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1. TIIVISTELMÄ  

Helka jalkauttaa vuonna 2015 laadittua strategiaa sen painopisteiden mukaisesti. Helka on entistä 

vahvempi vaikuttamisen väline. Helsingin kaupunginosayhdistysten toimintaa tuetaan ja edistetään. 

Helkan talous rakennetaan kestävälle pohjalle ja toiminnasta viestitään tehokkaasti ja 

monipuolisesti. 

 

Vuonna 2016 Helka asemoi itsensä tukevasti kaupungin uusiin osallisuusrakenteisiin (yhteistyö 

osallisuus- ja neuvontayksikön ja uuden osallisuusverkoston kanssa). Vaikutetaan osallistumisen 

kehittämistilaisuuksissa aktiivisesti ja seurataan kaupunkiaktivismin uusia teemoja ja hankkeita.  

Helkan ja kaupunginosayhdistysten tunnettuutta lisätään hyviä verkostosuhteita ja kumppanuuksia 

ylläpitäen. Tuodaan esiin omia ja kaupunginosayhdistysten vahvuuksia monikanavaisen viestinnän 

kautta. Panostetaan Kotikadun ajantasaisiin palveluihin. Tuetaan jäsenistöä sen viestinnän 

kehittämisessä.  

Vaikutetaan Helsingin kaupunkiin Helkan vuosiavustuksen kasvattamiseksi. Ideoidaan aktiivisesti 

uusia projekteja ja etsitään niille rahoitusta (Helkan projektityhmä). 

Toteutetaan uutta projektia "Kehittämisverkostoista innovaatioalustoiksi” (KEVEIN) 

projektisuunnitelman mukaisesti. Projektin tuottama aineisto jaetaan koko Helkan jäsenkunnan 

hyödynnettäväksi. 

2. TOIMINTA 
 
2.1 UUDEN STRATEGIAN JALKAUTTAMINEN 

Helkan hallitus laati strategian 2015-2020. Sen jalkauttaminen käynnistyy painopisteiden mukaisesti. 

Strategian painopisteet: vaikuttaminen, jäsenistön tukeminen, viestintä ja talous puretaan 

konkreettisiksi toimenpiteiksi, joita seurataan. Pidetään vireillä ja edistetään 

puheenjohtajapalaverissa 2014 käynnistettyä Helkan uuden aluejaon prosessia. 

2.2 VAIKUTTAMINEN JA KANNANOTOT 

Helka laatii kannanottoja ja lausuntoja Helsingin ja pääkaupunkiseudun kannalta tärkeistä aiheista. 

Kannanotot julkaistaan Helkan kotisivuilla ja muissa viestinnän kanavissa. Helka tukee myös 

jäsenistöä heidän vaikuttamispyrkimyksissään. 

Helsingin johtamisjärjestelmän uudistusta seurataan ja siihen osallistutaan aktiivisesti. Julkista 

kuvaansa Helka rakentaa entistä vahvemmalla läsnäololla sosiaalisessa mediassa. 

Verkostoyhteistyön ja kumppanuuksien kautta edistetään kaupunginosayhdistysten ja kaupungin 

asukaskäyttäjien näkökulmaa. 

Helka edistää kaupunginosien kokoontumistilojen saamista kaupunginosiin sekä niiden yhteiskäytön 

konsepteja.  

2.3 PALVELUT JÄSENYHDISTYKSILLE 

2.3.1 Viestinnän palvelut   

Helkan ylläpitämää Kotikatu-palvelua (kaupunginosien kotisivuverkostoa) kehitetään yhdessä 

käyttäjien kanssa siten, että sen avulla voidaan yhä paremmin koota paikallista tietoa ja tehdä 

kaupunginosatoimintaa näkyväksi. Myös uudet sosiaaliset mediat ja sähköiset työkalut huomioidaan 

tarjottavissa koulutuksissa. Avoimien rajapintojen yhteistyötä kehitetään kaupungin kanssa. 

Helka viestii monikanavaisesti ajankohtaisista aiheista jäsentiedottein, Helkan omilla kotisivuilla 

www.helka.net ja facebookissa www.facebook.com/HelkaRy sekä kaupunginosaportaalissaan 

www.kaupunginosat.net. Helka tarjoaa kaupungin hallintokunnille ja muille sidosryhmille kanavan 

http://www.helka.net/
http://www.facebook.com/HelkaRy
http://www.kaupunginosat.net/
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keskitettyyn asukastiedottamiseen Helsingissä sähköisen kaupunginosayhdistysten yhteystietolistan 

www.helka.net/yhdistykset kautta, sekä kaupunginosasivustojen ja tulevan jäsenyhdistysten ja 

kaupunginosien facebook-listauksen kautta. Jäsen- ja sidosryhmäviestintää kehitetään ja 

ajantasaistetaan uuden sähköisen uutiskirjeen avulla. 

