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RAKKAUDELLA
PORILAISILLE –
HYVINVOINTIRAHA
• Tavoitteena on osallistaa porilaisia ideoimaan, mitä

hyvinvoinnin eteen pitäisi tehdä.
• Osallistavaa budjetointia 150 000 eurolla
• Kaupunki avasi haun hyvinvointihankkeille, joiden teemoina

tuli olla liikkuminen, kaupunkivihreä, yhteisöllisyys tai
yhteinen tekeminen.

• Hakijan on oltava porilainen, toiminnan porilaisille
tapahtuvaa avointa ja yhteisöllistä.

• Porilaiset saivat osallistua ideointiin jättämällä ideoita pop-
up –tapahtumassa sekä kaupungin nettisivuilla hakijoiden
hyödynnettäväksi. Ideoita tuli lähes 200 kpl.



RAKKAUDELLA
PORILAISILLE –
HYVINVOINTIRAHA
• Hakemuksia tuli yhteensä 103 kpl.
• Hakijoina mm. järjestöjä, yksittäisiä ihmisiä, kyläyhdistyksiä,

yrityksiä tai useita toimijoita yhdessä.
• Hyvinvointiryhmästä koostunut raati valitsi hakemuksista 10

kaupunkilaisten äänestettäväksi. Ääniä annettiin yhteensä
1063 kpl.

• Raati ehdotti kaupunginhallitukselle kahdeksaa hanketta:
Urbaani tapahtumapuutarha, Pori – Suomen hyväkuntoisin
kaupunki, Toivepuisto – toiveiden puisto rakkaudella
porilaisille, Lainaa ny Porilaine liikuntalaukku, Camp Pori –
Retkelle luontoon ja Biitsiä kaupunkilaisille

• Lisäksi rahaa myönnettiin kaupunginosiin ja lähiöihin liittyviin
hankkeisiin.



Rakkaudella porilaisille -hyvinvointihankkeet
• Urbaani tapahtumapuutarha (5500 euroa)

– esimerkiksi basaareita, kierrätys-, musiikki-, lasten- ja teatteritapahtumia sekä Pop Up tyyppisesti kahvila- ja ravintolapäiviä.

• Toivepuisto – toiveiden puisto rakkaudella porilaisille! (6000 euroa)
– tarinatuokioita, runoiltoja, elokuva- ja musiikkiesityksiä, kevään heräämisen juhlia ja jouluisia seikkailupolkuja lapsille kasvien tunnistusta,

liikunnan iloa kahvakuulan, petankin, taichin ja joogan muodossa

• Lainaa ny porilaine liikuntalaukku! (5000 euroa)
– kaupunkilaiset voivat lainata kirjastoista ja liikuntapisteistä matkalaukkuja, joissa on liikuntavälineitä sisä- ja ulkokäyttöön

• Biitsiä kaupunkilaisille (10 000 euroa)
– Kirjurinluodon beach volley -kentän kunnostus

• Pori, Suomen hyväkuntoisin kaupunki (45 880 euroa)
– 10 viikon suunnitelmallinen kaikille porilaisille tarkoitettu treenisyksy. Yhteiset liikuntatuokiot (yli 300 kpl) seurayhteistyöllä porilaisilla liikuntapaikoilla sekä

leikkipuistoissa sekä vinkit sähköisen valmennusalustan avulla.

• Pori App (50 000 euroa)
– mobiiliappi, jonka tarkoitus on aktivoida kaikkia liikkumaan ja kartoittaa liikuntaan tarkoitettujen tilojen, puistojen ja lenkkipolkujen käyttötasoja

• Lähiöt liikkeellä (16 120 euroa)
– Lähiökiertue, jossa kolmeen porilaiseen lähiöön suunnitellaan kunkin alueen asukkaiden kanssa uniikki kokonaisuus siten, että se vastaa ensisijaisesti

lähiön asukkaiden tarpeita ja toiveita

• Camp Pori – Retkelle luontoon (1500 euroa).
– Retkeily- ja luontoaiheinen maksuton mobiilipeli mahdollistaa liikuntatunneille tai vapaa-ajalle kivaa ja hauskaa yhdessä tekemistä



Hyvinvointirahan
myöntämisen ehtoja
• Hakijan tulee olla porilainen, hankkeen toiminnan  tulee

kohdistua porilaisiin ja olla kaikille avointa.
• Kumppanuus ja useamman tahon yhteinen osallistuminen on

tosi suotavaa.
• Hankkeesta tulee viestiä kaupungille ja porilaisille. Hankkeen

markkinoinnissa ja viestinnässä tulee käyttää Porin kaupungin
osoittamaa leimaa.

