on suoritettava 
vuoden 2020 kuluessa. 

Ehdotuksen kuvaus: 
Tällä hankerahoituksella voisi huoltaa tai korjata ainakin osan nykyisistä julkisista teoksista tai 
julkisen taiteen lähiympäristöstä. Esimerkiksi Wäinö Aaltosen suunnittelemalle 
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Ulkokuntosali (Sveitsin alue) 10 000 € 

 

 
 

Jussinmäen valaiseminen 10 000 € 
 

Rautatierankentajien muistomerkille vievät portaat lienevät vaarallisen huonokuntoiset ja 
Osmo Valtosen Papuryksen luulisi nykytekniikalla olevan mahdollista saada korjattua. 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Ulkokuntosali, jossa olisi säänkestäviä ulkoliikuntatelineitä. Ehdotuksessa toivotaan esim. 
leuanvetotelineitä eri korkeuksilla, vatsa- ja selkäpenkkiä sekä crossfit-tyyppistä telinettä, 
johon saa esim. omia kuminauhoja kiinni. Sijainnin suhteen ehdotuksena Sveitsin rappusten 
yläosa. 

Päätosperustelut: 
Ehdotus täyttää kriteerit ja etenee äänestykseen, sijaintipaikkana Sveitsin kuntoportaiden 
yläpäässä sijaitseva alue. Toteutus olisi mahdollista siten, että ulkoliikuntatelineitä hankitaan 
(asennettuina) osallistuvan budjetoinnin mahdollistamalla summalla (enintään 10.000 euroa). 
Kaikkia ehdotuksessa lueteltuja laitteita ei edellä mainitulla summalla saada, mutta tulevina 
vuosina valikoimaa on mahdollista täydentää, mikäli se on taloudellisesti mahdollista. 

Ehdotuksen kuvaus: 
Ulkokuntosali, jossa olisi säänkestäviä ulkoliikunta telineitä esim. leuanvetotelineet eri 
korkeuksilla, vatsapenkki, selkäpenkki, boxi penkillenousua ja hyppyjä varten jne. sekä crossfit 
tyyppinen teline johon saa esim. omia kuminauhoja kiinni. Hyvä alusta, jossa voi myös 
venytellä.Sali olisi kaikkien avoimessa käytössä ja sen verran iso, että esim. seurojen 
treeniryhmät voisi lenkin lomassa käydä tekemässä lihaskunto treenin. 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Ehdotuksen yhteenveto: Jussinmäen viihtyisyyden lisääminen uudistamalla mäen valaistusta 
ja siistimällä alueen kasvillisuutta. Ehdotuksessa ehdotetaan yhtenä vaihtoehtona Jussinmäen 
”kallionseinän” valaisemista. 

Päätosperustelut: 
Täyttää kriteerit ja etenee äänestykseen. Lisätiedot: Toteutettavissa siten, että alueelle 
voidaan hankkia kohdevalaisimia esimerkiksi puiden, portaiden ja/tai "kallioseinämän" 
valaisemiseen. Alueen kasvillisuuden siistiminen mahdollista. Osallistuvan budjetoinnin 
ehdotusten toteuttamisesta ei saa muodostua lisäystä käyttötalousmenoihin. Tämä on otettava 
huomioon ja suosittava erityisen energiatehokkaita valaisimia, mikäli asennettava valaistus 
olisi sellainen, että se olisi hyödynnettävissä myös tulevina vuosina. Toinen toteutusvaihtoehto 
on näyttävä kausivalaistus marras-joulukuussa. Nämä kaksi toteutusvaihtoehtoa selvitetään 
tarkemmin, mikäli ehdotus menestyy äänestyksessä. 

