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1. TOIMINTA 
 

1.1 UUDEN STRATEGIAN JALKAUTTAMINEN 
 
Vuoden 2016 aikana Helka on toteuttanut uuden strategian neljän painopistealueen mukaisia toimenpiteitä. Helka vaikutti 
aktiivisesti Helsingin uuden osallisuusmallin kehittämisen tilaisuuksissa (vaikuttaminen). Syyskaudella toteutettiin laaja 
sähköinen kysely jäsenkunnalle (jäsenistön tukeminen). Lisäksi laadittiin rahoitushakujen vuosikello tulevaa toimintavuotta 
varten ja uusien rahoitusten ideahakuihin valmisteltiin ja toimitettiin yhteensä neljä eri ideapaperilla (kestävä talous). Helka 
veti läpi KEVEIN-projektin suunnitelman mukaan ja sen aineistot löytyvät Helkan nettisivuilta (jäsenistön tukeminen). 
Kaupunginosille on tarjottu veloitukseton kotisivujärjestelmä ja sen tukipalvelut; someviestintää on vahvistettu (viestintä). 
 
1.2. VAIKUTTAMINEN JA KANNANOTOT 
 
Vuoden 2016 aikana Helka seurasi tarkkaan Helsingin uuden osallisuusmalliin valmisteluprosessia ja osallistui kaikkiin sitä 
käsitteleviin tilaisuuksiin. Myös jäsenistölle tiedotettiin aktiivisesti osallistumismahdollisuuksista. Helka osallistui kaupungin 
kesällä 2016 järjestämään sähköiseen Kerro kantasi -kyselyyn sekä 2. ja 3.9.2016 järjestettyihin mallin 
yhteiskehittämispäiviin kaupungintalolla. Myös syyskuun alueellisiin mallin kehittämistilaisuuksiin osallistuttiin. Kaikissa 
osallisuusmallin kehittämisen tilaisuuksissa tuotiin esiin kaupunginosa-aktiiveille tärkeitä alueellisen osallistumisen aiheita ja 
kehittämisehdotuksia. 
 
Helka on tuonut aktiivisesti esiin asukas- ja käyttäjänäkökulmaa monenlaisissa tilaisuuksissa ja seminaareissa, joihin se on 
vuoden kuluessa osallistunut. Kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikön asukasyhteistyötiimin kanssa on ollut 
useita tapaamisia. Yhteistyön kautta vaikutetaan Helkan ja kaupunginosayhdistysten näkemysten parempaan 
huomioimiseen sekä asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksien myönteiseen kehittymiseen. 
 
Helka seurasi lisäksi asukas- ja asukastalotoiminnan rahoituksen uudelleenjärjestelyjä. Kaupungin asukastalorahoituksia tuli 
hakea toukokuun alkuun mennessä, mutta kaupungilta ei saatu rahoituspäätöksiä vuoden 2016 aikana. Helka seurasi myös 
kulttuurikeskuksen uuden ”Helsinki-mallin” kehittymistä; malli edellyttää suurten kaupungin avustuksia saavien 
kulttuurilaitosten jalkautumista lähiöihin.  
 
Helmikuussa 2016 Helka antoi kaupunginhallitukselle lausunnon Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön 
toteutusohjelman luonnoksesta 2016. Helka lisäsi some-läsnäoloaan aiempaa aktiivisemmalla facebook-ilmoittelulla sekä 
avaamalla oman Twitter-tilin. 
 
1.3 PALVELUT JÄSENYHDISTYKSILLE 
 
1.3.1 Viestinnän palvelut 

Helsingin asukkaille ja muille paikallistoimijoille tarjotaan veloituksetonta kaupunginosien kotisivujen palvelukokonaisuutta 
(Kotikatu-palvelua). Kaupunginosasivustojen kautta kunkin kaupunginosan paikallistoimijat saavat näkyvyyttä, 
verkostoituvat sekä vahvistavat kaupunginosansa lähiyhteisöllisyyttä ja identiteettiä. Helka tarjoaa peruspalveluna 
kotisivupohjan, palvelintilaa sekä jatkuvaa käyttötukea ja koulutusta. 

