
Helkan jäsenkysely 2016

Tulokset



75 jäsenyhdistystä

40 vastausta 

Vastausprosentti: 53 

KIITOS vastanneille!



Yhdistysten koko

Henkilöjäseniä keskimäärin

195 (vaihtelu 0-710)

Yhteisöjäseniä keskimäärin

5 (vaihtelu 0-28)

Henkilöitä mukana järjestämässä toimintaa (keskim.) 19 (vaihtelu 4-60)

Sähköpostilistalla osoitteita keskimäärin 194

(vaihtelu 0-900)



Missä toiminnassa yhdistykset ovat mukana?



Tärkeimmät yhteistyötahot



Lisäksi mainittiin...

- Asukastalo

- Kaupungin virastot

- Korkeakoulut/oppilaitokset

- Alueen hoitokunta

- Pelastusarmeija

- Media

- Asukkaat

- Muut kaupunginosayhdistykset



Kuvaile Helkaa 

kolmella sanalla...



Tyytyväisyys Helkan päätöksentekoon

1 = Erittäin tyytyväinen

5 = Erittäin tyytymätön

6 = Ei vastausta

1 5          6



Tyytyväisyys Helkan viestintään

1 = Erittäin tyytyväinen

5 = Erittäin tyytymätön

6 = Ei vastausta

1 5         6



Tyytyväisyys Helkan järjestämiin koulutuksiin

1 = Erittäin tyytyväinen

5 = Erittäin tyytymätön

6 = Ei vastausta

1 5          6



Tyytyväisyys Helkan jäsentilaisuuksiin, esim. pj-palaveri

1 = Erittäin tyytyväinen

5 = Erittäin tyytymätön

6 = Ei vastausta

1 5          6



Tyytyväisyys Helkan osallistumiseen kaupungin kehittämiseen

1 = Erittäin tyytyväinen

5 = Erittäin tyytymätön

6 = Ei vastausta

1 5          6



Tyytyväisyys Helkan Kotikatu-palveluun

1 = Erittäin tyytyväinen

5 = Erittäin tyytymätön

6 = Ei vastausta

1 5 6



Toiveet Helkan toimintaan liittyen

Koulutukset:

- Lisää koulutusta

- Napakoita yhden illan koulutuksia kohdennetuista asioista, esim. yhdistyksen

hallinnollisista asioista.

- Pienemmissä ryhmissä ja asukastaloja/tiloja voisi käyttää

- Koulutusta rahoituskanavien löytämiseksi erilaisiin tapahtumiin ja projekteihin



Toiveet Helkan toimintaan liittyen

Kokemusten vaihto, verkostoituminen:

- Tärkeää ja toivottavaa

- Vuosittain voisi ehkä olla joku benchmarkkaus-päivä, jossa esiteltäisiin parhaita ideoita

- Tarpeellista ja kiinnostavaa, mutta tulisi järjestää tarkemmin yksilöidyistä teemoista ja

tavoitteellisesti.  Nyt jää usein liian yleiseksi keskusteluksi.

- Hallitusedustajien palaverit oman alueen yhdistyksille ja viestin vieminen Helkaan.

- Parhaita kokemuksia voisi jakaa muille - mistä apurahoja, miten järjestän tilaisuuden, 

miten järjestän ison tapahtuman, miten houkutella nuoria mukaan...



Toiveet Helkan toimintaan liittyen

Vaikuttaminen, esim. neuvotteluyhteydet, kannanotot:

- Näkisimme Helkan mielellämme aktiivisempana ja rohkeampana kannanottajana koko

Helsinkiä koskeviin asioihin.                     

- Parempi, jos kannanottoja tekevät yhdistykset alueidensa asioista, eikä Helka. Helkan

kautta voisi avautua yhteyksiä kaupunkiin ja muihin toimijoihin?

- Vaikuttaminen voisi olla näyttävämpää. Siis lisää näkyvyyttä julkisuudessa!

- Oikeudellinen neuvonta-apu esimerkiksi kaavoitusasioissa olisi tarpeellista.  

- Helka voisi esim. järjestää koulutusta (ja/tai kokemusten vaihtoa) tehokkaasta

vaikuttamisesta erityisesti kaupungin päätöksentekoon.

- Helkan tulisi kehittää toimintaansa enemmän yhteiskuntapoliittisen vaikuttamisen

suuntaan (kaavoitus, liikennesuunnittelu, sosiaalipalv. järjestäminen, kulttuuripalv. ym.)



Toiveet Helkan toimintaan liittyen

Kehittäminen (esim. projektitoiminta, julkaisut)

- Projektit, jotka vahvistavat yhdistysten toimintavoimaa

- Projektit ovat jääneet meille etäisiksi. Mitä Helka julkaisee?

- Helkan tulisi keskittyä enemmän kaupunginosayhdistysten yhteishankkeiden

tukemiseen, kuin omiin hankkeisiin. Helka voisi toimia näiden hankkeiden

katto-organisaationa.                      

- Perustoiminnan ja projektien välille tulisi luoda energisempi yhteys. Nyt

projektit jäävät harvojen herkuksi.



Toiveet Helkan toimintaan liittyen

Muita toiveita:

- Vinkkejä ja opastusta kaupunginosatoiminnan ja pienten projektien 

rahoitukseen

- Profiloituminen kaupunginosien toiminnan keskusjärjestöksi (Sukkula-

toiminta); uusiutuminen ajan mukana.. 76-v keski-ikä haittaa 

kaupunginosayhdistysten mainetta ja roolia kehittäjinä

- Helkan tulisi ehdottomasti kehittää toimiva portaali, jolta voisi kootusti saada 

tietoa kaikista kaupunginosatapahtumista (yhden luukun periaate)                            

- Jokaisella organisaatiolla on aina toiminnan uudelleenarvioinnin paikka. Se ei 

tarkoita tehdyn työn vähättelemistä. Learning by doing..



Koppeja vuodelle 2017

Koulutusta: 

- viestintään liittyen

- tapahtumanjärjestämisen aihepiireistä

- säännöllistä Kotikatu-koulutusta

Vertaisoppiminen:

- Toteutus esim. teemailtojen muodossa → teemoja voidaan priorisoida

- Helkan projektien opit ja aineistot jakoon

- Rahoitushakujen kartoitus → erilaisten hakujen vuosikellon koostaminen



Ajankohtaiset asiat tällä hetkellä



Lisäksi yksittäisiä mainintoja...

- Meluasiat

- Huoli alueen turvallisuudesta

- Erilaiset tapahtumat (esim. Suomi 100)

- Korttelien/merkittävien rakennusten uudistaminen

- Homevauriot