Helka tarjoaa edelleen veloituksetta sivupohjan sekä koulutusta ja teknistä tukea 

kaupunginosasivustojen ylläpitämiseen. Ne toimivat pitkäjänteisen kehittämisen alustoina ja 

kaupunginosien paikallisen tiedon kokoamisessa. Ne tekevät näkyväksi kaupunginosayhdistyksen 

toimintaa, paikallisia resursseja, tapahtumia, kulttuuria ja verkostoja.  

 

Helkan omaa viestintää vahvistetaan omaksumalla uusia välineitä kuten uutiskirje ja twitter sekä 

päivittämällä Helkan viestintäsuunnitelma. 

2.3.2 Koulutuspalvelut 

Helka toteuttaa vuoden 2016 aikana jäsenkyselyn ajankohtaisista palvelu- ja koulutustarpeista. Sen 

perusteella tarjotaan jäsenistölle 1-2 omaa koulutusta. Koulutusta voidaan toteuttaa myös 

yhteistyössä sopivien sidosryhmien kanssa. Kaupunginosien kotisivujen käyttämiseen tarjotaan 

koulutuksia vuoden mittaan jatkuvana toimintana, uudet viestinnän välineet, erityisesti sosiaalinen 

media huomioiden. Jäsenistölle tiedotetaan hyödyllisistä ajankohtaisista koulutuksista kotisivuilla ja 

sosiaalisen median kautta. 

 

2.3.3 Muut asiantuntijapalvelut ja jäsenedut 

Edellä luetellun lisäksi Helka voi toimia koordinoijana tai jopa rahoituksen hakijana jäsenistön 

yhteisien projekti-ideoiden toteuttamiseksi. Helka edistää yhteisen Teosto-sopimuksen 

mahdollisuuksia Suomen Kotiseutuliiton kautta. Kaupunginosayhdistysten 

puheenjohtajille/edustajille järjestetään vuotuinen verkottumistapahtuma (pj-palaveri).  

 

Kotikaupunkipolkujen kokoamista edistetään, mikäli Helkalle myönnetään apurahoja tarkoitukseen. 

Helka voi myydä suunnitteluun tai osallistuvien työpajojen vetämiseen liittyviä palveluja 

jäsenyhdistysten ulkopuolisille yhteistyökumppaneille.  

Aktiivisimmille Helkan STAKE-projektin aikana syntyneille alueellisille kehittämisverkostoille 

(Kehrien) on luvassa tukea uuden projektin ”Kehittämisverkostoista innovaatioalustoiksi” (KEVEIN) 

kautta (ks. tarkemmin: liitteen projektikortti).  

3. YHTEISTYÖ 

3.1 JÄSENTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 

Tuetaan jäsenyhdistyksiä verkostoyhteistyöhön omalla alueellaan ja naapurikaupunginosien kesken. 

Jäsenistölle tarjotaan mahdollisuuksia kokemusten jakamiseen vuosikokouksissa sekä jäsenistön 

muissa verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksissa. 

3.2 YHTEISTYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON KANSSA 

 

Helsingin kaupungin hallinnon kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä kaupunkilaisten 

vaikuttamismahdollisuuksien lisäämiseksi suunnittelussa ja päätöksenteossa. Helkan toiminta 

tuottaa erityisesti asukasnäkökulmaa kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon. Se toimii 

myönteisen paikallisyhteisöllisyyden vahvistamiseksi ja kaupunginosien lähipalvelujen 

turvaamiseksi. Helkan ja sen jäsenyhdistysten toiminta tarjoaa hyvin monenlaisille kaupunkilaisille 

osallistumismahdollisuuksia oman alueensa ympäristön, palvelujen ja erityispiirteiden vaalimisessa 

ja kehittämisessä.  