Kaupunginosasivustojen julkaisujärjestelmässä olevien sivustojen määrä on kasvanut jo n. 60:een. Kaupunginosien 
kotisivuja päivitetään vapaaehtoisvoimin. Paikallisia ylläpitäjiä ja heidän tiimejään tuettiin ja sivustokokonaisuutta 
kehitettiin käyttäjäpalautteen perusteella. Helka on tarjonnut lisäksi kootun näkymän helsinkiläisten kaupunginosien ja 
kaupunginosayhdistysten facebook-sivuihin www.kaupunginosat.net -sivustollaan. Tämä helpottaa some-sivujen löytämistä 
sekä asukkaiden että Helsingin kaupungin hallintokuntien toimijoiden näkökulmasta. Yksittäisille kaupunginosasivuille on 
resurssien sallimissa puitteissa tarjottu myös räätälöityä tukea. Alkukeväällä Kotikatu-palvelussa suoritettiin laaja 
tietoturvapäivitysten sarja. Kesän aikana rakennettiin KEVEIN-projektiin liittyvää sähköistä kaupunkilaisten ideoiden keruun 

työkalua, josta saadaan jatkossa uusi toiminnallisuus kaupunginosasivuille. Syyskaudella keskityttiin koulutusten 
tarjoamiseen ja järjestelmän perusylläpitoon. 
 
Kaupunginosatoimintaan liittyvää ajankohtaisviestintää on toteutettu seuraavasti: www.helka.net -sivustolla Helkan omaa 
järjestöviestintää sekä www.kaupunginosat.net -sivustolla osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyviä uutisia ja 
tapahtumapoimintoja kaupunginlaajuisesti. 
 
Helka on ylläpitänyt kaupunginosayhdistysten ajantasaista yhteystietoluetteloa sähköisesti www.helka.net -sivustolla. 
Kaupunginosien facebook-sivut löytyvät kootusti Helkan www.kaupunginosat.net -sivustolta. Sidosryhmäviestintää on 
hoidettu sähköpostitse sekä nettiuutisoinnin ja some-kanavien välityksellä. Jäsenistölle ja muille sidosryhmille on viestitty 
kaupunginosatoiminnan osaamista kehittävästä koulutustarjonnasta. Vuoden aikana ilmestyi kolme Helkan jäsentiedotetta. 
Helkan henkilökunta ja toimijat ovat tehneet kaupunginosatoimintaa tunnetuksi kaikissa tilaisuuksissa, seminaareissa ja 
tapaamisissa, joihin he ovat vuoden kuluessa osallistuneet. 
 
1.3.2 Koulutuspalvelut 

Jäsenistölle tarjottiin vuonna 2016 Helkan omia koulutuksia, seminaareja ja työpajoja. Kotikatu-järjestelmän käyttöön 
tarjottiin vuoden mittaan yhteensä 15 koulutusta: 11 perustason ja 4 ylläpitotason koulutusta, sekä muutamia työpajoja.  

http://www.kaupunginosat.net/
http://www.helka.net/
http://www.kaupunginosat.net/
http://www.helka.net/
http://www.kaupunginosat.net/
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KEVEIN-projektin kautta tarjottiin seuraavat tilaisuudet/työpajat: sähköisen työkalun info ja konseptointi yliopiston Think 
Company-tilassa (9.2.); projektin Kick Off -seminaari (14.3.); kaksi kehittämistyöpajaa (21.3. ja 16.6.) ja projektin 
päätösseminaari Laiturilla 21.9. 

 
Loppuvuodesta toteutetun jäsenkyselyn kautta kerättiin yhteen jäsenistön ajankohtaisia koulutustoiveita. 
 
