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1. TOIMINTA 
 

1.1 PERUSTOIMINTAA STRATEGIAN PAINOPISTEISSÄ 
 

Vuoden 2017 aikana Helkan toiminta on noudatellut strategian neljää painopistealuetta. Helka vaikutti 
aktiivisesti erilaisissa osallistumisen kehittämisen verkostoissa. Helkan toteutti viestintää uutisoimalla 

toimintaansa liittyvistä ajankohtaisista aiheista kahdella omalla sivustollaan sekä sosiaalisen median 

kanavissaan. Kaupunginosille on tarjottu edelleenkin veloituksetta kotisivualusta, sen ylläpito ja tukipalvelut. 
Muita jäsenpalveluita tarjottiin koulutusten ja seminaarien muodossa, sekä itse järjestäen että yhteistyössä 

sidosryhmien kanssa. Rahoituspohjan vahvistamiseksi ideoitiin aktiivisesti uusia projekteja ja etsittiin niille 
rahoitusta. 

 

1.2. VAIKUTTAMINEN JA KANNANOTOT 
 

Vuonna 2017 Helka toimi ja näkyi hallinnon ja kaupunkilaisten osallistumisen ja vuorovaikutuksen 
kehittämiseen liittyvissä verkostoissa. Helka vaikutti ja puhui Helsingin kaupunginosien ja paikallisuuden 

puolesta monenlaisissa seminaareissa ja työpajoissa. Erityisesti Helsingin uuden osallisuusmallin valmistelun 

etenemistä seurattiin ja sitä käsitteleviin tilaisuuksiin osallistuttiin. Niissä tuotiin esiin kaupunginosatoiminnalle 
tärkeitä aiheita ja kehittämisehdotuksia. Osallistumismahdollisuuksista tiedotettiin jäsenistölle ja 

kaupunginosatoimijoille läpi vuoden. Asukastoiminnan rahoituksen kriteerien kehittämisen prosessia seurattiin 
myös. 

 
Helka osallistui kaupungin strategian valmistelun yhteydessä järjestettyyn avoimeen verkkoaivoriiheen sekä 

asukkaille kaupungin uudesta strategiasta järjestettyyn seminaarin. Kesällä 2017 käynnistyneisiin kaupungin 

hallinnon uusiin toimialoihin luotiin yhteistyösuhteita.  
Syksyllä 2017 solmittiin yhteistyösuhteet kaupungin uuteen pormestariin; Helka esitteli pormestari Jan 

Vapaavuorelle omaa ja kaupunginosayhdistysten nykytoimintaa ja tilannetta yhteisessä tapaamisessa 19.10. 
Kaupunginkanslian asukasyhteistyötiimin jäseniä tavattiin useita kertoja vuoden 2017 kuluessa.  

 

Lokakuussa 2017 Helka antoi kaupunkiympäristön toimialalle lausunnon Helsingin katuverkon 
nopeusrajoitusten uudistamiseen liittyen.  
 

1.3 PALVELUT JÄSENYHDISTYKSILLE 
 

1.3.1 Viestinnän palvelut 

Helkan kautta kaupunkilaisille ja muille Helsingin paikallistoimijoille tarjotaan veloitukseton kaupunginosien 

kotisivujen palvelukokonaisuus (Kotikatu-palvelu). Kokonaisuuteen kuuluu kotisivupohja, palvelintilaa sekä 
jatkuva tekninen tuki ja koulutukset. Omien kotisivujen avulla jäsenyhdistykset ja muut kaupunginosien 

paikallistoimijat saavat näkyvyyttä, verkostoituvat sekä vahvistavat kaupunginosansa lähiyhteisöllisyyttä ja 

identiteettiä. Kaupunginosat käyttävät sivustoja myös paljon tapahtumailmoitteluun. 

Helkan julkaisujärjestelmässä olevien sivustojen määrä on pysytellyt n. 60:ssä. Sivustoja päivitetään edelleen 

vapaaehtoisvoimin. Helka on tukenut paikallisia ylläpitäjiä ja heidän tiimejään ja kehittänyt järjestelmää 
käyttäjäpalautteen perusteella. Yksittäisille kaupunginosasivuille on pystytty tarjoamaan tänä vuonna jopa 

räätälöityä tukea. Syksyllä Kotikatu-palvelussa toteutettiin jälleen laaja tietoturvapäivitysten sarja, jolloin 

koulutuksia ei kannattanut järjestää; ne keskittyivät kevääseen.  
Helka on julkaissut ajankohtaisviestintää seuraavasti: omaa järjestöviestintää www.helka.net –sivustolla ja 

www.kaupunginosat.net -sivustolla osallistumiseen ja vaikuttamiseen liittyviä uutisia ja tapahtumapoimintoja 
kaupunginlaajuisesti. 