 

Kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikkö, erityisesti sen asukasyhteistyötiimi on tärkeä ja 

tiivis yhteistyökumppani kaupungin osallistumisen ja vuorovaikutuksen kehittämisessä. Vuoden 

2016 aikana pyritään vahvistamaan Helsingin uudistuvia osallisuusrakenteita. Helkan tapaa 

asukasyhteistyötiimiä säännöllisesti ja neuvottelee sen kanssa yhdessä sovituista teemoista. Helka 

pyrkii lisäksi aktiiviseen yhteistyöhön virastojen välisen uuden osallisuusverkoston kanssa. Lisäksi 

http://www.helka.net/yhdistykset
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osallistutaan aktiivisesti kaupungin erilaisiin työ- ja kehittämisryhmiin sekä seminaareihin. Helka 

välittää myös keskeisimmille hallintokunnille kaupunginosayhdistysten ajantasaiset yhteystiedot 

säännöllisin väliajoin.  

Virastoyhteistyötä tehdään erityisesti kirjastotoimen (tilojen yhteiskäyttö ja tilavarausjärjestelmän 

kehittäminen), kulttuurikeskuksen (avustusten turvaaminen ja Helsinki-mallin kehittäminen ja siitä 

viestiminen), kaupunkisuunnitteluviraston (yleiskaava) ja rakennusviraston kanssa 

(viestintäyhteistyö). Sote-viraston kanssa jatketaan yhteistyötä asukastaloteemoissa. Turvallisuus- 

ja valmiusosaston kanssa tehdään yhteistyötä mm. kaupungin turvallisuusstrategiaan liittyen. 

Helkan hallituksen nimeämä edustaja toimii Helsingin kaupungin vapaaehtoistyön 

neuvottelukunnassa. 

3.3 SEUDULLINEN YHTEISTYÖ 

Helka tuottaa ja kokoaa tietämystä paikallisen hallinnan toteuttamisen ideoista ja mahdollisuuksista. 

Helka osallistuu seudullisia tärkeitä teemoja käsitteleviin yhteistyötilaisuuksiin ja seminaareihin (mm. 

liikenne, maankäyttö, metropolitematiikka).  

KEVEIN-projektissa tehdään yhteistyötä myös seudullisten sidosryhmien kanssa (mm. Uudenmaan 

liitto, Uudenmaan Leader-yhdistykset). Projektissa toteutetaan vertaisarvioinnin työpaja kaupungin 

ja muiden seudullisten paikalliskehittäjien kanssa (mm. Leader-yhdistys EMO ry). 

Helka tekee yhteistyötä pääkaupunkiseudun kaupunginosatoimintaa koordinoivien vertaisjärjestöjen 

kanssa (mm. Espoolaiset kattojärjestöt EKYL ja EJY).  

3.4 MUU YHTEISTYÖ 

Helka osallistuu Suomen Kotiseutuliiton vuotuisiin valtakunnallisiin tapahtumiin ja vuosikokoukseen 

sekä kaupunkijaoksen toimintaan. Helka seuraa ajankohtaisia osallistumista ja kaupunkiaktivismia 

kehittäviä sidosryhmiä ja niiden hankkeita sekä osallistuu näihin tarpeen mukaan.  

Helka seuraa osallistumisen ja vuorovaikutuksen tutkimuskenttää pyrkien löytämään yhteisiä 

intressejä. Kansainvälistä kenttää seurataan myös ja hyvistä esimerkeistä viestitään jäsenistölle ja 

sidosryhmille. Helka voi osallistua KEVEIN-hankkeessa järjestettävään ulkomaiseen 

tutustumismatkaan hankkeen matkabudjetin salliessa.  

Helka osallistuu omalta osaltaan pakolaishaasteen ratkaisemiseen tuottamalla ideoita sekä 

viestimällä teemaan liittyvistä jäsen- ja muiden yhdistysten parhaista käytännöistä. 

4. JÄSENISTÖ JA HALLINTO 

4.1 VUOSIKOKOUKSET 

Helkan jäsenistön sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään 2 kertaa vuodessa. Kokouksissa 

käsitellään sääntömääräiset asiat ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Vuosikokouksissa kuullaan 

ajankohtaisia alustuksia ja toteutetaan osallistuvia osuuksia tarpeiden mukaan. 

4.2 HALLITUS JA TYÖRYHMÄT 

Helkan hallitus koostuu puheenjohtajan lisäksi seitsemästä jäsenestä varajäsenineen sekä 

asiantuntijajäsenestä. Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa.  

Helkan työryhmissä ja -pajoissa työstetään viestintään, projekteihin ja kaavoitukseen liittyviä 

teemoja. Kaikkiin työryhmiin voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita. Helkan asiantuntemus, 

kokemus ja verkostot tarjotaan kaikkien kaupunginosien ja muidenkin sidosryhmien 

hyödynnettäväksi. 