1.3.3 Muut asiantuntijapalvelut 
 
Jokasyksyinen Helkan puheenjohtajapalaveri järjestettiin 6.9. Kahvila Köketissä, Senaatintorin laidalla. Ohjelmassa kuultiin 
kaksi puheenvuoroa kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksiköstä: Saara-Sisko Jäämies selosti kaupungin 
vapaaehtoistoiminnan kartoitusta ja asukasyhteistyöpäällikkö Titta Reunanen osallistumismallin uudistuksen 
ajankohtaiskuulumisia. Paikalla oli noin 35 jäsenyhdistysten edustajaa. Helka järjesti uudella toimistollaan 8.12. Avoimet 
ovet -verkostoitumistilaisuuden jäsenistölleen ja sidosryhmilleen. Helka veti Kotiseutuliiton koordinoiman keskusteluillan 
kaupunginosatoimijoille 25.10., jossa jäsenyhdistyksillä oli mahdollisuus keskustella Helsingin apulaiskaupunginjohtaja 
Pekka Saurin kanssa. 
 
Toiminnanjohtaja on lisäksi osallistunut kutsuttuna Helkan edustajana seuraaviin seminaareihin ja työpajoihin: 
- Kaavoituslain muutostarpeiden asiantuntijaselvityksen julkistamistilaisuus Ympäristöministeriössä (11.3.) 
- Kuntaliitossa INNOSI-hankkeen työpaja (14.4.) 
- Kaupungin osallisuusverkoston ja Kaupunkiaktivismi-tutkimushankkeen seminaari Empire-salissa (6.6.) 
- Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan seminaari Säätytalolla (7.6.) 
- Kaupungistumisen tutkimushankkeiden seminaarit (BEMINE 13.8. ja URMI 12.9.) 
- Ympäristöministeriön ja Kotiseutuliiton kulttuuriympäristöaiheisessa seminaari YM:n tiloissa (12.10.) 
- Deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivä Vantaan kaupungintalolla (9.11.) 
- Kuntaliiton Palvelut-Elinkeinot-Demokratia (PED)-neuvonantajaryhmän tapaaminen (8.12.) 
- Demokratia ja osallisuus -tutkimuksen seminaari Säätytalolla (12.12.) 
- Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -seminaari Balderin salissa (26.10.) 
- Deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivä Vantaan kaupungintalolla 9.11. 
 
Toiminnanjohtaja alusti kuntamarkkinoilla 14.9. Leader-toiminnasta kaupungeissa sekä kaupunkirakenteen tiivistymisestä 
asukasnäkökulmasta, Maankäyttö- ja rakennuslain neuvottelupäivillä (15.9.). Toiminnanjohtaja laati pyynnöstä 
osallistumisaiheisen kirjoituksen Kuntademokratiaverkoston neuvonantajien blogiin (7.4.). HELSY ry:n kanssa tehtiin 
viestinnällistä yhteistyötä Helsingin viheralueiden tulevaisuus -seminaarin yhteydessä (Tieteiden talolla 17.3.). 
 
2. YHTEISTYÖ 

 
2.1. JÄSENTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 
 
Jäsenistöä on verkostoitu ja kumppanuuksia luotu Helkan omissa tilaisuuksissa sekä KEVEIN-projektin kautta. Helka järjesti 
22.3. yhteistapaamisen STAKE-projektissa toimineiden Kehrä-verkostojen ydinhenkilöille Vallilan kirjastolla. Vuoden mittaan 
suuri joukko Helkan jäsenyhdistyksiä osallistui viheralueiden säilyttämiseen liittyvien temaattisten verkostojen toimintaan 
(Keskuspuistoryhmä ja Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -toimintaryhmä). 
 
2.2 YHTEISTYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINTOKUNTIEN KANSSA 
 
Helka on luonut ja ylläpitää pitkäjänteisesti yhteistyösuhteita useisiin Helsingin kaupungin hallintokuntiin. Yhteistyön 
painotukset ja tahot vaihtelevat hieman vuosittain sen mukaan mikä kummallakin osapuolella on kulloinkin fokuksessa. 
Kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikkö, erityisesti sen asukasyhteistyötiimi on ollut v. 2016 tärkeä ja tiivis 
yhteistyökumppani kaupungin uutta osallisuusmallia ja vuorovaikutuskäytäntöjä kehitettäessä. Kaupunki on hyödyntänyt 
Helkan kokemusta uuden osallisuusmallin suunnittelussa. Yhteistyö painottui vuonna 2016 uuden osallisuusmallin 
kehittämiseen. Helka ja sen KEVEIN-projekti alustivat kaupungin hallintokuntien osallisuusverkoston tilaisuudessa 13.4. 
Kaupungin elinkeinopalvelu osallistui KEVEIN-projektin rahoitukseen. Kaupungin avoimen rajapinnan kehittämiseen Helka 
on myös antanut panoksen työpajoissa. Helka osallistui aiempien vuosien tapaan kaupungin koordinoiman 
kaupunginosaradion yhteistyöryhmän työskentelyyn.  
 