 

Kaupunginosayhdistysten julkaistavaksi toimittamat yhteystiedot löytyvät sähköisessä muodossa 
www.helka.net -sivustolta. Helkan www.kaupunginosat.net -sivustolta löytyy koottu näkymä helsinkiläisten 

kaupunginosien ja kaupunginosayhdistysten Facebook-sivuja ja -ryhmälinkkejä. Näin kaupunginosien 
sosiaalisen median sivustojen löytäminen helpottuu, sekä kaupunkilaisille että hallinnon toimijoille.  

Sidosryhmäviestintää Helka on hoitanut sähköpostitse, nettiuutisin ja some-kanavillaan. Jäsenistölle ja muille 
sidosryhmille on viestitty kaupunginosatoimintaan liittyvästä koulutustarjonnasta. Vuoden aikana ilmestyi 

kolme Helkan jäsentiedotetta. Helka ja sen toimijat ovat tehneet kaupunginosatoimintaa tunnetuksi kaikissa 

tilaisuuksissa, seminaareissa ja tapaamisissa, joihin he ovat vuoden kuluessa osallistuneet. 

http://www.helka.net/
http://www.kaupunginosat.net/
http://www.helka.net/
http://www.kaupunginosat.net/
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Helka toteutti kotisivujensa keskeisistä tekstiosuuksista ruotsinkieliset käännökset vuoden 2017 aikana. 

 
1.3.2 Koulutuspalvelut 

Helka tarjosi jäsenistölle omana koulutuksena tapahtumatoiminnan ja viestinnän yhdistävän 
”Tapahtumaviestinnän abc” -illan Helkan toimistolla. Kouluttajana toimi Anna Suonsyrjä. Helka järjesti lisäksi 

11.5. oman keskusteluillan Laiturin kaupunkisuunnittelumessuviikon yhteydessä yleiskaavan toteuttamisesta. 

Kotikatu-järjestelmään tarjottiin vuoden mittaan sekä perus- että ylläpitotason koulutuksia. Helsingin 
kaupungin suomenkielisen työväenopiston kanssa ideoitu koulutusyhteistyö poiki vielä syksyllä 2017 kahtena 

lauantaina, 11.11. ja 18.11. toteutetun Kaupunkitapahtuman tuottamisen koulutuksen Vuotalon tiloissa. 
 

1.3.3 Muut asiantuntijapalvelut 

 
Helkan puheenjohtajapalaveri järjestettiin 20.9. Maunula-talossa. Ohjelmassa kuultiin ajankohtaiskatsaus 

kaupunginkanslian erityissuunnittelija Olli Lahtiselta kaupungin osallistumismallin uudistuksesta. Paikalla oli 
nelisenkymmentä jäsenyhdistysten edustajaa.  

 

Toiminnanjohtaja osallistui v. 2017 Helkan edustajana seuraaviin tilaisuuksiin: 
- Helsinki-päivän stipendien raati Helsinki-markkinoinnin tiloissa (28.3. ja 25.4) 

- Helsingin Paikallisen turvallisuussuunnittelun asiantuntijaryhmä kaupungintalolla (6.4.) 
- Kaupunkitutkimuspäivät Tieteiden talolla(28.4.) 

- Kirjasto yhteisöllisenä tilana -työpaja Rikhardin kirjastossa (22.5.) 
- Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hankkeen seminaari metsätalolla (14.6.) 

- Helsingin turvallisuuskahvila-työpaja Santahaminassa (28.8.) 

- Lähiöfest-tapahtumaviikon pääseminaari Helsingin yliopiston auditoriossa (29.9.) 
- Deliberatiivisen demokratian tutkimus- ja kehittämispäivä Espoon kaupungintalolla (21.11.) 

- Helsingin digipalvelujen ja palvelumuotoilun kehittämisen ”Ihmisten muotoilema kaupunki” -työpaja (4.12.) 
 

Toiminnanjohtaja esitteli Helkan kaupunki-Leader-toiminnan selvitys- ja kehittämisprojektia (Paikallinen 

kehittämispolku Helsingissä) ERDW-viikolla Brysselissä (10.10.); piti alustuksen Jyväskylän Valtakunnallisilla 
meluntorjuntapäivillä (22.3.) ja edusti Helkaa Aalto-yliopiston maisteriohjelman NIMBY-aiheisessa 

paneelikeskustelussa (10.11.). 
 

