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1. JOHDANTO

Tämän viestintäsuunnitelman tarkoituksena on auttaa Helka ry:tä viestimään yhä 
tehokkaammin ja onnistuneemmin jäsenilleen, yhteistyökumppaneilleen ja 
sidosryhmilleen. 

Viestintäsuunnitelmassa kartoitetaan Helkan tehtäviä ja arvoja sekä viestinnän nykytilaa ja
vastuutahoja. Lopuksi luodaan katsaus Helkan viestinnän visioon ja tavoitteisiin vuodelle 
2020. Suunnitelma toimii Helkan työntekijöiden ohjeistuksena ja työkaluna viestinnän 
kehittämisessä sekä välineenä vision ja viestinnän tavoitteita kohti suunnatessa. 
Suunnitelma on päivitetty viimeksi keväällä 2017.

1.1. Helkan tehtävä ja tavoite

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry, lyhyemmin Helka ry, on 74:n helsinkiläisen 
kaupunginosayhdistyksen keskusjärjestö. Helkan tehtävänä on edistää helsinkiläisten 
kaupunginosien viihtyisyyttä ja kestävää kehittämistä sekä aktivoida ja verkostoida 
jäsenyhdistystensä kautta kaupunginosien asukkaita ja paikallisia toimijoita. 

Helka edistää asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevien asioiden 
valmistelussa ja välittää Helsingin suunnittelijoille ja päättäjille arjen näkökulmaa sekä 
paikallistietoa suunnittelun ja päätöksenteon pohjaksi. Helka myös ylläpitää 
kaupunginosien kotisivuverkostoa, jonka avulla viestitään sekä paikallisesti että kaupungin
suuntaan. Helka toimii asukasnäkökulman kanavoinnin lisäksi aktiivisesti myös 
osallistumisen ja vuorovaikutuksen asiantuntijana. 

Helka haluaa edistää Helsingin kehittymistä kulttuuri- ja ympäristöarvoja kunnioittavana, 
korkeatasoisena sekä asukkaidensa hyvinvoinnista huolehtivana pääkaupunkina. 
Tavoitteena on, että kaupungin asukkaat vaikuttavat aluettaan koskevien asioiden 
valmisteluun ja päätöksentekoon sekä edistävät yhteisöllisesti kaupunginosiensa siisteyttä 
ja viihtyvyyttä.

1.2. Helkan arvot

Helka on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhdistys, jonka arvomaailmaan 
kuuluvat avoimuus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, ajantasaisuus, verkostoituminen ja 
ekologisuus. 

 Helka kohtelee jäseniään, yhteistyökumppaneitaan ja työntekijöitään 
mahdollisimman oikeudenmukaisella ja tasa-arvoisella tavalla. 

 Helka toimii mahdollisimman avoimesti ja on toiminnassaan ja tiedotuksessaan ajan
tasalla. 

 Verkostoituminen on Helkan toiminnassa keskeisellä sijalla. Helka verkostoi 
alueellisia toimijoita, tukee alueellista yhteistyötä sekä toimii välittäjänä kaupungin ja
paikallisen asiantuntijuuden välillä. 

 Toiminnassaan Helka noudattaa ekologista periaatetta ja tekee 
ympäristöystävällisiä ja kestävän kehityksen mukaisia valintoja.
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2. PERUSVIESTI JA VIESTINNÄN KOHDERYHMÄT

2.1. Helkan perusviesti

Helka on helsinkiläisten kaupunginosayhdistysten keskusjärjestö. Helka aktivoi ja verkostoi
asukkaita ja paikallisia toimijoita sekä välittää tietoa kaupungin ja asukkaiden välillä.

2.2. Sisäinen ja ulkoinen viestintä

Helkan sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan viestintää, jonka kohteena ovat Helkan 
henkilökunta, hallitus ja työryhmät. Helkan ulkoisen viestinnän tärkeimpiä kohderyhmiä 
ovat omat jäsenyhdistykset ja muut kaupunginosatoimijat, erilaiset yhteistyökumppanit ja 
sidosryhmät (mm. kaupungin edustajat ja organisaatiot, muut järjestöt ja tahot). Ulkoiseen 
viestintään kuuluu myös viestintä medialle ja laajalle yleisölle.

