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1. TIIVISTELMÄ    

Vuonna 2017 Helka jatkaa vaikuttamista Helsingin uuden osallisuusmallin prosessiin, erityisesti 

Helkan jäsenyhdistyksille tärkeiden osa-alueiden rakentumiseen. Kaupungin uusien toimialojen 

käynnistymistä seurataan kesän jälkeen ja yhteistyösuhteet avaintahoihin ja uusiin avainhenkilöihin 

aktivoidaan alusta lähtien. Helka toimii muillakin osallistumisen ja kaupunkiaktivismin kehittymisen 

areenoilla. Uuden yleiskaavan myötä ja kaupungin kasvavaa väestömäärä silmällä pitäen on 

tarpeen toimia riittävän virkistysaluetarjonnan ja kaupunkiluonnon turvaamiseksi. 

Helkan oman ja jäsenyhdistysten osaamisen kehittäminen ja kumppanuudet turvaavat jatkuvuutta 

kiivaasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimintavuonna 2017 Helka tarjoaa välineitä erityisesti 

jäsenistön alueellisen yhteistyön vahvistamiseen. Myös tapahtumatoiminnan edellytyksiä lisätään 

tarjoamalla tapahtumien resursoinnin – tekijät ja rahoitus – osaamista Helkan kautta. 

Helkan ja kaupunginosayhdistystoiminnan tunnettuutta kasvatetaan aktiivisella ja monikanavaisella 

viestinnällä. Läsnäoloa sosiaalisessa mediassa lisätään hallitusti. Pidetään Kotikadun palvelut ajan 

tasalla. Jäsenistön viestintä- ja markkinointitaitoja tuetaan konkreettisin toimin, erityisesti 

järjestämällä aiheeseen liittyvää koulutusta. 

Vaikutetaan Helsingin kaupunkiin Helkan perustyön rahoituksen vahvistamiseksi. Ideoidaan 

aktiivisesti uusia projekteja ja etsitään niille rahoitusta. Järjestetään mahdollisuuksia Helkan 

projekteissa, mm. KEVEIN-projektissa tuotettujen aineistojen aktiiviseen hyödyntämiseen jäsenistön 

toiminnan tukena. 

2. TOIMINTA 
 

Helkan strategian 2015-2020 jalkauttamista jatketaan neljässä painopisteessä: vaikuttaminen, 

jäsenistön tukeminen, talouden turvaaminen ja viestintä. Helka vaikuttaa ja puhuu Helsingin 

kaupunginosien ja paikallisuuden puolesta asiantuntijayhteisönä. Helka vahvistaa julkista kuvaansa 

ja vaikuttaa tärkeiksi katsomiinsa aiheisiin entistä vahvemmalla läsnäololla sosiaalisessa mediassa. 

Kehittämistoiminta ja yhteistoiminnallisuus kaupunginosissa vahvistuvat trendeinä edelleen. Helka 

tarjoaa välineitä jäsenistön verkostoitumiseen ja paikallisten kumppanuuksien kehittämiseen. 

Lisääntyvä pop-up -aktivismi ja kaupunkiliikkeet haastavat Helkan jäsenyhdistyksiä uudistumaan. 

Aktiivisia kiinnostuneita toimijoita, myös nuorempia ikäluokkia, tavoitetaan parhaiten tarjoamalla 

uusia toimijaryhmiä kiinnostavia osallistumisen mahdollisuuksia. Helka tarjoaa tukea 

jäsenyhdistyksille yhdistystoiminnan käytäntöjen päivittämisessä, niiden omista tarpeista lähtien. 

Helsingin johtamisjärjestelmän uudistuksen toimeenpanoa seurataan tarkasti ja yhteistyösuhteita 

uusiin toimielimiin ja johtoon luodaan proaktiivisesti mm. tapaamisten kautta. Helka pitää vireillä 

puheenjohtajapalaverissa 2014 käynnistettyä Helkan uuden aluejaon prosessia. 

Helka laatii kannanottoja ja lausuntoja Helsingin ja pääkaupunkiseudun kannalta tärkeistä ja 

sellaisista aiheista, jotka ovat tärkeitä laajalle joukolle jäsenyhdistyksiä. Kannanotot julkaistaan 

Helkan kotisivuilla ja muissa viestinnän kanavissa. Helka toimii myös edelleen riittävien 

kokoontumistilojen puolesta. Kokoontumistilojen saamista kaupunginosiin sekä niiden uudenlaisten 

yhteiskäyttöjen konsepteja edistetään. 