• Rahaa ei saa käyttää muuhun kuin anottuun hankkeeseen.
• Hakemukset ovat julkisia. Hakemuksista järjestetään

yleisöäänestys. Lopullinen päätösvalta on raadilla. Raati
koostuu Porin kaupungin hyvinvointiryhmän jäsenistä. Raadilla
on oikeus jatkokehittää ideoita ja yhdistää toimijoita.





Kokemukset tähän
mennessä
• Paljon positiivista palautetta kaupunkilaisilta,

yhdistyksiltä ja yrityksiltä.
• Vahva poliittinen tuki uudelle tavalle toimia ja osallistaa

kaupunkilaisia.
• Aktiivisella viestinnällä on iso merkitys.
• Osallistavan budjetoinnin kokeilu, voidaanko

tulevaisuudessa yhä enemmän toteuttaa näin.



RAKKAUDELLA
PORILAISILLE NUORILLE
– VAIKUTTAVUUS-
INVESTOINTI

• Vaikuttavuusinvestoinnissa keskeistä on toiminnan
vaikuttavuus ja sen osoittaminen.

• Kaupungin hyvinvointiryhmä avasi 28.6.-10.8.2018 väliseksi
ajaksi ideahaun, jossa myönnetään 40 000 € yhden
hyvinvointiin liittyvän haasteen ratkaisemiseksi.

• Hakuun voivat osallistua rekisteröidyt yhdistykset ja muut
yhteisöt tai niiden yhteenliittymät.

• Toiminnan tulee ajoittua 9/2018 – 6/2019 väliselle ajalle.



Vaikuttavuusinvestoinnin
avulla haettiin ratkaisua
yhteen seuraavista porilaisten
nuorten hyvinvointiin liittyvistä
haasteista:
• Nuorten (13 – 17 vuotiaiden) porilaisten elämänkyvyn haasteet.

Ratkaisuja haetaan erityisesti tunnetaitojen, asioinnin,
harrastusten, päihteettömyyden sekä muun hyvinvoinnin ja
terveyden taitojen edistämiseen.

• Turvallisen aikuisen puuttuminen. Nuorille tehtyjen haastattelujen
perusteella nuoret kokevat turvallisen aikuisen puutetta.
Ratkaisua haetaan esim. vapaaehtoisuuteen liittyvistä
toimintamalleista.

• Yläkouluikäisten yksinäisyys. Kouluterveyskyselyn mukaan
porilaisten yläkouluikäisten yksinäisyys on lisääntynyt.



Rakkaudella porilaisille
nuorille –
vaikuttavuusinvestoinnin
saajan tulee:
• arvioida toiminnan vaikuttavuus euroina ja inhimillisenä

hyötynä suhteessa ratkaisun kohteena olevaan
haasteeseen

• selvittää kuinka montaa porilaista nuorta toiminta on
koskenut ja mikä on vaikuttavuusprosentti

• selvittää miten toiminnan vaikuttavuutta on mitattu
• raportoida miten haasteen ratkaiseminen on toteutettu ja

toteutunut
• viestiä aktiivisesti yhdessä kaupungin kanssa ja käyttää

kaupungin osoittamaa leimaa

Rakkaudella porilaisille nuorille -raha myönnettiin
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirille
nuorten tukihenkilötoiminnan kehittämiseen.





www.pori.fi/hyvinvointiraha
www.pori.fi/rakkaudellaporilaisillenuorille
Strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki
tomi.lahteenmaki@pori.fi
Hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahti
sirpa.kynaslahti@pori.fi
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