2.3. Kohderyhmien avainviestit

Sisäisessä viestinnässä avainviestit henkilökunnalle, hallitukselle ja työryhmille ovat 
Helkan toimintaan sitoutuminen, yhteistyön merkitys, hyvä ilmapiiri, motivaatio ja ilo 
työskennellä yhdistyksen hyväksi. Tärkeitä sisäisessä viestinnässä ovat myös toimiva 
kommunikaatio ja hyvä yhteishenki. 

Ulkoisessa viestinnässä jäsenyhdistyksille ja muille kaupunginosatoimijoille viestitään 
ajankohtaisista, kiinnostavista uutisista ja tilaisuuksista sekä alueellisista osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksista. Jäsenyhdistyksille viestitään myös Helkan jäsenyyteen 
kuuluvista jäseneduista ja palveluista. 

Tärkeimmille yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille perustellaan, miksi Helkaan ja 
kaupunginosatoimintaan kannattaa panostaa. Tälle ryhmälle viestitään Helkan 
suunnitelmista, saavutuksista, palveluista sekä yhteistyömahdollisuuksista. Lisäksi 
tuodaan esiin Helkaa yhteistyöhaluisena, ajantasaisena ja joustavana toimijana, jolla on 
laaja asiantuntemus osallistumisen ja vuorovaikutuksen alueilta. 

Medialle ja tiedottajille Helka välittää kuvaa myönteisestä, aikaansaavasta ja 
innovatiivisesta toimijasta. Helka pyrkii saamaan median kiinnostumaan toiminnastaan ja 
esiin tuomistaan aiheista.

Laajalle yleisölle Helkasta välitetään myönteistä ja monipuolista kuvaa. Helka viestii 
aktiivisesti kaupunginosatoiminnan hyödyistä ja innostaa ihmisiä osallistumaan oman 
alueensa toimintaan.

3. VIESTINTÄVÄLINEET

3.1. Sisäisen viestinnän välineet

Toimiston sisäinen kommunikointi

Toimiston työntekijät tapaavat säännöllisissä palavereissa eri työtehtäviin ja 
tehtäväkokonaisuuksiin liittyen. Työkokonaisuuksia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan 
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tiiminä, sopien töiden aikatauluista ja tehtäväjaoista yhteisesti. Kaikilla on mahdollisuus 
kommentoida toistensa tuotoksia suoraan tai sähköisin välinein. 

Yhteiset kansiot verkossa

Helkan henkilökunta käyttää sisäisen viestinnän apuna sähköpostin lisäksi yhteisesti 
jaettuja kansioita verkkoympäristössä. Henkilökunnalla on samat resurssit helposti 
käytössään ja asiakirjojen yhteismuokkaus mahdollistuu. 

Sähköinen verkkokalenteri

Helkan toimistolla käytetään yhteistä netissä sijaitsevaa kalenteria. Työntekijät merkitsevät
kalenteriin palaverinsa ym. menonsa, jolloin pysytään tietoisina kunkin päivärytmistä ja 
voidaan kertoa milloin henkilöt ovat seuraavaksi tavoitettavissa.

Kommunikointi hallituksen ja työryhmien kanssa

Työntekijät kommunikoivat Helkan hallituksen ja työryhmien kanssa kokouksissa sekä 
sähköpostitse ja puhelimitse. Hallituksen ja työryhmien kokousaineistot toimitetaan 
sähköpostitse.