3. PALVELUT JÄSENYHDISTYKSILLE 

3.1 Viestinnän palvelut   

Helka ylläpitää kaupunginosien kotisivuverkostoa (Kotikatu), jota kehitetään yhdessä käyttäjien 

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

kaupunginosatoimintaa näkyväksi. Helka tarjoaa edelleen veloituksetta kotisivupohjat sekä 

koulutusta ja teknistä tukea kaupunginosasivustojen ylläpitämiseen. Kaupunginosien kotisivut 

toimivat pitkäjänteisen kehittämisen ja paikallisen tiedon kokoamisen alustoina. Niiden avulla 

tehdään näkyväksi kaupunginosayhdistysten ja muiden paikallistahojen toimintaa, resursseja, 
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tapahtumia, kulttuuria ja verkostoja. Avoimien rajapintojen yhteistyötä kehitetään edelleen 

kaupungin kanssa. KEVEIN-projektissa toteutettu kaupunginosien ideoiden sähköinen työkalu 

tarjotaan kaikille kaupunginosasivustoille. 

Helka viestii monikanavaisesti ajankohtaisista aiheista jäsentiedottein, omilla kotisivuillaan 

www.helka.net sekä kaupunginosaportaalissa www.kaupunginosat.net. Sosiaalisen median 

kanavista Helka käyttää viestinnässään aktiivisesti facebook-sivuaan www.facebook.com/HelkaRy 

sekä Twitter-kanavaansa @helka_ry. Helka tarjoaa edelleen kaupungin hallinnolle ja muille 

sidosryhmille kanavan keskitettyyn paikalliseen tiedottamiseen. Sähköinen ajantasainen 

kaupunginosayhdistysten yhteystietolista löytyy osoitteesta www.helka.net/yhdistykset. Helkan 

www.kaupunginosat.net –sivustolta löytyy listaus tärkeimmistä jäsenyhdistysten ja kaupunginosien 

facebook-sivuista. Jäsentiedotetta kehitetään sähköisen uutiskirjeen suuntaan. Helkan oma 

viestintäsuunnitelma päivitetään. 

3.2 Koulutuspalvelut 

Helka toteuttaa vuoden 2016 jäsenkyselystä ilmeneviin ajankohtaisimpiin tarpeisiin 1-2 ajankohtaista 

omaa koulutusta. Nousussa olevat kaupunginosatoiminnan trendit: tapahtumatuottaminen ja 

sosiaalisen median käyttö viestinnässä, jotka erityisesti huomioidaan koulutustarjonnassa. Helka 

tukee koulutuksen keinoin myös alueiden keskeistä yhteistyötä ja verkottumista. Koulutusta voidaan 

toteuttaa myös yhteistyössä sopivien sidosryhmien kanssa. Kotikatu-koulutuksia tarjotaan vuoden 

mittaan jatkuvana toimintana, Jäsenistölle tiedotetaan hyödyllisistä ajankohtaisista koulutuksista 

kotisivuilla ja sosiaalisen median kanavien kautta. 

 

3.3 Muut asiantuntijapalvelut ja jäsenedut 

Kaupunginosayhdistysten puheenjohtajille/edustajille järjestetään vähintään yksi vuotuinen 

verkottumistapahtuma.  

 

Helkan ”Kehittämisverkostoista innovaatioalustoiksi” (KEVEIN) -projektille pyritään aktiivisesti 

löytämään jatkorahoitusta. Kotikaupunkipolkujen kokoamista edistetään, mikäli rahoitusta saadaan. 

4. YHTEISTYÖ 

4.1 JÄSENTEN VÄLINEN JA ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 

Kaupunginosayhdistysten välinen yhteistyö kuten kumppanuudet, yhdessä kehittäminen sekä 

osaamisen jakaminen tukevat uusiutumista muuttuvassa toimintaympäristössä ja vahvistavat 

kaupunginosien elinvoimaisuutta. Helka tukee jäsenyhdistyksien alueellista ja 

naapurikaupunginosien kesken tapahtuvaa verkostoitumista. Jäsenistölle tarjotaan mahdollisuuksia 

kokemusten jakamiseen vuosikokouksissa sekä Helkan muissa verkostoitumis- ja 

koulutustilaisuuksissa.  