Ehdotuksen kuvaus: 
Jussinmäen valaistus ja viihtyisämmäksi tekeminen. Valot kallioseinään jne. Valaistus 
ilahduttaisi ja näkyisi hyvällä tuurilla kauniisti myös junamatkustajille asti. Pimeä alue on myös 
turvallisuusriski. 
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Yhdistetty ehdotus: Taidetta kaupunkikuvaan 10 000 € 
 

 
 

Bussikuljetukset Rajamäen uimahallille / Sääksiin 10 000 € 
 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Äänestettävä ehdotus on muodostettu yhdistämällä kolme samankaltaista, taidetta koskevaa, 
ehdotusta. Kaikissa ehdotuksissa toivotaan, että kaupunkikuvaa elävöitettäisiin taiteen avulla 
esimerkiksi sähkökaappeihin, alikulkutunneleihin ja suuriin seinäpintoihin sijoitettavan 
maalaustaiteen avulla. Ehdotuksissa tuodaan esiin myös yhteisöllisyyden lisääminen sekä 
esimerkiksi lasten ja nuorten sekä taideopiskelijoiden aktivoiminen mukaan taiteen 
suunnitteluun ja tuottamiseen. 

Päätosperustelut: 
Kolmesta samankaltaisesta ehdotuksesta yhdistetty ehdotus etenee äänestykseen. Mikäli 
ehdotus tulee äänestyksessä valituksi, suunnitellaan jatko siten, että asukkailla on 
mahdollisuus kertoa tähän ehdotukseen liittyvistä ideoistaan tarkemmin ja osallistua 
toteutukseen. Kustannukset muodostuvat tarvikkeista, työpajoista ja henkilöstökuluista. 
Lisätietoa: Alkuperäiset ehdotukset (Taidetta; Taidetta kaikille ja Taidetta katuvarsille) täyttävät 
kriteerit, mutta niiden hyvin samankaltaisen sisällön takia ehdotukset yhdistetään. On 
tarkoituksenmukaisempaa, että äänestettäviä ehdotuksia tulee tässä tapauksessa vain yksi. 

Ehdotuksen kuvaus: 
Ehdotuksen yhteenveto: Äänestettävä ehdotus on muodostettu yhdistämällä kolme 
samankaltaista, taidetta koskevaa, ehdotusta. 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Ilmaisten bussivuorojen järjestäminen Rajamäelle ja/tai Sääksiin Hyvinkään uimalan remontin 
ajan. 

Päätosperustelut: 
Ehdotus etenee äänestykseen. Alustavan selvityksen mukaan kuljetukset olisi toteutettavissa 
niin, että kaupunki ostaa Hyvinkää-Rajamäki-linjaliikenteestä esimerkiksi kaksi vuoroa 
suuntaansa arkipäivisin. Tällöin näillä vuoroilla matkustavilta ei peritä maksua. Eli 
lähtökohtana on, että ei osteta erillisiä tilausajoja vaan hyödynnetään olemassa olevaa 
vuoroliikennettä. Hyvinkääläisille matkustajille tarjottaisiin kuitenkin mahdollisuus matkustaa 
uimalaan ja mahdollisuuksien mukaan kesäaikana myös Sääksin uimarannalle maksutta. 
Tarkempi toteutustapa suunnitellaan tarkemmin ja tiedotetaan erikseen, mikäli ehdotus 
valikoituu äänestyksen myötä toteutettavaksi. Lisätietoa: Osallistuvaan budjetointiin tuli useita 
samankaltaisia ehdotuksia, että uimalan remontin ajan toivotaan ilmaisia bussivuoroja 
Rajamäelle tai Sääksiin. Nämä ehdotukset on yhdistetty yhdeksi äänestettäväksi 
kokonaisuudeksi. Alkuperäiset ehdotukset: Kuljetus uimalaan (nro 9), Uimabussi (nro 10), 
Bussikyyti Rajamäen uimahalliin (nro 29), Uimalakyydit (nro 58) ja Bussikuljetus Sääksiin (nro 
83). 

Ehdotuksen kuvaus: 
Ilmaisten bussivuorojen järjestäminen Rajamäelle tai Sääksiin Hyvinkään uimalan remontin 
ajan. 
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Yhdistetty ehdotus: Kuntoiluvälineitä Hyvinkäänkylän koulun pihalle / 
läheisyyteen 10 000 € 

 

 
 

Yhdistetty ehdotus: Lisää viihtyisyyttä joulu-/kausivalaistuksen avulla 
  10 000 € 
 

 
 

Yhdistetty ehdotus: Koriksen pelipaikat koulujen pihoilla 10 000 € 
 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Ulkokuntoiluvälineiden hankkiminen Hyvinkäänkylän koulun pihalle / läheisyyteen. 

