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Osallistuvan budjetoinnin äänestettävät ehdotukset 

1. Uhrin ansiosta lippu liehuu -sotainvalidilaatat Rauman kaupungin lipputankoihin  
• Merkit kiinnitetään vapaaehtoisvoimin ennen itsenäisyyspäivää  
• Kaupungilla on 48 lipputankoa  

2. Päihteettömän nuorisodiscon järjestäminen ravintolassa  
• Ohjelmassa musiikkia, karaokea ja näytelmiä  
• Ajoittuu syksyyn 2021  

3. Piknik-alue Kaunisjärven puistoon  
• Kaunisjärven leikkipuiston ja sen ympäristön kehittäminen  
• Penkkejä ja pöytiä puiston nurmialueelle, toiveena myös katettu alue  
• Puistokävijöille toiveena oma parkkipaikka  

4. Liikennepuistoon aidot suojatie- ja liikennevalot sekä Rauman tunnettuja rakennuksia 
pienoiskoossa  

• Liikennepuiston elävöittäminen aidoilla liikennevaloilla  
• Rauman rakentaminen pienoiskoossa viheralueille, materiaalina esimerkiksi vaneri  
• Valot ja koristerakennukset luovat tunnelmaa  

5. Kadunvarsiroskisten uusiminen kannellisiksi  
• Tavoitteena pitää ympäristö siistinä ja viihtyisänä  
• Kokeilu voidaan aloittaa 10 roskiksella  

6. Kohtaamispaikkoja kaupunkialueelle  
• Tavoitteena uusiin ihmisiin tutustuminen sekä vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden 

lisääminen  
• Kohtaamispaikka voisi olla esimerkiksi värillinen penkki tai maahan merkattu alue  
• Kohtaamispaikka-konsepti sisältäisi yhteiset säännöt kohtaamispaikoille, paikkojen 

suunnittelun sekä rakentamisen  
7. Kehyksillä varustettuja some-kuvauspaikkoja ympäri kaupunkia  

• Kehyksin varustetut kuvauspaikat merkitään kartalle ja 
toteutetaan leikkimielinen Rauma-kuvausopas  

• Kuvauskehyksiin kirjattaisiin esimerkiksi paikan nimi, #visitrauma ja persoonallinen 
slogan  

• Otettuja ja jaettuja kuvia voisi hyödyntää kaupungin somekanavissa ja 
markkinoinnissa  

8. Ulkoilmaelokuvanäytösten järjestäminen lapsille ja nuorille  
• Kaksipäiväinen tapahtuma, esimerkiksi 2–3 näytöstä illan aikana  
• Lapset ja nuoret saavat esittää toiveita esitettävistä elokuvista  
• Ajoittuu syyskuun alkuun  

9. Ikäihmisille maksuttomat kuntosalikäynnit Lapin kuntosalilla  
• Maksuttomien kuntosalikäyntien yhdistäminen myös seniorirannekkeesen  
• Seniorirannekkeita saataville Lapin kirjastoon  

10. Ikäihmisten keskustelukerho ja lukupiiri Lappiin  
• Matalan kynnyksen tapaamispaikka  
• Luodaan toimintamalli, joka toimii jatkossa itsenäisesti  
• Tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä ja lisätä vertaistukea  

11. Vanhan ajan yhteislaulutilaisuuksien järjestäminen Lapissa  
• Toiminta tukee mielen hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä  

12. Porraskiipijä alueen taksien käyttöön palvelemaan liikuntarajoitteisia asiakkaita  
• Porraskiipijä on asiakkaalle ja kuljettajalle turvallinen vaihtoehto portaissa 

kulkemiseen  
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• Kiipijälle tulee suunnitella keskeinen säilytyspaikka, josta se on tarvittaessa 
kuljettajien noudettavissa  

• Hankinta lisää liikuntarajoitteisten turvallista liikkumista ja siirtymistä  
13. Liikuntapiiri Lappiin  

a. Esimerkiksi asahi-voimistelu on hyvä liikuntamuoto liikuntarajoitteiselle  
14. Opastettuja luontoretkiä lähiluontoon, kuten saaristoon ja lintutorneille  

• Retken jälkeen järjestetään yhteinen palautetilaisuus ruuan ja elävän musiikin kera  
• Toiminta lisää yhdessäoloa, luontoon tutustumista ja liikkumista  
• Ajoittuu kesään ja syksyyn  

15. Hj. Nortamon koulun pihan elävöittäminen penkeillä, kivillä ja muilla istumapaikoilla  
• Nykyisin istumapaikkoja ei ole riittävästi  

 

Äänestys alkaa 12.8. osoitteessa www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/640/. Äänestys vaatii 
rekisteröitymisen palveluun. Rekisteröityä voi esimerkiksi Facebook-tunnuksia käyttäen. 
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