
 

Lisätietoa CADDIES-projektista: 
 

Projektin suomenkieliset kotisivut: helka.net/caddies 
Projektin kansainväliset kotisivut: www.caddiesproject.eu 

Pohjois-Haagan kaupunginosasivut: 
kaupunginosat.net/pohjoishaaga 

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupungin kaupunginosasivut:  
artova.fi 

Kannelmäen ja Kaarelan kotisivut: 
kaupunginosat.net/kannelmaki 

 

Yhteyshenkilöt Helkassa: 
 

Asukastyön koordinaattori Terhi Vilkman, Helka ry 
p. 09 641 045, 044 063 3390, terhi.vilkman@helka.net 

 
Viestintävastaava Päivi Savolainen, Helka ry 
p. 09 641 045, paivi.savolainen@helka.net 

 
Projektikoordinaattori Hannu Ikäheimo, Helka ry 

p. 09 641 045, hannu.ikaheimo@helka.net 
 

 

Tutustu projektiin ja 
tule mukaan kehittämään kaupunginosaasi! 

 
 

The publication reflects the authors views and the Managing Authority cannot be held liable for the information  

published by the project partners. 
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Mikä CADDIES-projekti? 
 
Pääasiassa EU:n rahoittama CADDIES-projekti (Creating Attractive, 
Developed and Dynamic Societies together with Inhabitants) 
kannustaa erilaisia asukasryhmiä osallistumaan oman 
asuinympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen.  
 
Projektissa halutaan kehittää tapoja ja toimintamalleja, joilla asukkaat 
ja paikalliset toimijat voivat yhteisvoimin olla mukana 
suunnittelemassa ja toteuttamassa kaupunginosansa tulevaisuutta. 
 
 

Missä toimitaan, ketkä ovat mukana? 
 
Kansainvälisiä toimijoita ovat:  

 Suomessa Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka  

 Ruotsissa Norrköpingin kaupungin omistama kiinteistöyhtiö 
(Hyrebostäder i Norrköping AB)  

 Latviassa Riian kaupungin asumisasioista vastaava yksikkö (Riga 
Dwelling and Environment) 

 
Helsingissä yhteistyöalueita ovat:  

 Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki, Kannelmäki ja Pohjois-
Haaga 

 
Tärkeitä projektitoimijoita ovat alueiden kaupunginosayhdistykset ja 
asukasyhdistykset. Mukaan halutaan innostaa myös muita alueiden 
toimijoita yhdistyksistä kaupungin tahoihin, yrityksiä unohtamatta. 
Myös yksittäiset asukkaat ja esim. taloyhtiöt toivotetaan tervetulleiksi! 
 
 
Paikalliset toimijat avainasemassa,  
                         kaikki ovat tervetulleita mukaan! 

 

Tavoitteet? 
 
Projektin tavoitteena on testata ja kehittää menetelmiä, joilla: 

 rakennetaan yhteisvoimin paikallista tulevaisuuskuvaa 

 saadaan paikalliset voimavarat paremmin käyttöön alueen 
kehittämisessä  

 tiedotetaan asuinalueen asioista eri asukasryhmille sekä 
tuetaan paikallista keskustelua ja vuorovaikutusta. 

 
Projektissa halutaan vahvistaa paikallisten toimijoiden yhteistyötä 
kaupunginosan kehittämiseksi. Pyrkimyksenä on, että projektissa 
mukana oleville alueille rakennetut yhteistyömuodot ja -verkostot sekä 
vuorovaikutusmallit jäisivät elämään projektin loputtua. Helkan omana 
tavoitteena on saattaa projektin aikana muotoutuneet toimintatavat 
projektin päätyttyä kaikkien Helsingin kaupunginosien käyttöön. 
 

Miten? 
 
Tavoitteisiin pääsemiseksi: 

 luodaan ja vahvistetaan alueellisia  
yhteistyökäytäntöjä ja verkostoidaan  
paikallisia toimijoita 

 rakennetaan kaupunginosavisioita  

 muutetaan visiot käytännön toimiksi 

 vertaillaan kokemuksia eri menetel- 
mistä ja käytännöistä kansainvälisesti 

 työstetään yhteistyössä hanke- 
kumppanien kanssa käsikirja, joka 
sisältää kuvaukset ja ohjeet hank- 
keessa testatuista ja kehitetyistä  
menetelmistä ja toimintamalleista 

 