Päätosperustelut: 
Ehdotus etenee äänestykseen. Tämä on yhdistelmä kahdesta samansisältöisestä 
ehdotuksesta. Näissä molemmissa ehdotettiin kuntoilulaitteiden hankintaa Hyvinkäänkylän 
koulun pihalle/lenkkipolun läheisyyteen. Kahdesta samanlaisesta ehdotuksesta on siis koottu 
yksi äänestykseen etenevä ehdotus. 

Ehdotuksen kuvaus: 
Kuntoiluvälineiden hankkiminen Hyvinkäänkylän koulun pihalle / läheisyyteen. 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Kaupungin yleisten alueiden viihtyisyyden parantaminen lisäämällä kausivaloja keskustan 
alueelle loppusyksystä alkaen. Lisäksi samalla mahdollisuus sijoittaa pienet kausivalot 
Uudenmaankadun ja Sairaalankadun liikenneympyrässä sijaitseviin pensaisiin. 

Päätosperustelut: 
Etenee äänestykseen. Ehdotus on yhteenveto kolmesta eri kausivalaistuksen lisäämistä 
koskeneesta ehdotuksesta. Erityistä huomioitavaa: hankittavien valojen tulee olla 
energiankulutukseltaan kaikkein tehokkainta luokkaa. Alkuperäiset ehdotukset: "Kukkaloistoa 
ja talvivaloja keskustaan", Joulu- ja kausivalot Uudenmaankatu ja Sairaalankadun ympyrään" 
sekä Kaupungin jouluvalaistus / valopallot". 

Ehdotuksen kuvaus: 
Kaupungin yleisten alueiden viihtyisyyden parantaminen lisäämällä kausivaloja keskustan 
alueelle. Lisäksi samalla mahdollisuus sijoittaa pienet kausivalot Uudenmaankadun ja 
Sairaalankadun liikenneympyrässä sijaitseviin pensaisiin. 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Koulujen korispelipaikkojen kunnostaminen, uusien korien/telineiden hankinta. Pelipisteiden 
kunnon arviointi ja toimenpiteet (budjetin rajoissa) aluksi seuraavilla kouluilla: Puolimatka, 
Vehkoja ja Tapainlinna. 

Päätosperustelut: 
Ehdotus etenee äänestykseen. Lisätietoa: Tämä ehdotus on yhdistetty kahdesta 
samankaltaisesta ehdotuksesta (Ilmaista tekemistä ja terveyttä sekä koripallokoreja kouluille 
ym. kesäajan liikuntaan). Käytettävissä oleva 10.000 euron budjetti ei riitä uusien 
korien/telineiden hankintaan kaikkien koulujen pihoille. Toisessa ehdotuksessa soveltuviksi 
pelipaikoiksi mainittiin Puolimatkan koulu, Vehkojan koulu ja Tapainlinnan koulu. Mikäli 
ehdotus menestyy äänestyksessä, arvioidaan ensin näiden koulujen pelipaikkojen kunto ja 
osbu-raha käytetään telineiden ja korien kunnostamiseen / uusien hankintaan. Samassa 
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Maauimalan kehittäminen (Kaupunkisilta) 10 000 € 
 

 
 

Foodfest weekend (elokuinen piknik-ilta) 10 000 € 
 

yhteydessä pyritään huomioimaan myös toive siitä, että koritelineitä asennettaisiin eri 
korkeuksille (pienille ja isoille pelaajille). Lisäksi on hyvä huomata, että kaupunki tekee 
lähiliikuntapaikoista tämän vuoden aikana kuntokartoitukset. Tässä yhteydessä tsekataan 
myös koripallon pelaamiseen tarkoitettujen ulkoalueiden kunto (esim. koulujen pihat). 

Ehdotuksen kuvaus: 
Koriksen ulkopelipaikkojen kunnostaminen, telineiden ja korien uusiminen 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Parannustoimenpiteitä maauimalan alueelle, esim. kiinteitä pöytiä tai penkkejä, missä voisi 
istua ja nauttia vaikka eväistä, auringonottopaikkoja, kukkaistutuksia/ suihkulähde, alueen 
kasvillisuuden siistimistä. 