Kaupunkisuunnitteluviraston ja rakennusviraston kanssa on tehty jatkuvaa viestinnällistä yhteistyötä. Helka on mm. 
osallistunut Laiturilla järjestettyihin ksv:n tilaisuuksiin ja viestinyt niistä omien kanaviensa kautta. Tapahtumayksikön 
kanssa on myös toteutettu viestinnällistä yhteistyötä. Helka tarjoaa hallintokunnille kaupunginosayhdistysten ajantasaiset 
yhteystiedot valmiina listana. Kaupunginkirjaston koordinoiman kaupungin sähköisen tilavarausjärjestelmän kehittämistä on 
seurattu ja sähköisestä työkalusta on viestitty jäsenistölle. Helkaa haastateltiin yhtenä asiantuntijana 
nuorisoasiainkeskuksen toteuttamaan selvitykseen muraalien sijoittelun periaatteista. 
 
Muuta konkreettista yhteistyöstä on tehty Helsingin turvallisuus- ja valmiusyksikön kanssa (mm. mukana 
turvallisuusohjelman seurantaryhmässä ja kutsuttuna kaupungin rikoksentorjunta-aiheisessa työpajassa 18.3.). Kaupungin 
vapaaehtoistyön neuvottelukunnassa on Helkan nimettynä edustajana toiminut Timo Puska. Helkan edustajat osallistuvat 
mahdollisuuksien mukaan ylipormestarin asukasiltoihin, joiden järjestämisen jäsenyhdistykset hoitavat itsenäisesti 
kaupungin kanssa.  
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2.3 SEUDULLINEN YHTEISTYÖ 
 
Yhteistyösuhteita vertaisjärjestöihin on ylläpidetty säännöllisesti, mm. Kotiseutuliiton kaupunkijaoksen tapaamisissa. Näistä 

mainittakoon Espoon kaupunginosayhdistysten liitto (EKYL) ja Vantaa-Seura. Turku-Seuraan on pidetty yhteyttä 
sähköisesti.  
 
KEVEIN-projektin kautta tehtiin yhteistyötä seudullisten sidosryhmien kanssa (Uudenmaan liitto ja Uudenmaan Leader-
yhdistykset). Projektissa toteutettiin vertaisarvioinnin työpaja KEVEIN-kohdealueiden ja seudullisten paikalliskehittäjien 
kanssa (Leader-yhdistys EMO ry). Helkan KEVEIN-projekti oli esillä Uusimaa-viikon seinaaripäivässä Espoon Urban Mill:issä 
13.5. Helka toteutti muutaman case-kuvauksen Uudenmaan liiton uutta helsinkismart.fi -sivustoa varten. 
 
2.4 MUU YHTEISTYÖ 
 
Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuivat Kajaanissa järjestettyihin valtakunnallisiin kotiseutupäiviin ja Suomen 
Kotiseutuliiton vuosikokoukseen 5.8. Helkan puheenjohtaja Veijo Lehto sekä varapuheenjohtaja Tarja Koskela toimivat 
Uudenmaan edustajina Suomen Kotiseutuliiton liittovaltuustossa. Tuula Salo jatkoi Suomen Kotiseutuliiton valtuuston 
ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Toiminnanjohtaja edusti Helkaa liiton kaupunkijaoksessa ja Kotiseutuliiton 
jäsenyhdistysten toiminnanjohtajien vertaistapaamisessa Turussa. Helka osallistui liiton Kulttuuriympäristövuoden 
avajaisseminaariin 17.2. Toiminnanjohtaja edusti Helkaa Suomen kylätoiminta ry:n Leader-toiminnan 
tulevaisuustyöpajapäivillä Gustavelundissa 28.-29.6. 
 
Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -tutkimushankkeen kautta on seurattu uuden aktivismin muotojen kehittymistä. 
Helka on osallistunut Kuntaliiton koordinoiman Kuntademokratian neuvonantajat -asiantuntijaverkoston tapaamisiin sekä 
18.10. järjestettyyn valtakunnallisen Demokratiapäivän tilaisuuteen. Toiminnanjohtaja on osallistunut kaupunki-Leaderiä 
edistävään ministeriötyöryhmään (yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen työryhmä, YPK). Porilaisten viranhaltijoiden ja 
järjestöedustajien lähetystö tutustui Helkan toimintaan 10.6.  
 
3. JÄSENISTÖ JA HALLINTO 
 
3.1 Jäsenet 
 
Vuoden 2016 lopussa rekisteröityneitä jäsenyhdistyksiä oli yhteensä 76 kpl: 
 
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 
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    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 
 

Huomionosoitukset:  
Helka myönsi vuonna 2016 viisi kultaista Pro Helsinki -ansiomerkkiä; Tarja Sarjakoskelle (Munkinseutu ry:n anomuksesta), 
Markku Hämäläiselle ja Sinikka Backmanille (Myllypuro-Seuran anomuksesta) sekä Risto Marttiselle ja Markku Tillille 
(Laajasalo-Degerö Seuran anomuksesta). Näiden lisäksi Helka myönsi yhden hopeisen Pro Helsinki ansiomerkin Veijo 
Vatkalle (Myllypuro-Seuran anomuksesta). Vuoden teko 2016 -huomionosoitus, Helkan kunniakirja, myönnettiin Helsingin 
Sataman viestintätiimille, tunnustuksena Jätkäsaaren ja Vuosaaren kaupunginosissa esimerkillisesti järjestetystä 
asukasviestinnästä. Huomionosoituksen vastaanotti Sataman viestintäpäällikkö Eeva Hietanen. 
 
Vuonna 2016 juhlavuosiaan viettivät seuraavat Helkan jäsenyhdistykset:  
Kontula-Seura (50 v.), Laajasalo-Degerö Seura (50 v.), Myllypuro-Seura (50 v.), Vuosaari-Seura (50 v.) ja Helsingin 
Aurinkolahti-Seura (10 v.).  
 
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 30.3.2016 ja sääntömääräinen syyskokous 22.11.2016, molemmat Helsingin 
Energian Sähkötalon auditoriossa. 
  
3.4 Hallitus ja työryhmät  
Helkan hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2016 Veijo Lehto. Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. 
Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka toimi esittelijänä ja sihteerinä. 
 
Hallituksen kokoonpano 2016: 
Puheenjohtaja: Veijo Lehto 
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Kari Silfverberg, Puu-Vallilalaiset / varajäsen Jouni Aavaluoma, Käpylä-Seura 
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Niko Lipsanen, Munkkisaari-Hernesaari-Seura / varajäsen Elina Kultaranta, 
Jätkäsaariseura - JS 
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Tarja Koskela, Pohjois-Haaga Seura / varajäsen Sanna Saari-Salomeri, Pajamäki-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. Saara E. Tolonen 

menehtyi 19.11. Helka osallistui Kallio-Seuran ja Helkan luottamustehtävissä pitkän vapaaehtoistyön tehneen Tolosen 
muistoksi järjestettyyn avoimeen messuun ja muistotilaisuuteen Kallion kirkossa 4.12. 
 
Työryhmät 2016:  
 
Yleiskaavatyöryhmä: Heikki Leppänen (Konala), Simo Sankari (Pakila), Hannu Kurki (Maunula), Tarja Koskela (Pohjois-
Haaga), Matti Lipponen (Vuosaari), Olli Hakanen (Kumpula), Saeeda Marjala (Puotila), Kari Silfverberg (Puu-Vallila), Tapio 
Linna (Roihuvuori-Seura). Ryhmän sihteerinä toimi tj Pirjo Tulikukka. Helkan yleiskaavaryhmä seurasi aktiivisesti 
yleiskaavaprosessin etenemistä.  
 
