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1. TOIMINTA 
 
1.1 HELKAN UUSI STRATEGIA JA KAUPUNGINOSIEN KEHITTÄMINEN 
 
Helka käynnisti uuden strategiansa laadinnan alkuvuodesta. Strategia 2015-2020 saatiin valmiiksi loppuvuodesta.  
STAKE-projektin kautta kannustettiin jäsenistöä kumppanuuksien rakentamiseen naapurikaupunginosien kanssa ja 
alueellisesti. Projektissa luotiin pohjaa ennakoivan kehittämisyhteistyön ja kaupunginosatoiminnan resursoinnin 
mahdollisuuksille sekä tiedotettiin niistä jäsenistölle ja sidosryhmille. Helkan yleiskaavaseminaarissa osallistujia verkotettiin 
alueellisten yhteisten näkemysten muodostamiseksi. Helka sai uuden projektirahoituksen marraskuussa kaupunginosien 
kehittämisverkostojen tukemiseen (Kevein-projekti). 
 
1.2. VAIKUTTAMINEN JA KANNANOTOT 
 
Asukasnäkökulmaa on tuotu järjestelmällisesti esiin jäsentilaisuuksissa, projektiseminaareissa sekä muiden tahojen 
järjestämissä tilaisuuksissa, joihin on osallistuttu. Jäsenistön vaikuttamismahdollisuuksien parantamista on edistetty 
verkostoyhteistyössä kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikön asukasyhteistyötiimin kanssa. Yleiskaavaryhmän 
kautta pyrittiin vaikuttamaan kaupunkisuunnitteluviraston vuorovaikutus- ja palautekäytäntöjen kehittämiseen. 
 
Helsingin kaupungin asukas- ja asukastalotoiminnan rahoituksen uudelleen järjestelyjä seurattiin tarkasti. 
Asukasyhteistyötiimin kanssa neuvoteltiin erityisesti kaupunginosien paikallisen kehittämisen rahoitusmahdollisuuksien 
lisäämiseksi Helsingissä. Aiheeseen liittyvää viestintää välitettiin eri kanavien kautta. Helka laati kannanoton 
kaupunginhallitukselle 28.09.2015 esityslistalla olevaan päätösasiaan 8: Asukasosallisuuden avustusten 
myöntämisperiaatteet ja asukastalojen hallinnon järjestely.  
 
1.3 PALVELUT JÄSENYHDISTYKSILLE 
 
1.3.1 Viestinnän palvelut 

Helka tarjoaa Helsingin asukkaille ja muille paikallistoimijoille kaupunginosien kotisivupalvelujen kokonaisuuden 
veloituksetta (Kotikatu-palvelu). Palvelun tarjoamilla kaupunginosasivustoilla paikallistoimijat voivat näkyä, verkostoitua, ja 
vahvistaa kaupunginosansa lähiyhteisöllisyyttä ja identiteettiä. Helkasta kaupunginosat saavat peruspalveluna 
kotisivupohjan, palvelintilaa sekä jatkuvaa käyttötukea ja koulutusta. 

Helkan tarjoamassa kaupunginosasivustojen julkaisujärjestelmässä olevien sivustojen määrä on yli 50. Paikallisten 
päivittäjätiimien laajentaminen on edelleen ollut asialistalla, sivustojen mahdollisimman suuren hyödyntämisen 
varmistamiseksi. Vuoden aikana kokeiltiin kahdella alueella kaupunginosasivustojen ’markkinointitilaisuutta’ (Kannelmäki, 
Pakila). Kaupunginosien sosiaalista mediaa, erityisesti niiden facebook-sivuja on linkitetty Helkan kaupunginosasivuille 
’ikkunoina’. Helkan www.kaupunginosat.net -sivustolle koottu kaupunginosayhdistysten ja kaupunginosien facebook-

seinien yhteisnäkymä helpottaa hajallaan olevien some-sivujen löytämistä sekä asukkaiden että Helsingin kaupungin 
hallintokuntien toimijoiden näkökulmasta. Yksittäisille kaupunginosasivuille on voitu tarjota melko räätälöityäkin tukea 
vuoden mittaan. 
 
Helka on tarjonnut kaupunginosatoimintaan liittyvää ajankohtaisviestintää kolmella sivustollaan: www.helka.net (Helkan 
oma viestintä), www.kaupunginosat.net (osallistumisen ja vaikuttamisen uutiset ja tapahtumapoiminnat  
kaupunginlaajuisesti) sekä www.helka.net/kotikatu (Kotikadun oma tiedotus). 
 