Päätosperustelut: 
Ehdotus etenee äänestykseen sellaisena, että alueelle voidaan tehdä osa ehdotuksen 
mukaisista hankinnoista ja parannustoimenpiteistä. (Budjetti ei riitä kaikkien alkuperäisen 
ehdotuksen mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen.) Lisätietoa: alueelle on tehty graffiti- 
taideteos pari vuotta sitten. Otsikon kirjoitusasua muutettu, alkuperäinen: "Maauimalan 
kehitys- laajennus". 

Ehdotuksen kuvaus: 
Maauimalan ei vuosiin ole isompaa ns . Remonttia tehty. ON siellä maälattu ja joitain lasten 
leluja lisätty. Nurmikolle ympärille voisi laittaa kiinteitä pöytää penkkiä ,missä voisi istua ja 
nauttia vaikka eväistä. Kenen maata on siellä takanna , sinne levittää maauimalan toimintaa 
suihkulähteitä, joka jatkuu kahluualtaana pienille, jossa voi kastellä itsensä, mahtuisiko 
alueelle pieni sauna ja suihkut,terassi, nurmikkorinteellä aurinkoa, matonpesu ennallaan, tai 
pieni laajennus Kukkaistutuksia, muurin voisi taitavaf graffitit maalata, siihen hiekalle tehdä 
perinteiset auringonottopaikat, kauemmas parkkipaikkoja riviin.ď 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Foodfest-/piknik-tapahtuma Villatehtaan alueelle yhtenä elokuun iltana. Osbun budjetista 
kustannetaan tunnelmavalaistusta, teltat, pöydät ja tuolit sekä pienimuotoista oheisohjelmaa. 
Kaupunki hoitaa myös tarvittavat lupajärjestelyt. Osallistujat puolestaan voivat itse tuoda 
omat/seurueensa eväät mukanaan. 

Päätosperustelut: 
Etenee äänestykseen siten, että Foodfest-tapahtuma toteutetaan Villatehtaan alueelle piknik- 
tapahtumana yhtenä elokuun iltana. Osbun budjetista kustannetaan tunnelmavalaistusta, 
teltat, pöydät ja tuolit sekä pienimuotoista oheisohjelmaa. Mikäli ehdotus valikoituu 
äänestyksen myötä toteutettavaksi, ryhdytään tapahtumaillan ajankohtaa ja sisältöä 
suunnittelemaan tarkemmin. Muutokset alkuperäiseen ehdotukseen on tehty siitä syystä, että 
käytettävissä oleva budjetti ei riittäisi alkuperäisen idean toteuttamiseen. Lisäksi alkuperäisen 
ehdotuksen ajankohta ei ole mahdollinen Villatehtaan varaustilanne huomioiden. Alkuperäisen 
ehdotuksen nimeä on muutettu lisäämällä Foodfest weekendiin maininta elokuisesta piknik- 
illasta. 
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Valot (Martin koulun) kentälle 10 000 € 
 

 
 

Aamiaistarjoilua kouluihin 10 000 € 
 

Ehdotuksen kuvaus: 
Villatehtaan alueelle erilaisia ruokarekkoja ja ruokakojuja ja tunnelmavalaistus. Samaan 
tapaan kuin RedCarpetissa oli. Elokuun lopussa kun illalla alkaa olemaan pimeätä. 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Martin koulun koripallo-/jalkapallokentälle ehdotetaan valoja, jotta kentällä pystyisi 
harrastamaan pimeänäkin ajanjaksona. 

Päätosperustelut: 
Ehdotus etenee äänestykseen siten, että kentälle voidaan asentaa pari valaisinpylvästä 
(edellyttää myös perustusten tekemistä). Valaistusta ei ole mahdollista asentaa osbu-budjetilla 
koko kenttäalueen laajuudelle. Koko kentän valaisemisesta aiheutuisi myös pysyviä 
kustannuksia siinä määrin, että se ei olisi enää osallistuvan budjetoinnin hyväksymiskriteerien 
mukaista. Kahden pylvään osalta energiansäästölampuista aiheutuva sähkölasku jäisi 
puolestaan sen verran vähäiseksi, että ehdotus voitaisiin näillä reunaehdoilla toteuttaa. 
Alkuperäisen ehdotuksen otsikkoa täsmennetty, että valaistusta toivotaan Martin koulun 
kentälle. (Alkuperäinen: Valot kentälle.) 