 

Helka jakaa tietoa paikallisista yhteistyömalleista ja menetelmistä, erityisesti aiemmissa Helkan 

projekteissa tuotettujen runsaiden aineistojen avulla. Aineistojen hyödyntämiseen toteutetaan 

jäsenistölle yhteinen tilaisuus tai koulutus. Myös erilaisia rahoitusmahdollisuuksia 

kaupunginosatoiminnan tueksi kartoitetaan ja tuodaan esiin. 

Helsingin kaupunki on hyväksynyt uuden yleiskaavan ja sen sisältämän kasvavan väestötavoitteen. 

Kasvava väestömäärä tarvitsee arjen viihtyisyyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi riittävästi 

virkistysaluetarjontaa ja kaupunkiluontoa. Helka toimii näiden tavoitteiden edistämiseksi vuoden 

2017 aikana.  

4.2 YHTEISTYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON KANSSA 

 

Helsingin kaupungin hallinnossa toimeenpannaan vuoden 2017 aikana sen historian suurin 

hallinnon uudistus. Helkaa ja sen jäsenistöä kiinnostaa uuden osallistumismallin rakentaminen 

kaupunkilaisille. Helka on mukana osallistumismallin uudistamisen verkostoissa ja ryhmissä tuoden 

esiin alueellisen osallistumisen tärkeyttä ja jo kehittämiään ja kokeilemiaan alueellisen 

osallistumisen toimintamalleja. Tavoitteena on myös kaupunginosayhdistysten roolin selkiyttäminen 

http://www.helka.net/
http://www.kaupunginosat.net/
http://www.facebook.com/HelkaRy
http://www.helka.net/yhdistykset
http://www.kaupunginosat.net/
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ja vahvistaminen uudessa osallistumismallissa. 

 

Helkan toiminta tuottaa kaupunginosien elettävyyden ja viihtyisyyden näkökulmaa suunnitteluun ja 

päätöksentekoon. Kaupunkisuunnittelun tärkeissä teemoissa toimitaan aktiivisesti erityisesti uuden 

kaupunkiympäristö -toimialan suuntaan. Helka 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.  

 

Kaupunginkansliassa sijaitseva osallisuus- ja neuvontayksikkö, ja sen asukasyhteistyötiimi on 

tärkeimpiä yhteistyökumppaneita osallistumisen ja vuorovaikutuksen kehittämisessä. Yksikön 

käynnistämään kaupungin vapaaehtoistoiminnan koordinointiin Helka kytkeytyy aktiivisesti. 

Asukasyhteistyötiimiä tavataan säännöllisesti ja neuvotellaan sen kanssa yhteistyöstä. Helka 

hakeutuu aktiiviseen yhteistyöhön myös uuden kulttuuri- ja vapaa-aika -toimialan sekä hiljattain 

perustetun palvelumuotoiluyksikön kanssa. Samoin mennään aktiivisesti mukaan tarjolla oleviin 

kaupungin työ- ja kehittämisryhmiin sekä verkostoitumistilaisuuksiin. Yhteistyötä Helsingin 

kaupungin lähiöprojektin kanssa pyritään vahvistamaan. Helka toimittaa hallinnon viestinnän 

käyttöön kaupunginosayhdistysten ajantasaiset yhteystiedot säännöllisin väliajoin.  

4.3 SEUDULLINEN YHTEISTYÖ 

Helka osallistuu tärkeitä seudullisia teemoja käsitteleviin yhteistyötilaisuuksiin ja seminaareihin kuten 

liikenne, maankäyttö ja metropolitematiikka. Maakuntahallinnon uudistuksen etenemistä ja sen 

vaikutuksia pääkaupunkiseudun hallinnon järjestymiseen seurataan. Myös sote-uudistuksen 

vaikutuksia kaupunginosien lähipalvelujen kehittymiseen seurataan. Jäsenistöä informoidaan 

tärkeistä muutoksista. 

KEVEIN-projektin jatkorahoitusten hakemisen yhteydessä tehdään yhteistyötä seudullisten 

sidosryhmien kanssa, jollaisia ovat mm. Uudenmaan liitto, Uudenmaan Leader-yhdistykset ja muut 

soveltuvat yhteisöt. Helka ylläpitää yhteistyösuhteita pääkaupunkiseudun kaupunginosatoimintaa 

koordinoivien vertaisjärjestöjen kanssa (mm. EKYL).  