Helkan jäsenyhdistysten ajantasaista yhteystietoluetteloa on ylläpidetty sähköisesti www.helka.net -sivustolla. 
Sidosryhmäviestintää on hoidettu sähköpostitse, uutistarjonnalla sekä projektiblogin kautta (STAKE). Omasta ja muiden 
koulutustarjonnasta sekä seminaareista on tiedotettu jäsenistöä ja muita sidosryhmiä aktiivisesti. Vuoden aikana ilmestyi 
neljä Helkan jäsentiedotetta. Helkan henkilökunta ja toimijat ovat tehneet monipuolista kaupunginosatoimintaa tunnetuksi 
tilaisuuksissa, seminaareissa ja tapaamisissa, joihin he ovat vuoden aikana osallistuneet. 
 
1.3.2 Koulutuspalvelut 

 
Helka tarjosi jäsenistölle vuonna 2015 koulutuksia ja seminaareja seuraavasti:  

- 16.2. Yleiskaavaan liityvä seminaari Stadionin monitoimitilassa 
- Kotikatu-järjestelmän käyttöön tarjottiin vuoden mittaan yhteensä 9 perustason ja 7 ylläpitotason koulutusta, sekä 2 
työpajatilasuutta.  
 
1.3.3 Muut asiantuntijapalvelut 
 
Helkan vuotuinen puheenjohtajapalaveri järjestettiin 10.9. Vanhankaupungin Annalan keltaisessa huvilassa. Tilaisuudessa 
keskusteltiin Helkan uudesta strategiasta, Helsingin johtamisjärjestelmän uudistuksesta sekä kotisivujärjestelmän 
uudistuksista. Paikalla oli noin parikymmentä jäsenyhdistysten edustajaa. 
 
Toiminnanjohtaja on ollut kutsuttuna Helkan edustajana seuraavissa tapahtumissa ja tilaisuuksissa: 
- Tovituki-hankkeen seminaari Helsingin kaupungin nuorisokeskus Hapessa (21.1.) 

http://www.kaupunginosat.net/
http://www.helka.net/
http://www.kaupunginosat.net/
http://www.helka.net/kotikatu
http://www.helka.net/
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- Vanhojen ostarien uudistamista tutkivan hankkeen työpaja Laajasalossa (4.2.) 
- Keskusteluohjelma Helkan STAKE-projektista Helsingin lähiradiossa (23.3.) 
- Ylen uutishaastattelu-insertti Senaatintorilta, aiheena kaupunkilaisten osallistuminen (28.4.) 
- Asukastilaisuus Helsingin johtamisen uudistamisesta kaupungintalolla (8.9.) 
- Avoin ja joukkoistava kaupunki -työpajapäivä ja seminaariraati kaupungintalolla (27.-28.10.)   
- Jakamistalous-hankkeen työpaja Haaga-Helian ammattikorkeakoululla (23.10.) 
- Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -tutkimushankkeen työpajat (18.5. ja 17.11.) 
 
2. YHTEISTYÖ 
 
2.1. JÄSENTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 
 
Jäsenistöä on verkostoitu ja kumppanuuksia luotu Helkan omissa tilaisuuksissa sekä STAKE-projektissa. Helkan 
jäsenistölleen tarjoama tutustumisretki Turun vertaistoimijoita tapaamaan alkuvuodesta 2015 peruuntui liian vähäisen 
kiinnostuksen vuoksi. 
 
2.2 YHTEISTYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINTOKUNTIEN KANSSA 
 
Helkan yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa on ollut aktiivista. Pitkällä jänteellä luodut hyvät yhteistyösuhteet ja aktiivinen 
luottamuksen rakentaminen ovat tuottaneet tulosta. Kaupunginkanslian Osallisuus- ja neuvontayksikön 
asukasyhteistyötiimin kanssa on tehty vilkasta yhteistyötä, ja tiimi on hyödyntänyt Helkan osaamista eri yhteyksissä. 
Yhteistyö painottui vuonna 2015 asukastoiminnan ja -tilojen resursointiin. Lisäksi osallistuttiin tiimin koordinoiman 
kaupunginosaradion yhteistyöryhmän työskentelyyn. Kaupungin tapahtumarajapinta ”Linked Events’in” ja Helkan Kotikatu-
sivustojen kanssa on viritelty yhteistyötä (Forum Virium koordinoi). 
 