4.3 HENKILÖKUNTA JA TOIMISTO 
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Helka pyrkii löytämään nykyistä toimistohotellin tarjoamaa tilaa tarkoituksenmukaisemmat tilat. 

Toimiston henkilöresursseja ja työsuhteiden jatkuvuutta ylläpidetään kaupungin avustuksen ja 

projektiavustusten turvin seuraavasti: 

- vakituinen toiminnanjohtaja ja määräaikainen: internet-palvelujen asiantuntija (Kotikatu)  

- Helkan projektien toimihenkilöt 

- osa-aikaista viestintä- ja projektisijaista voidaan palkata resurssien sallimissa puitteissa. 

4.4 JÄSENYYDET 

Helka on Suomen Kotiseutuliitto ry:n ja Suomen kylätoiminta ry:n jäsen. 

5. TALOUS 

5.1 RAHOITUS 

Vuoden 2016 koko rahoitustarve (projektit mukaan lukien) on n. 184 300 euroa. 

Päärahoituslähteenä on Helsingin kaupungin avustus. Lisärahoitusta saadaan vaihtuvista 

projektimäärärahoista. Kaupungin toiminta-avustus kattaa Helkan varsinaisen toiminnan kuluja 

sisältäen kaupunginosien kotisivujen ylläpidon (Kotikatu-osuuden). Kaupungin osuus kokonaisuuden 

rahoituksesta on n. 54,3 % ja projektien yhteensä n. 41,1 %. Jäsenmaksujen osuus budjetista on 

noin 4,6 %. Osa rahoituspäätöksistä varmistuu vuoden 2016 alkupuolella. 

5.2 VARAINHANKINTA 

5.2.1 Jäsenmaksut 

 

Helkan jäsenmaksut ovat vuonna 2016: 

Jäsenmäärä alle 100: 80 euroa 

Jäsenmäärä 100 - 500: 130 euroa 

Jäsenmäärä 501 - 1000: 160 euroa 

Jäsenmäärä yli 1000: 190 euroa 

Noin 45 % Helkan perimistä jäsenmaksuista tilitetään suoraan Suomen Kotiseutuliitolle sen 

jäsenmaksuosuuksina.  

5.2.2 Kaupungin tuki 

Kaupungin toiminta-avustus kattaa yhden kokopäiväisen toimihenkilön palkkakulut 

(toiminnanjohtaja), Kotikadun peruspalvelut (mm. Helkan IT-asiantuntijan palkkakuluja) sekä pienen 

osan toimitilavuokrasta. Helka ylläpitää yli 50 sivustoa käsittävää kaupunginosien kotisivuverkostoa, 

Kotikatua, kaupungin tuella. Helkan koordinoimille kaupunginosasivustoille tuotetaan sisältöjä 

vapaaehtoisvoimin. Toiminta-avustuksella tuotetaan lisäarvoa Helsingin kaupunginosien asukkaille 

ja muille toimijoille. Aktiivista yhteydenpitoa kaupungin johtoon ja päättäjiin jatketaan myös vuonna 

2016, resursoinnin varmistamiseksi ja vahvistamiseksi.  

 

5.2.3 Muu varainhankinta 

Helkan toiminnan rahoitus nojaa vahvasti projektirahoitusten ja -yhteistyön löytämiseen. Kaikki 

uudet rahoitusmahdollisuudet tutkitaan aktiivisesti. Projekti-ideoita edistetään sitä mukaa kun niitä 

kehittyy. Projektitoimintaa varten kehitetään arviointijärjestelmää. Myös yritys- ja joukkorahoituksen 

mahdollisuuksia tutkitaan. 

 

 

 

 

TOIMINTASUUNNITELMAN LIITE 1: KEVEIN –hanketiivistelmä 
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Kehittämisverkostoista innovaatioalustoiksi -projekti (KEVEIN-hanke)                       (käynnissä)                                                                                                                                    

Aikataulu I VAIHE: 11/2015–07/2016; II VAIHE: 8/2016 eteenpäin 

Hankekuvaus - Kolmella alueella Helsingissä vahvistetaan ja tuetaan paikallisten kehittämis-
verkostojen toimintaa niin, että ne synnyttävät innovaatioita/ niiden aihioita (esim. 
kestävän talouden toimintamalleja, vertaispalvelu-/sosiaalisia innovaatioita). 
- Hankkeen alussa järjestettävän kevyen sähköisen hakumenettelyn toivotaan 
kiinnostavan erityisesti Helkan aiemmissa hankkeissa käynnistyneitä Kehrä-
verkostoja 