Projektiryhmä: 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. 
 
KEVEIN -projektin ohjausryhmä (9/2016 saakka): pj Veijo Lehto, tj Pirjo Tulikukka, Kimmo Rönkä, Eino Rantala, Kim 
Smedslund sekä rahoittajatahojen edustajat Maija Merikanto/Kristiina Heiniemi-Pulkkinen (Uudenmaan liitto) ja Titta 
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Reunanen (Helsingin kaupunginkanslia). Esittelijänä toimi projektipäällikkö Christian Sannemann ja sihteerinä 
projektityöntekijä Tea Lindroos. 
 
3.5 Henkilökunta ja toimisto 
 
Yhdistyksen toiminnanjohtajana on toiminut TaM Pirjo Tulikukka. Viestintä- ja projektivastaavana toiminut VTM Päivi 
Savolainen on ollut hoitovapaalla koko vuoden 2016. Helkan Internet-palvelujen asiantuntijana on toiminut Zsolt Szilagyin 
jälkeen tammikuusta lukien Mikke Surakka. Helkan KEVEIN-projektin (1-9/2019) osa-aikaisena projektipäällikkönä on 
toiminut FM Christian Sannemann ja osa-aikaisena projektityöntekijänä Tea Lindroos. Ajanjaksolla 15.9.-31.12. Helkan 
toimistolla työskenteli määräaikaisessa työsuhteessa Anna Kanervo, joka on aiemmin toiminut Helkassa mm. Caddies-
projektin projektipäällikkönä.  
 
Helkan toimisto sijaitsi 31.8. saakka toimistohotellissa, osoitteessa Toinen Linja 3. Uusi, paremmin Helkan tarpeita vastaava 
toimitila löydettiin Etu-Töölöstä, osoitteesta Aurorankatu 19, johon toimisto muutti syyskuun 2016 alusta. Uudella 
toimistolla on tilaa usealle työpisteelle ja se mahdollistaa hallituksen kokoontumiset, työ-, projekti- ja 
sidosryhmätapaamiset sekä omat koulutustilaisuudet.  
 
4. TALOUS 

4.1 TOIMINNAN RAHOITUS 
 
Vuoden 2016 toiminnan rahoituksesta (n. 49,7 %) on Helsingin kaupungilta saatua määrärahaa, joka koostuu toiminta-
avustuksesta sekä avustuksesta Kotikadun ylläpitoon ja kehittämiseen. Muu osa Helkan vuosibudjetista on katettu erilaisilla 
projekti- ja muilla avustuksilla (n. 46,2 %) sekä jäsenmaksuilla (n. 4,1 %). Vuoden 2016 tilinpäätös on ylijäämäinen, 
yhteensä 2101,61 euroa.  
 
Helkan kirjanpidosta on vuonna 2016 vastannut kirjanpitotoimisto TiliSoila Oy. Maksuliikenteen on hoitanut 
toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. 
 
4.2  VARAINHANKINTA  

Jäsenmaksut: 
Helkan jäsenmaksut pysyivät edellisvuoden tasolla. 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 tilitetään n. puolet suoraan Suomen Kotiseutuliitolle kaupunginosayhdistysten 
jäsenmaksuina.  
 
Kaupungin toiminta-avustus  
 
Kaupunki myönsi Helkalle vuotta 2016 varten toiminta-avustusta sisältäen Kotikatu-avustuksen yhteensä 100 000 euroa.  