Kaupunkisuunnitteluviraston vuorovaikutussuunnittelijoiden kanssa on tehty yhteistyötä yleiskaavaprosessin 
asukastilaisuuksien tiimoilta (mm. viestintää). Helka on osallistunut mm. Laiturilla järjestettyihin ksv:n yleiskaava-
tilaisuuksiin ja -seminaareihin. Kaupungin rakennusviraston ja tapahtumayksikön kanssa on toteutettu viestinnällistä 
yhteistyötä; lisäksi osallistuttiin tapahtumaseminaariin (9.4.). Helsingin kaupunginkirjaston keskustakirjastohankkeen 
etenemistä on seurattu; Helkan osallistui myös kirjaston koordinoiman kaupungin sähköisen tilavarausjärjestelmän 
kehittämistyöpajaan. Toiminnanjohtaja osallistui kutsuttuna kahteen Helsingin uutta brändiä valmistelevaan työpajaan 
(15.9. ja 21.10.). 
 
Muusta yhteistyöstä mainittakoon Helkan edustajien osallistuminen pyydettynä asiantuntijana Helsingin 
turvallisuusohjelman seurantaryhmän kokouksiin sekä Finlandia-talolla pidettyyn turvallisuusohjelman julkistusseminaariin 
(16.12.). Kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelukunnassa Helkan nimettynä edustajana on toiminut Timo Puska. Helkan 
edustajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan ylipormestarin asukasiltoihin, joiden järjestämisen jäsenyhdistykset 
hoitavat itsenäisesti kaupungin kanssa.  
 
2.3 SEUDULLINEN YHTEISTYÖ 
 
Espoon kaupunginosayhdistysten liiton (EKYL) kanssa on ylläpidetty yhteistyösuhteita. EKYLin ja Vantaa-Seuran edustajia 
on tavattu säännöllisesti mm. Kotiseutuliiton kaupunkijaoksessa. Helka osallistui Uudenmaan liitossa järjestettyyn alueen 
jäsenyhdistysten tapaamiseen (26.5.). 
 
2.4 MUU YHTEISTYÖ 
 
Toiminnanjohtaja osallistui Espoossa järjestettyihin valtakunnallisiin kotiseutupäiviin ja Suomen Kotiseutuliiton 
vuosikokoukseen 7.8. Helkan puheenjohtaja Veijo Lehto sekä Pro Haagan Tuula Salo toimivat Uudenmaan edustajina 
Suomen Kotiseutuliiton liittovaltuustossa. Tuula Salo toimi Suomen Kotiseutuliiton valtuuston ensimmäisenä 
varapuheenjohtajana. Toiminnanjohtaja edusti Helkaa liiton kaupunkijaoksessa ja osallistui kotiseutupäivien työpajojen 
fasilitointiin. Lisäksi hän edusti Helkaa Kotiseutuliiton jäsenyhdistysten toiminnanjohtajien vertaistapaamiseen Turussa. 
 
Helka on pitänyt yhteyttä kaupunkiaktivismia edistävien sidosryhmien kanssa, mm. Yhteismaa ry ja Kaupunkiaktivismi 
metropolin voimavarana -tutkimushanke. Helka osallistui Kuntaliiton koordinoiman kuntademokratian neuvonantajat -
asiantuntijaverkoston tapaamisiin sekä 13.10. järjestettyyn valtakunnallisen Demokratiapäivän tilaisuuteen. Lisäksi 

toiminnanjohtaja on ollut mukana kaupunki-Leaderiä edistävän ministeriötyöryhmän tapaamisissa (yhteisölähtöisen 
paikallisen kehittämisen työryhmä, YPK) sekä sen järjestämässä kaupunki-Leader-aiheisessa seminaarissa 28.5. Frankfurtin 
yliopiston kaupunkimaantieteilijöiden ryhmä tutustui Helkan toimintaan 4.6. 
 