Tavoitteet - Hanke pyrkii kuvaamaan ja kiteyttämään tekijöitä ja olosuhteita, joiden kautta 
paikallisista kehittämisverkostoista muovautuu vähitellen innovatiivisia alueita, 
”innovaatioalustoja”. Tavoitteena on kaupunginosien/ alueiden hyvinvoinnin, 
maineen ja elinvoiman kasvu sekä em. kiteytyksiä/työkaluja kaupunginosa-aktiivien 
ja muiden kiinnostuneiden käyttöön 
- neuvotella ja hakea hankkeelle jatkorahoitusta eri lähteistä (Tekes, Sitra, ELY-
keskus, 6Aika jne.) sekä viestiä siitä laajasti eri sidosryhmille 

Helkan toiminnan 
tarkoituksen 
toteutuminen 

”Edistää Helsingin kehittymistä kulttuuri- ja ympäristöarvoja kunnioittavana, 
korkeatasoisena sekä asukkaidensa hyvinvoinnista huolehtivana pääkaupunkina” 
 hankkeessa kehitetään kaupunginosien kehittämisverkostojen kyvykkyyttä 
(kaupunginosayhdistykset ovat keskeisiä toimijoita kehittämisverkostoissa) 

”Edistää jäsenten vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevien asioiden 
valmistelussa/ edistää jäsenten toimintaa kaupunginosien identiteetin 
vahvistamiseksi kestävän kehityksen ja kumppanuuden periaatteiden pohjalta.” 
 uusien toimintamallien kehittäminen ja testaaminen kohdealueilla; tuloksien ja 
tuotosten levittäminen jäsenistölle ja muille sidosryhmille    

Hyödyt kaupungille/ 
seudulle 

- kohdealueiden ongelmia ratkotaan kehittämisverkostojen kautta; alueet 
kehittyvät, muuttuvat paremmiksi ja houkuttelevammiksi – elinvoimaisuus lisääntyy 
- asukkaat ja paikalliset yhteisöt alueella voivat saada kustannussäästöjä ja uusia 
innovatiivisia (yhteisöllisiä) toimintatapoja 

Odotetut tulokset/ 
tuotokset 
 

- Onnistuneen paikallisen innovaatiotoiminnan kriteeristö 
- Tiivis tarkistuslista (tai vastaava itsearviointityökalu) kaupunginosatoimijoille, 
niiden oman toiminnan arviointiin ja kehittämiseen 
- ymmärryksen lisääminen siitä, miten aktiivinen kaupunginosatoiminta hyödyttää 
alueita (ja mitkä edellytykset ja millainen tuki lisäävät aktiivisuutta ja innovaatioita)  

Mikä jää elämään? 
 

- Hankkeen sparraamat verkostot/rakenteet kohdealueilla (kehittävät innovatiivista 
toimintaa eteenpäin kaupunginosissa/alueilla) 

- Prosessissa kertynyt paikalliskehittämisen ja innovaatiotoiminnan tietotaito ja 
osaaminen (hankkeen kehittämät työkalut) 

  

Arviointi - voidaan toteuttaa esim. sähköisellä kyselyllä hankkeen kohdealueille ja 
sidosryhmille  
- voidaan arvioida syntyneiden innovaatioaihioiden määrää ja laatua 

Hyvää (täytetään projektin päätyttyä) 

Kehitettävää (täytetään projektin päätyttyä) 

  

Kohdekaupunginosat Suoraan: mukaan valittavat kolme aluekokonaisuutta Helsingistä 
Välillisesti: kaikki Helsingin kaupunginosat 

Toimijat Kaupunginosatoimijat (kohdealueiden kaupunginosayhdistykset, muut järjestöt ja 
paikalliset asukkaat ja toimijat, oppilaitokset, paikalliset yrittäjät, viranhaltijat) 

Yhteistyökumppanit Uudenmaan liitto, Helsingin kaupunki, ohjausryhmään saatavat asiantuntijat  

Rahoittaja(t) - Uudenmaan liitto ja Helsingin kaupunki (rahoitusosuudet n. 70/30) 

Talousarvio - I  VAIHEEN rahoitus (2015-2016): yhteensä 73 950 € 
- tulevat vaiheet: jatkorahoituksia haetaan aktiivisesti soveltuvista lähteistä vuoden 
2016 aikana 

 