Helka edistää ja toteuttaa laaja-alaista osallistumisen ja vuorovaikutuksen kehittämistä Helsingissä, yhteistyössä kaupungin 
osallistumisen kehittämisestä vastaavien viranhaltijoiden kanssa. Helka toimii viestijänä ja välittäjänä kaupungin hallinnon 
ja kaupunginosatoimijoiden välillä. Helka koordinoi kaupungin asukkaiden vapaaehtoisten kaupunginosayhdistysten kautta 
toteuttamaa toimintaa erittäin kustannustehokkaasti. Helsingin kaupungilta saatava vuotuinen toiminta-avustus kattaa vain 
osan järjestön perusmenoista (toiminnanjohtajan palkkamenot, osan muun henkilöstön palkkamenoista ja 
toimitilavuokrasta sekä Kotikatu-palvelun tekniset perus- ja ylläpitokulut). Koska hallinnon ja kaupunkilaisten 
kehittämiskumppanuudet sekä muu kaupunkiaktivismin ja osallistumisen koordinointitarve lisääntyy jatkuvasti, tarve 
suurempaan vuosiavustukseen on jatkuva. Kaupunginosien paikallisviestintä on noussut entistä merkittävämpään asemaan. 
Sosiaaliseen mediaan ei pystytä dokumentoimaan pitkäjänteisiä kehittämisprosesseja, joten Helkan ylläpitämien 
kaupunginosasivustojen käyttö ja kehittäminen on edelleen vahvasti perusteltua kaupunginosissa. Myös verkkoympäristön 
nopean muuttumisen vuoksi Kotikatu-palvelulta edellytetään jatkuvaa ajantasaista kehittämistä.   
 
Projektirahoitus 

Uudenmaan liiton ja Helsingin kaupungin myöntämän KEVEIN-projektirahoituksen turvin projektia toteutettiin 
suunnitelmien mukaisesti syyskuun 2016 loppuun mennessä (yht. 71 550 euroa ajalla 12/2015 – 9/2016). 

5. PROJEKTIT  
 
KEVEIN –projekti 
 
Kehittämisverkostoista Innovaatioalustoiksi -projekti (KEVEIN) oli n. 9 kk mittainen ja toteutettiin välillä 12/2015-09/2016. 
Projekti liittyi Uudenmaan liiton älykkään erikoistumisen kärkiteemaan Arjen hyvinvointikaupunkiin. Projektia rahoittivat 
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Uudenmaan liitto ja Helsingin kaupunki. Tiivistahtisessa projektissa paneuduttiin asukkaiden ja muiden paikallistoimijoiden 
kehittämisverkostoihin kolmella helsinkiläisellä kohdealueella, jotka projektin ohjausryhmä valitsi ideakilpailun perusteella. 
Kohdealueiden kehittämisverkostoja tuettiin alueellisen ongelman tai kehityskohteen innovatiivisessa ratkaisemisessa. Muut 
alueet ja kiinnostuneet saattoivat osallistua projektiaikana järjestettäviin avoimiin seminaareihin ja työpajoihin ja 
hyödyntää niiden antia oman toimintansa ja alueensa kehittämisessä. Projektissa tuotettiin innovatiivisen kaupunginosan 
kriteeristö ja itsearviointityökalu kaupunginosatoimijoille. Tuotokset löytyvät Helkan www.helka.net –sivuilta. Projekti-tiimi 
kävi 3.-6.4. opintomatkalla Irlannissa, jossa tutustuttiin yhteisölähtöiseen paikalliskehittämiseen ja luotiin kontakteja sekä 
sikäläisiin että täkäläisiin paikalliskehittämisen tahoihin. KEVEIN projektia esiteltiin Kaupunkitutkimuksen päivillä (28.-
29.4.). Projektin työntekijät koostivat kaksi tunnin mittaista ohjelmakokonaisuutta kaupunginosaradioon (18.4. ja 5.9.), 
joissa kuultiin mm. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin ja Anni Sinnemäen haastattelut. Projektin aikana on kehitetty 
vielä toiminnallinen prototyyppi paikalliskehittämisen sähköisestä ideointi- ja verkostointityökalusta, jolla edesautetaan 
itseohjautuvaa kehittämistyötä. Työkalu on toteutettu siten, että se on integroitavissa Helkan ylläpitämille 
kaupunginosasivuille. Projektin työryhmään kuuluivat projektipäällikkö Christian Sannemann ja viestintäasiantuntija Tea 
Lindroos. IT-asiantuntijana toimi Helkan Mikke Surakka.  
 
Helsingissä, maaliskuun 1. päivänä 2017 
 
Hallitus 
 
 

http://www.helka.net/