3. JÄSENISTÖ JA HALLINTO 
 
3.1 Jäsenet 
 
Vuoden 2015 lopussa rekisteröityneitä jäsenyhdistyksiä oli yhteensä 76 kpl: 
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Alppila-Seura ry, Sällskapet Åshöjden rf  
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -  
  kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry,  
  Kultur- och stadsdelsföreningen Arabiastranden   
  Majstad Gammelstaden rf 
Eteläiset Kaupunginosat ry, Södra Stadsdelarna rf 
Helsingin Aurinkolahti-Seura ry 
Hermanni-Vallila-Seura r.y. 
Herttoniemi-Seura ry, Hertonäs-sällskapet rf 
Hästnäs r.y. 
Jätkäsaari-seura - JS ry 
Kaarela-Seura ry 
Kallio-Seura ry 
Kanta-Helsingin Omakotiyhdistys r.y. 
Karhusaari-Seura ry, Björnsö sällskapet rf 
Katajanokkaseura ry - Skatuddssällskapet rf 
Koillis-Seura ry 
Konala-Seura ry, Kånala Gillet rf 
Kontula-Seura ry 
Koskela-Forsby-Seura ry 
Kruununhaan asukasyhdistys ry 
  - Föreningen för Invånarna i Kronohagen ry 
Kruununhaka-Seura ry - Kronohagssällskapet r.y. 
Kulosaarelaiset - Brändöborna r.y. 
Kumpula-seura r.y. 
Kurkimäki-seura r.y. 
Kårböle Gille rf 
Käpylä-Seura r.y. 
Laajasalo-Degerö Seura r.y. 
Landbon Omakotiyhdistys ry 
Lauttasaari-Seura ry-Drumsö Sällskapet r.y. 
Lehtisaari-Seura, Lövö Förening rf 
Malmi-Seura ry 
Malminkartanon Asukasyhdistys ry 
Marjaniemi-Seura r.y. 
Maunula-Seura r.y. 
Meilahti-Seura ry - Sällskapet Mejlans ry 
Mellunmäki-Seura ry 
Merihaka-Seura r.y. 
Metsälä-Seura ry 
Munkinseutu ry - Munksnejden r.y. 

 
Munkkisaari-Hernesaari-Seura ry 
Myllypuro-Seura ry 
Myllärinlaakson Omakotiyhdistys ry 
Oulunkylä-Seura ry 
Pajamäki Seura r.y. 
Pakila-Seura r.y. 
Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys r.y. 
Pasila Seura-Böle Samfundet r.y. 
Pihlajamäki-seura ry 
Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry 

Pikku Huopalahtiseura ry 
Pirkkolan Omakotiyhdistys r.y. 
Pitäjänmäki-seura ry 
Pohjois-Haaga Seura-Norra-Haga förening r.y. 
Pro Eira r.y. 
Pro Haaga - Pro Haga ry 
Puistola-Seura ry, Fastböle-Sällskapet rf 
Pukinmäki-seura - Bocksbacka-Sällskapet ry 
Punavuoriseura ry, Föreningen Rödbergen rf 
Puotila-Seura r.y. 

    Puu-Vallilalaiset ry 
    Roihuvuori-Seura ry 
    Ruskeasuo-Seura r.y. 
    Santahamina-seura ry 
    Savela-Seura ry 
    Siltamäki - Suutarila - Seura ry 
    Siltasaariseura r.y. 
    Suomenlinnaseura ry 
    Tammisaloseura ry – Tammelund sällskapet rf 
    Tapanila-Seura r.y., Mosabacka Förening r.f. 
    Tapaninvainion Kaupunginosayhdistys ry,  
     Staffansslättens stadsdelsförening rf 
    Tapulikaupunki-Seura ry 
    Töölö-Seura - Sällskapet Tölö ry 
    Töölön kaupunginosat - Töölö ry 
    Vartiosaari-Seura - Vårdö Sällskapet ry 
    Viikki-Seura ry 
    Vuosaari-Seura ry 
    Vähä-Meilahti - Lill-Mejlans -seura r.y. 
    Östersundom-seura ry, Östersundom föreningen rf 
 

Kaksi jäseninä ollutta omakotiyhdistystä luopui Helkan jäsenyydestä vuoden 2015 aikana.  
 
Huomionosoitukset:  
Helka myönsi vuonna 2015 yhden kultaisen Pro Helsinki -ansiomerkin; Pirjo-Liisa Kangasniemelle (Puotila-Seuran 
anomuksesta). Helkan tunnustusmerkki myönnettiin Karl-Johan Lönnrothille (Tammisalo-Seuran anomuksesta). Vuoden 
teko 2015 -huomionosoitus, Helkan kunniakirja, myönnettiin kaupunginvaltuutettu Jarmo Niemiselle, hänen aktiivisesta 
toiminnastaan Helsingin viheralueiden säilyttämisen puolesta. 
 