3.2. Ulkoisen viestinnän välineet

Verkkoviestintä ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnässä Helkan kotisivut (www.helka.net), Helkan Facebook-sivut 
(www.facebook.com/HelkaRy) ja www.kaupunginosat.net-sivusto ovat keskeisessä 
roolissa. Helkan kotisivuja käytetään pääasiassa jäsenille suunnattuun viestintään. Helkan 
www.kaupunginosat.net-sivustolla sekä Helkan Facebook-sivuilla viestitään myös 
laajemmin kaupunginosatoimintaan liittyvistä asioista. Kaupunginosat.net:issä myös 
verkostoidaan kaupunginosia: kaupunginosien kotisivut ja Facebook-sivustot löytyvät sieltä
listauksina.
 
Helkan www.helka.net/kotikatu -sivusto tukee Kotikatu-palveluun kuuluvia kaupunginosien 
verkkosivujen ylläpitäjiä. Helkan Twitter-sivuilla www.twitter.com/helka_ry voidaan seurata 
ja kommentoida ajankohtaisia, kaupunginosatoimintaan eri tavoin liittyviä aiheita.

Sähköpostiviestintä ja tiedotteet

Helka viestii jäsenyhdistyksille, sidosryhmille ja yhteistyökumppaneille sähköpostitse. 
Helka julkaisee jäsenistölle sähköisen tiedotteen noin 3-4 kertaa vuodessa. Tiedote 
julkaistaan Helkan kotisivuilla ja sen ilmestymisestä lähetetään sähköposti-ilmoitus Helkan 
hallitukselle sekä jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille. Jäsentiedotteessa 
viestitään Helkan ajankohtaisasioista sekä uutisoidaan mm. kiinnostavista 
kaupunginosatoimintaan liittyvistä tapahtumista, koulutuksista ja 
vaikuttamismahdollisuuksista.
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Puhelinviestintä

Helka tarjoaa neuvontaa kaupunginosatoiminnasta ja siihen liittyvistä aiheista tai 
yhteistyökuvioista puhelimitse. Helkalla on myös kaupunginosien kotisivujen teknistä tukea
varten erillinen päivystyspuhelin.

Palaverit, seminaarit ja tilaisuudet 

Helkan työntekijät tapaavat yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä kasvokkain sekä 
osallistuvat itse monenlaisiin työryhmiin, tilaisuuksiin ja seminaareihin. Helka järjestää 
jäsenilleen vuosittain kevät- ja syyskokouksen sekä puheenjohtajapalaverin. Lisäksi 
järjestetään resurssien mukaan omia – tai sidosryhmien kanssa yhteistyössä – 
koulutuksia, seminaareja ja tilaisuuksia.

Julkaisut, esitteet ym. materiaalit ja tuotokset

Helkan on julkaissut perustoimintaansa ja projekteihinsa liittyvää painettua aineistoa: 
kirjasia, esitteitä, oheistuotteita ym. Näitä tuotoksia jaetaan jäsenille, päättäjille ja muille 
kohderyhmille erilaisissa omissa ja muiden tahojen tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Useista 
julkaisuista löytyy myös verkkoversio Helkan kotisivuilta.

Kirjeposti

Kirjepostin osuus Helkan viestinnässä on melko pieni. Helka voi lähettää kirjeitse postia 
jäsenilleen ja sidosryhmilleen tapauskohtaisesti, esim. kutsut. Joskus on tarpeen lähettää 
kirjepostia johonkin jäsenyhdistykseen tai henkilölle, jolla ei ole sähköpostia käytössä.

4. VIESTINNÄN VASTUUALUEET

Helkan toimistolla työskentelevät toiminnanjohtaja ja kaupunginosien kotisivuverkostosta 
vastaava IT-asiantuntija. Aktiivisten projektien aikana henkilökuntaan voi kuulua myös 
muuta viestintä- ym. henkilöstöä. 

Toiminnanjohtaja vastaa Helkan kotisivuista ja Facebookista, www.kaupunginosat.net-
palvelusta sekä Twitter-tilistä. Hän vastaa myös jäsentiedotteista, sähköpostitiedotteista 
ym. yleisviestinnästä. Muuta viestintähenkilöstöä käytetään perus- ja projektiviestinnän 
tarpeissa rahoituksen sallimissa puitteissa. Kotisivuverkoston ylläpitäjien viestintää ja 
tukea hoitaa Helkan IT-asiantuntija. Hänelle kuuluu lisäksi kotisivuverkoston päivittäjien 
tukisivuston www.helka.net/kotikatu ylläpito. 