2. YHTEISTYÖ 
 

2.1. JÄSENTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 

 
Vuoden mittaan suuri joukko Helkan jäsenyhdistyksiä osallistui viheralueiden säilyttämiseen liittyvien 

temaattisten verkostojen toimintaan (Keskuspuistoryhmä ja Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin, eli KKPH -
liike). Helka osallistui KKPH -liikkeen työpajoihin ja seminaareihin (15.5./ 12.6./ 26.10. ja 23.11.) 

 

2.2 YHTEISTYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON KANSSA 
 

Helkan keskeisin yhteistyökumppani on Helsingin kaupunki ja sen uuden toimialat. Yhteistyön painotukset ja 
tahot vaihtelevat hieman vuosittain osapuolien ajankohtaisten painotusten mukaan. Hyvä yhteistyö kaupungin 

kanssa vahvistaa Helkan ja kaupunginosayhdistysten näkemysten parempaa huomioimista ja asukkaiden 

vaikutusmahdollisuuksien myönteistä kehittymistä. 
 

Kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikkö, erityisesti sen asukasyhteistyötiimi on ollut vuoden 2017 
tärkein yhteistyökumppani. Kaupungin uudistuvan osallisuusmallin konkretisointi käynnistyi vasta 

loppuvuodesta. Helka on ollut kaupungin keskeisimpiä kumppaneita uuden osallisuusmallin valmistelussa ja 
viestinnässä. Helka on v. 2017 osallistunut mm. kaupungin strategian, digipalvelujen ja palvelumuotoilun 

kehittämiseen. Helka osallistui myös kaupungin vapaaehtoistoiminnan keskuksen käynnistämiseen tähtäävän 

laajan hankkeen ideointityöpajaan.  
 

Kaupunkiympäristön toimialan kanssa on tehty viestinnällistä yhteistyötä. Helka on mm. osallistunut infotila 
Laiturilla järjestettyihin ksv:n tilaisuuksiin ja viestinyt niistä omien kanaviensa kautta. Helsinki-päivän tiimoilta 

tehtiin konkreettista yhteistyötä osallistumalla avustuksia jakavan raadin työskentelyyn. Ympäristöpalvelujen 

kanssa tehtiin myös viestinnällistä yhteistyötä (mm. meluntorjuntaohjelman valmistelusta tiedottamisessa). 
Helka on edelleen tarjonnut kaupunginosayhdistysten ajantasaiset yhteystiedot pyyntöjen perusteella 

kaupungin viestintätahojen käyttöön.  
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Muuta konkreettista yhteistyötä on tehty kaupunginkirjaston kehittämistyöpajoissa sekä Helsingin turvallisuus- 
ja valmiusyksikön koordinoimassa paikallisen turvallisuussuunnittelun asiantuntijaryhmässä, jonka tapaamisiin 

Helka on pyydettynä osallistunut. Kaupungin vapaaehtoistyön neuvottelukunnassa on Helkan nimettynä 

edustajana toiminut Timo Puska. Helka on osallistunut mahdollisuuksien mukaan myös ylipormestarin 
asukasiltoihin, joiden järjestämisen jäsenyhdistykset ovat hoitavat itsenäisesti kaupungin kanssa.  

 

2.3 SEUDULLINEN YHTEISTYÖ 
 

Vertaisjärjestöjä on tavattu mm. Kotiseutuliiton kaupunkijaoksessa (Espoon kaupunginosayhdistysten liitto ja 
Vantaa-Seura). Turku-Seuran kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä syksyllä Koneen säätiön Naapuridialogin 

hankehaun merkeissä. Helka osallistui myös Turku-Seuran 60-vuotisjuhlaan 24.10. Tutustuttiin ruotsinkielisen 

Norr om Stan -yhdistyksen toimintaan yhteisen Helkassa järjestetyn tapaamisen merkeissä. 
 