Vuonna 2015 juhlavuosiaan viettivät seuraavat Helkan jäsenyhdistykset:  
Tammisaloseura (65 v.), Pohjois-Haaga – Seura (60 v.), Pasila-Seura (40 v.), Kruununhaan asukasyhdistys (40 v.). Lisäksi 
Munkinseutu ry järjesti Munkkiniemen alueen 100-vuotisjuhlan. 
                                      
3.2 Jäsenyydet 

 
Helkan jäsenyhdistykset ovat jäseniä Suomen Kotiseutuliitto ry:ssä Helkan kautta. Helka on lisäksi Suomen kylätoiminta ry 
SYTY:n jäsen.  
                                                      
3.3 Vuosikokoukset  
 
Helkan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.3.2015, Helsingin Energian Sähkötalon ruokalan tiloissa.  
Helkan sääntömääräinen syyskokous pidettiin 26.11.2015, Helsingin Energian Sähkötalon auditoriossa. 
  
3.4 Hallitus ja työryhmät  
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Helkan hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2015 Veijo Lehto. Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. 
Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka toimi esittelijänä ja sihteerinä. 
 

Hallituksen kokoonpano 2015: 
Puheenjohtaja: Veijo Lehto 
Keskiset kaupunginosayhdistykset;  Markku Kavonius, Puu-Vallilalaiset / varajäsen Kari Silfverberg 
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Anu Soots, Eteläiset kaupunginosat / varajäsen Tuula Palaste-Eerola, Katajanokkaseura 
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Heikki Leppänen, Konala-Seura / varajäsen Mikko Virkamäki, Pitäjänmäki-seura  
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Timo Kopomaa, Maunula-Seura / varajäsen Seppo Latvala, Pakila-Seura 
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Pirjo-Liisa Kangasniemi, Puotila-Seura / varajäsen Anja Hinkkanen, Vuosaari-Seura 
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Otto-Ville Mikkelä, Roihuvuori-Seura / varajäsen Karl-Johan Lönnroth, 
Tammisaloseura 
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Elise Järvenpää, Tapaninvainion kaupunginosayhdistys / Vesa Kinnunen,  
Asiantuntijajäsen: Sirkku Wallin 
 
Toiminnantarkastajat: 
Toiminnantarkastajina toimivat Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta ja Leena Ahtila Konala-Seurasta sekä heidän 
varahenkilöinään Ulla Agopov Kumpula-Seurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista. 
 
Työryhmät:  
Strategiaryhmä: puheenjohtaja Veijo Lehto, varapuheenjohtaja Heikki Leppänen (Konala), hallituksen jäsen Elise 
Järvenpää (Tapaninvainio), hallituksen varajäsenet Juhani Lönnroth (Tammisalo) ja Mikko Virkamäki (Pitäjänmäki). 
Ryhmän sihteerinä toimi tj Pirjo Tulikukka. Ryhmä koosti Helkan strategian vuosille 2015-2020. 
 
Viestintätyöryhmä: hallituksesta asiantuntijajäsen Sirkku Wallin ja Seppo Latvala (Pakila), Helkan toimistolta tj Pirjo 
Tulikukka ja IT-asiantuntija Zsolt Szilagyi, sekä Hallituksen ulkopuolelta Janne Kareinen (Artova-alue), Erja Vuorio (Pakila) 
ja Joni Atle (Puotila). Viestintätyöryhmä linjasi ja käynnisti kehittämistoimenpiteitä Kotikatuun ja muuhun Helkan ja 
jäsenyhdistysten viestintään liittyen. 
 
Yleiskaavatyöryhmä: hallituksesta Heikki Leppänen (Konala), hallituksen ulkopuolelta mukana ovat olleet: Simo Sankari 
(Pakila), Hannu Kurki (Maunula), Tarja Koskela (Pohjois-Haaga), Matti Lipponen (Vuosaari), Olli Hakanen (Kumpula), 
Saeeda Marjala (Puotila), Kari Silfverberg (Puu-Vallila). Ryhmän sihteerinä toimi tj Pirjo Tulikukka. Helkan yleiskaavaryhmä 
seurasi aktiivisesti yleiskaavaprosessin etenemistä ja järjesti yhden seminaarin aiheesta. 
 