Ehdotuksen kuvaus: 
Martin koulun koripallo kentälle/jalkapallo kentälle valot. Pimeänä ajanjaksona kentällä on 
hyvin vaikea pelata mitään pelejä. Kentän vieressä on pieni mäki, jossa lapset laskevat talvella 
mäkeä. Joten tämäkin tulisi samalla valaistua. Tämä pieni parannus kannustaisi lapsia ulos 
leikkimään/urheilemaan. 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Aamiaisen järjestäminen peruskouluissa. Osallistuvan budjetoinnin puitteissa pystytään 
järjestämään syyslukukauden aikana kaikkiaan neljä (4) aamupuurotarjoilua peruskoulujen 
oppilaille. 

Päätosperustelut: 
Ehdotus täyttää kriteerit ja etenee äänestykseen. Käytettävissä oleva 10.000 euroa riittää 
neljään (4) aamupuurotarjoiluun vuonna 2020, kun mukaan lasketaan kaikki Hyvinkään 
peruskoulujen oppilaat. Mikäli ehdotus tulee äänestyksessä valituksi, järjestetään tarjoilut 
syys-joulukuun ajan, kerran kuukaudessa. 

Ehdotuksen kuvaus: 
Melko moni lapsi jättää aamiaisen syömättä (ei ehdi tai aamuisin ei maistu), jolloin 
keskittyminen koulutyöhön kärsii. Voisiko kouluissa olla aamiaismahdollisuus. 
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Lasten kulttuuripäivä/viikko 10 000 € 
 

 
 

Puolimatkan luumutarha 10 000 € 
 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Erilaisten kulttuuritapahtumien järjestäminen päiväkodeissa yhden viikon ajan (esimerkiksi 
nukketeatteri/ teatteri ja musiikkiesitykset). Esiintyjäryhmät kiertäisivät Hyvinkään 
päiväkodeissa viikon ajan. 

Päätosperustelut: 
Ehdotus täyttää hyväksymiskriteerit ja etenee äänestykseen. Lisätiedot: Esiintyjäryhmien tulisi 
kiertää viikossa 13 päiväkotia. Kaikkiin päiväkoteihin ei välttämättä ole mahdollista saada niin 
paljon esiintyjiä käytettävissä olevan ajan ja budjetin puitteissa, että ohjelmaa olisi jokaiselle 
päivälle. Kaikkiin päiväkoteihin järjestyisi kuitenkin tällä rahalla vähintään yksi esitys, 
todennäköisesti useampikin. Mikäli ehdotus menee äänestyksessä läpi, toteutetaan lasten 
kulttuuripäivä/-viikko syyskaudella 2020. 

Ehdotuksen kuvaus: 
Hyvinkäällä on jo KGB aikuisille, mutta lapsille alle kouluikäiselle voisi olla KGP eli 
KULTTUURI GOES PÄIVÄKOTI (tms.) Ideana olisi että pitkin viikkoa yhtenä päivänä 
päiväkodeissa vierailee nukketeatteria, toisena joku lauluryhmä, teatteria, ynnä muuta lapsille 
sopivaa kulttuuria. Eli nämä ryhmät kiertäisivät viikon ajan Hyvinkään päiväkodeissa, laaditun 
päiväohjelman mukaisesti. Viikko olisi sama kaikissa Hyvinkään päiväkodeissa, eli esiintyjä 
vain kiertäisivät paikasta toiseen yhden viikon aikana. Varmaan löytyi paikallisia ryhmiä, tai 
ainakin lähiseuduilta. Nyt tilanne on se että jos jotain extraa haluaa päiväkodeissa tarjota 
lapsille niin vanhempainyhdistysten on kerättävä rahat ja organisoitava kaikki. 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Puolimatkan puutarhan kunnostaminen kaupunkilaisten yhteiseen käyttöön, levähdyspenkkien 
hankkiminen, polkujen rakentaminen, alueen siistiminen, mahdollisuus muun muassa tarhassa 
kasvavien luumujen keräämiseen sekä mahdollisuuksien mukaan kukkakedon perustaminen. 
Alue sijaitsee Uudenmaankadun varrella, Puolimatkan koulun ja sairaalalle johtavan 
liikenneympyrän välissä. 