Helkan työntekijät osallistuvat tapahtumien järjestämiseen, aineistojen tuottamiseen, 
työryhmiin ja tilaisuuksiin omien vastuualueidensa mukaisesti. Viestinnän yleislinjauksia 
suunnitellaan Helkan viestintätyöryhmässä. Ryhmä kootaan vuosittain Helkan hallituksen 
jäsenien, kaupunginosatoimijoiden sekä Helkan työntekijöiden joukosta. Laajemmat 
viestintälinjaukset tekee Helkan hallitus. 
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5. VISIO JA VIESTINNÄN TAVOITTEET

5.1. Helkan visio vuonna 2020

Vuonna 2020 Helka edistää jäsenyhdistystensä kautta aktiivista paikallistoimintaa 
Helsingin kaupunginosissa. Helkan jäsenyhdistykset ovat oman alueensa keskeisiä 
toimijoita, verkottajia, vastuunottajia ja kehittäjiä. Helka keskusjärjestönä puolestaan 
panostaa vahvasti omaan asiantuntijuuteensa, kouluttamiseen sekä tehokkaaseen ja 
monikanavaiseen verkkoviestintään. Helka on vuonna 2020 yhä kysytympi asiantuntija. Se
tarjoaa asiantuntemustaan ja kouluttaa erilaisissa projekteissa ja tapahtumissa - 
osallistumisen ja vuorovaikutuksen teemoista. 

Helkan palveluihin kuuluvan kaupunginosien kotisivuverkoston tunnettuus on lisääntynyt. 
Kaupunginosien kotisivut uudistuvat toimintaympäristön muutosten myötä. Ne toimivat 
kaupunginosien ja jäsenyhdistysten Facebook-sivujen vahvana tukena 
paikallisviestinnässä. Kotisivuverkoston avulla kerätään ja välitetään paikallistietoa 
monipuolisesti sekä paikallistoimijoiden kesken että kaupungin ja seudun suunnittelun ja 
kehittämisen pohjaksi. Kotisivuverkosto toimii myös aktiivisena eri toimijoiden 
verkostoitumisalustana.

5.2. Viestinnän tavoitteet vuoteen 2020 mennessä

Helka toimii vuonna 2020 viestinnässään oikea-aikaisesti ja johdonmukaisesti. Viestintä on
kohderyhmittäin (kaupunginosatoimijat, kaupunki ja muu julkinen hallinto, laaja yleisö) 
oikein mitoitettua ja suunnattua. Sidosryhmäviestintä on tarkoituksenmukaista. Sujuva 
viestintä ja hyvä ilmapiiri toimiston sisällä sekä toimiston ja hallituksen välillä ovat 
viestinnän peruspilareita. 

Vuonna 2020 Helkan viestintä tavoittaa jäsenistön lisäksi laajasti muitakin kaupunginosa-
aktiiveja. Viestintä on monikanavaista, ajankohtaista ja kiinnostavaa. Eri medioiden kenttä 
otetaan haltuun muuttuvan toimintaympäristön tarjoamien vanhojen ja uusien 
viestintäkanavien kautta. Verkon ja sosiaalisen median tarjoamia nykyisiä ja uusia kanavia 
hyödynnetään ennakkoluulottomasti. Helkan perustehtävään liittyvä viestien ja tiedon 
välittäminen kaupunkilaisten ja kaupungin välillä säilyy toiminnan keskiössä. 
Kokonaisuutena Helka rakentaa viestinnällään avointa, energistä ja myönteistä 
julkisuuskuvaa.

Lisätietoa Helkan viestintäsuunnitelmasta saa Helkan toimistolta p. 045 145 2595, sp. 
helka[at]helka.net.
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