Projektiryhmä: Hallitus käynnisti uuden työryhmän vuoden 2015 lopulla. Ryhmän tehtävänä on miettiä Helkalle uusia 
projekti-ideoita ja rahoitusmahdollisuuksia. Ryhmän kokoonpano: hallituksesta Elise Järvenpää (Tapaninvainio), Vesa 
Kinnunen (Tapanila), Juhani Lönnroth (Tammisalo) sekä hallituksen ulkopuolelta: Janne Kareinen (Artova-alue). Ryhmän 
sihteerinä toimi tj Pirjo Tulikukka. 
 
Paikallinen kehittämispolku -projektin ohjausryhmä (5/2015 saakka): pj Veijo Lehto, tj Pirjo Tulikukka sekä Janne Kareinen, 
Janne Typpi, Aija Staffans. Esittelijänä ja sihteerinä on toiminut projektipäällikkö Eeva Kuuluvainen. 
 
3.5 Henkilökunta ja toimisto 
 
Yhdistyksen toiminnanjohtajana on toiminut TaM Pirjo Tulikukka. Viestintä- ja projektivastaavana toiminut VTM Päivi 
Savolainen on ollut vanhempainvapaalla tammikuun lopusta lähtien. Helkan Internet-palvelujen asiantuntijana on toiminut 
Zsolt Szilagyi. Helkan Paikallinen kehittämispolku -projektin (1-5/2015) osa-aikaisena projektipäällikkönä on toiminut MMM 
Eeva Kuuluvainen: tuntitöitä projektille on tehnyt FM Outi Rissanen (2-3/2015) ja projektin sähköisen alustan 
kehittämisessä toimi työllistämistuella Miro Reijonen (1-4/2015; palkkaus kaupungin kautta).  
 
Helkan toimisto on sijainnut toimistohotellissa, osoitteessa Toinen Linja 3. Neuvottelutiloja on käytetty myös erilaisten työ-, 
projekti- ja sidosryhmätapaamisten järjestämiseen sekä Helkan Kotikadun koulutusilloissa. Uutta, Helkan tarpeita 
paremmin vastaavaa toimitilaa on etsitty vuoden mittaan, mutta soveliasta ei vielä vuoden 2015 kuluessa löydetty. 
 
4. TALOUS 

4.1 TOIMINNAN RAHOITUS 
 
Vuoden 2015 toiminnan rahoituksesta (n. 71,3 %) on Helsingin kaupungilta saatua määrärahaa, joka koostuu toiminta-
avustuksesta sekä avustuksesta Kotikadun ylläpitoon ja kehittämiseen. Muu osa Helkan vuosibudjetista on katettu erilaisin 
projektiavustuksin (n. 22,6 %) sekä jäsenmaksuilla (n. 6,1 %). Vuoden 2015 tilinpäätös on ylijäämäinen, yhteensä 1226,19 
euroa.  
 
Helkan kirjanpidosta on vuonna 2015 vastannut kirjanpitotoimisto TiliSoila Oy. Maksuliikenteen on hoitanut 
toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. 
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4.2  VARAINHANKINTA  

Jäsenmaksut: 
Helkan kolmen ylimmän maksuluokan jäsenmaksut nousivat edellisvuodesta, alin pysyi ennallaan. Jäsenmaksuja perittiin 
yhdistyksiltä seuraavasti: 
- alle 100 jäsentä: 80 euroa 
- 100–499 jäsentä: 130 euroa  
- 500–1000 jäsentä: 160 euroa  
- yli 1000 jäsentä: 190 euroa.  
 
Helkan keräämistä jäsenmaksuista tilitettiin jälleen n. puolet Suomen Kotiseutuliitolle kaupunginosayhdistysten 
jäsenmaksuina.  
 
Kaupungin toiminta-avustus  
 
Kaupunki myönsi Helkalle vuotta 2015 varten toiminta-avustusta sisältäen Kotikatu-avustuksen yhteensä 100 000 euroa.  