Päätosperustelut: 
Ehdotus täyttää kriteerit ja etenee äänestykseen. Lisätietoa: Mikäli ehdotus menestyy 
äänestyksessä ja etenee toteutettavaksi, pystytään osallistuvan budjetoinnin rahoilla 
siistimään aluetta esim. poistamalla pensaita ja raivaamalla omenapuita esille. Samassa 
yhteydessä voitaisiin istuttaa myös uusia puita. Lisäksi alueen poikki kulkeva luomupolku olisi 
mahdollista kunnostaa ja alueelle voidaan mahdollisesti hankkia kyltti/kylttejä, missä kerrotaan 
esimerkiksi alueen historiasta ja kasvilajikkeista. 

Ehdotuksen kuvaus: 
Yksi Hyvinkään pääkaduistahan on Uudenmaankatu, jonka varrella Puolimatkan koulun ja 
sairaalalle johtavan liikenneympyrän välissä sijaitsee hylätty hedelmätarha. Ehdotan, että tämä 
hedelmätarha kunnostetaan kaupunkilaisten yhteiseen käyttöön. Sinne voisi tehdä 
helppokulkuisia polkuja, laittaa penkkejä levähtämiseen ja sallia asukkaille luumujen poiminta 
omaan käyttöön. Ehkä myös kukkakedon perustaminen olisi mahdollista? Ympäristöä voisivat 
hyödyntää myös läheiset koulut biologian opetuksessaan. 
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Ulkoliikuntapiste Kankurinpuiston alueelle 10 000 € 
 

Ehdotuksen yhteenveto: 
Ulkoliikuntapisteen rakentaminen lähelle Terveysmetsää. Ulkoliikuntatelineiden tai -laitteiden 
hankkiminen ja asentaminen Hyvinkään Kankurinpuiston alueelle. 

Päätosperustelut: 
Alkuperäisen ehdotuksen mukaan Kankurinpuistoon toivottiin 20.000 euron arvosta ulkotiloihin 
sijoitettavia kuntosalilaitteita. Tämä summa ylittää osallistuvan budjetoinnin reunaehdot 
(ehdotuksen toteuttaminen saa maksaa enintään 10.000 euroa). Ehdotetulle alueelle on 
kuitenkin mahdollista asentaa ulkoliikuntavälineitä aluksi pienemmälle alalle ja pienemmillä 
kustannuksilla. Tästä johtuen ehdotus otetaan mukaan äänestykseen tarkennusten kera. 
Mikäli ehdotus menestyy äänestyksessä, voidaan osbun puitteissa hankkia ja asentaa alueelle 
ulkoliikuntatelineitä ja/ tai ulkoliikuntalaitteita, rahaa tähän on käytettävissä kuitenkin enintään 
10.000 euroa. Alkuperäistä ehdotusta on täsmennetty siten, että ulkoliikuntatelineitä-/laitteita 
ehdotetaan Kankurinpuiston alueelle. Tästä johtuen myös ehdotuksen nimeä on tarkennettu 
(alkuperäinen: ”Kuntosali ulkotiloihin”). 

Ehdotuksen kuvaus: 
Hyvinkään Kankurinkatu puistoalueelle ulkokuntosali. Alue on lähellä Willatehdasta ja 
Terveysmetsää. Terveyden edistäminen sopisi hyvin kokonaisuuteen. Puistoalue kehittyisi ja 
siellä olisi aktiviteetteja, lisäksi asukkaiden yhteisöllisyys edistyisi yhteisen harrastuksen 
puitteissa. Huomioidaan myös aktiviteetit, jota voi talvisinkin harrastaa. 