4.4 MUU YHTEISTYÖ 

Helka osallistuu Suomen Kotiseutuliiton vuotuisiin valtakunnallisiin tapahtumiin ja vuosikokoukseen 

sekä kaupunkijaoksen toimintaan, vaikuttaen myös liiton valtuustossa. Ajankohtaisia osallistumista 

ja kaupunkiaktivismia kehittäviä sidosryhmiä ja niiden hankkeita seurataan ja osallistutaan aihepiirin 

tilaisuuksiin tarpeen mukaan.  

Helka seuraa osallistumisen ja vuorovaikutuksen tutkimuskenttää pyrkien löytämään yhteisiä 

intressejä. Kansainvälistä kenttää seurataan myös, erityisesti pyritään löytämään kumppaneita 

sopiviksi katsottuja EU-rahoitushakuja varten. 

 

Helka osallistuu omalta osaltaan käsillä olevan laajan kotoutumishaasteen ratkaisemiseen 

tuottamalla ideoita sekä viestimällä teemaan liittyvistä jäsen- ja muiden yhdistysten parhaista 

käytännöistä. 

5. JÄSENISTÖ JA HALLINTO 

5.1 VUOSIKOKOUKSET 

Helkan sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään kaksi kertaa vuodessa. Kokouksissa käsitellään 

sääntömääräiset asiat ja tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Vuosikokouksissa kuullaan 

ajankohtaisia alustuksia ja toteutetaan osallistuvia osuuksia tarpeiden mukaan. 

5.2 HALLITUS JA TYÖRYHMÄT 

Helkan hallitus koostuu puheenjohtajan lisäksi seitsemästä jäsenestä varajäsenineen sekä 

asiantuntijajäsenestä. Hallitus kokoontuu noin 10 kertaa vuodessa.  
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Helkan työryhmissä ja -pajoissa työstetään viestintään, kaupunkisuunnitteluun ja yhteistyöhön 

liittyviä teemoja. Kaikkiin työryhmiin voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita. Helkan 

asiantuntemus, kokemus ja verkostot tarjotaan kaikkien kaupunginosien ja muidenkin sidosryhmien 

hyödynnettäväksi. 

5.3 HENKILÖKUNTA JA TOIMISTO 

Toimiston henkilöresursseja ja työsuhteiden jatkuvuutta ylläpidetään kaupungin avustuksen ja 

projektiavustusten turvin seuraavasti: 

- vakituinen toiminnanjohtaja ja viestintä- ja projektivastaava sekä määräaikainen: internet-

palvelujen asiantuntija (Kotikatu)  

- Helkan tulevien projektien toimihenkilöt 

 

5.4 JÄSENYYDET 

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

6. TALOUS 

6.1 RAHOITUS 

Helkan perustoiminnan rahoitustarve v. 2017 on 147 700 euroa. Päärahoituslähteenä on Helsingin 

kaupungin vuosiavustus. Lisärahoitusta tulee saada projektirahoituksista, jotta nykyisen henkilöstön 

palkkarahoitus pystytään turvaamaan. Kaupungin toiminta-avustus kattaa Helkan varsinaisen 

toiminnan kuluja sisältäen kaupunginosien kotisivujen ylläpidon (Kotikatu-osuuden). 

Toimintasuunnitelman laadinnan hetkellä ei ole vielä tietoa vuoden 2017 mahdollisista 

projektiavustuksista. Jäsenmaksujen osuus budjetista on noin 5,8 %. Osa rahoituspäätöksistä 

varmistuu vuoden 2017 alkupuolella. 

6.2 VARAINHANKINTA 

6.2.1 Jäsenmaksut 

 

Helkan jäsenmaksut ovat vuonna 2017: 

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.  

6.2.2 Kaupungin tuki 

Kaupungin toiminta-avustus kattaa yhden kokopäiväisen toimihenkilön palkkakulut 

(toiminnanjohtaja), Kotikadun peruspalvelut (osan Helkan IT-asiantuntijan palkkakuluista) 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 2017, resursoinnin varmistamiseksi ja vahvistamiseksi.  

 

6.2.3 Muu varainhankinta 

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

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

keskeytyy. Myös yritys- ja joukkorahoituksen mahdollisuuksiin tutustutaan. 