Helkan toteuttaa laaja-alaista osallistumisen ja vuorovaikutuksen kehittämistä Helsingissä sekä koordinoi kaupungin 
asukkaiden vapaaehtoisten kaupunginosayhdistysten kautta toteuttamaa toimintaa erittäin kustannustehokkaasti. Helsingin 
kaupungin myöntämä vuotuinen toiminta-avustus kattaa ainoastaan osan hallinnon perusmenoista (toiminnanjohtajan 
palkkamenot, osan muun henkilöstön palkkamenoista ja toimitilavuokrasta sekä Kotikatu-palvelun tekniset perus- ja 

ylläpitokulut). Rahoitustarve on kasvava, koska hallinnon ja kaupunkilaisten kehittämiskumppanuudet sekä muu 
kaupunkiaktivismin ja osallistumisen koordinointitarve lisääntyy jatkuvasti. Kaupunginosien paikallisviestintä on entistäkin 
merkittävämmässä asemassa, joten Helkan ylläpitämien kaupunginosasivustojen käyttö- ja kehittämistarve laajenee. Myös 
verkkoympäristön nopea muuttuminen edellyttää Kotikatu-palvelulta jatkuvaa ajantasaista kehittämistä.   
 
Muu projektirahoitus 

Helsingin kaupungin myöntämän jatkorahoituksen turvin STAKE-projektia jatkettiin toukokuulle 2015 saakka (yht. 35 500 
euroa ajalla 12/2014 – 5/2015). 

5. PROJEKTIT  
 
5.1 STAKE -projekti  
 
Paikallinen kehittämispolku –nimellä aiemmin toiminut STAKE (Stadin kehittämispolku) jatkoi toimintaansa Helsingin 
kaupungilta vuodenvaihteessa 2014-2015 saadun avustuksen turvin. Projekti tuotti Helkan jäsenyhdistyksille 
verkostosuhteita ja edisti paikallisten kehittämisprojektien resursoinnin mahdollisuuksia Helsingissä. Projektissa on 
koordinoitu kuutta syntynyttä paikallista kehittämisryhmää (Kehrää) sekä käyty neuvotteluja toimintamallin tukielimestä, 
Sukkulasta, kiinnostuneiden kumppaniehdokkaiden kanssa (Yhteismaa ry, Helsingin yrittäjät ry, Helsingin kaupunki, Open 
Knowledge Finland ry). Yhteistyötä sähköisen STAKe-alustan kehittämiseksi tehtiin mm. Forum Viriumin d-Cent -hankkeen 
kanssa. Projektipäällikkönä on toiminut Eeva Kuuluvainen. Projektipäällikkö toteuttaa projektin ajantasaista viestintää 
ylläpitämänsä blogin kautta (stadinkehittamispolku.blogspot.fi). Outi Rissanen on toiminut projektin assistenttina 
osatyöajalla kevätkaudella. Projektin rahoitus päättyi kesään 2015 mennessä, eikä jatkorahoitusta ponnisteluista 
huolimatta saatu (kuutoskaupunkien uudesta 6Aika-rahoituslähteestä). Useat Kehrät ovat jatkaneet verkostotapaamisia 
projektin päättymisen jälkeenkin itsenäisesti.  
 
5.2. KEVEIN -projekti 

Helkan uusi Kevein -projekti (Kehittämisverkostoista innovaatioalustoiksi -projekti) suunniteltiin STAKE-toiminnassa tutkitun 
ja kokeillun pohjalta. Projekti sai myönteisen rahoituspäätöksen Uudenmaan liiton ”Älykäs erikoistuminen/ Arjen 
hyvinvointikaupunki” -määrärahoista sekä Helsingin kaupungin kuntarahoitusosuuden (11/2015).  

KEVEIN-projekti käynnistyi konkreettisemmin joulukuussa 2015, kun projektille rekrytoitiin projektipäällikkö (Christian 
Sannemann). Tavoitteena projektissa on tutkia ja voimaannuttaa kaupunginosissa toimivia asukkaiden ja muiden 
paikallistoimijoiden kehittämisverkostoja. Hankkeessa etsitään kolmea kekseliästä kaupunginosaa tai niiden 
yhteenliittymää, joiden kehittämisverkostoja tuetaan alueellisen ongelman tai kehityskohteen innovatiivisessa 

ratkaisemisessa. Muut alueet ja kiinnostuneet voivat osallistua projektiaikana järjestettäviin avoimiin seminaareihin ja 
työpajoihin ja hyödyntää niiden antia oman toimintansa ja alueensa kehittämisessä. Projektissa tuotetaan lisäksi 
innovatiivisen kaupunginosan kriteeristö sekä itsearviointityökalu kaupunginosatoimijoille. 
 
Helsingissä, maaliskuun 15. päivänä 2015 
 
Hallitus 
 
 