2.4 MUU YHTEISTYÖ 
 

Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuivat Jyväskylässä järjestettyihin valtakunnallisiin kotiseutupäiviin ja 

Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen 11.8. Helkan puheenjohtaja Veijo Lehto sekä varapuheenjohtaja 
Tarja Koskela toimivat Uudenmaan edustajina Suomen Kotiseutuliiton liittovaltuustossa. Tuula Salo toimi 

Suomen Kotiseutuliiton hallituksen jäsenenä. Toiminnanjohtaja edusti Helkaa liiton kaupunkijaostossa; myös 
Tuula Salo ja Tarja Koskela toimivat kaupunkijaostossa. Helka osallistui Uudenmaan kotiseututoimijoiden 

maakunnalliseen kokoukseen ja liiton Suomi 100-teemassa järjestämään "Mitä kotiseutu merkitsee" -
keskustelutilaisuuteen 28.2. Lisäksi osallistuttiin muutamaan ympäristöministeriön ja Kotiseutuliiton 

järjestämään EU:n kulttuuriympäristön teemavuotta 2018 pohjustavaan suunnittelu- ja infotilaisuuteen. 

 
Toiminnanjohtaja edusti Helkaa Suomen kylätoiminta SYTY ry:n paikalliskehittämiseen liittyvässä 

työpajatilaisuudessa Gustavelundissa 19.-20.4 ja osallistui SYTY:n kylätalkkari-hankkeen ohjausryhmän 
työskentelyyn. Kylätalkkaritoiminta on käynnisteillä myös Helsingissä.  

 

Uuden kaupunkiaktivismin muotojen kehittymistä seurattiin Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -
tutkimushankkeen tilaisuuksiin osallistuen. Helka osallistui myös Kuntaliiton koordinoiman Kuntademokratian 

asiantuntijaverkoston tapaamisiin sekä 17.10. järjestettyyn valtakunnallisen Demokratiapäivän tilaisuuteen. 
Toiminnanjohtaja on osallistunut Helkan edustajana ”yhteisöllisen paikallisen kehittämisen” -

ministeriötyöryhmään (YPK), jonka eräänä tehtävänä on saada EU:n Leader-rahoitusta myös kaupunkien 
ruohonjuuritoimijoille. Helkan toimintaa esiteltiin japanilaisen järjestön delegaatiolle toimistolla 8.11.  

 

3. JÄSENISTÖ JA HALLINTO 
 

3.1 Jäsenet 
 

Vuoden 2017 lopussa rekisteröityneitä jäsenyhdistyksiä oli yhteensä 73 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 

Kruununhaan asukasyhdistys ry 

  - Föreningen för Invånarna i Kronohagen ry 
Kulosaarelaiset - Brändöborna r.y. 

Kumpula-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. 
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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 
     

otila-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 

 
Huomionosoitukset:  
Helka myönsi vuonna 2017 neljä kultaista Pro Helsinki -ansiomerkkiä; Veijo Lehdolle (Roihuvuori-Seuran 
anomuksesta), Ilkka Uotilalle (Puistola-Seuran anomuksesta), Jaakko Ojalalle (Puotila-Seuran anomuksesta) 

sekä Helsingin kaupunginjohtajan tehtävän jättävälle Jussi Pajuselle. 

 
Näiden lisäksi Helka myönsi neljä hopeista Pro Helsinki ansiomerkkiä (Puistola-Seuran anomuksesta): Terttu 

Heinoselle, Seppo Laaksoselle, Antti Pohjanheimolle ja Juhani Piiloselle. Vuoden teko 2017 -huomionosoitus, 
Helkan kunniakirja, myönnettiin HKL:n ja HSL:n kaupunkipyöräprojektin tiimille, tunnustuksena hienosti 

toimimaan saadusta Helsingin kaupunkipyöräpalvelusta. Huomionosoituksen kävivät vastaanottamassa HKL:n 

projekti-insinööri Samuli Mäkinen ja HSL:n johtava asiakasohjelmasuunnittelija Tarja Jääskeläinen. Puistola-
Seuran anomuksesta myönnettiin vielä yksi Helkan kunniakirja: Helmut Grzemballe. 

 
Vuonna 2017 juhlavuosiaan viettivät seuraavat Helkan jäsenyhdistykset:  
Malmi-Seura (50 v.) ja Puotila-Seura (50 v.) sekä Puistola-Seura (40 v.), jonka juhlaan Helka kutsusta 
osallistui. 

 

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 30.3.2017 ja sääntömääräinen syyskokous 30.11.2017, 
molemmat Helsingin Energian Sähkötalon auditoriossa.  

  

3.4 Hallitus ja työryhmät  
 

Helkan hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2017 Veijo Lehto. Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. 
Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka toimi esittelijänä ja sihteerinä. 

 
Hallituksen kokoonpano 2017: 
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 
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Läntiset kaupunginosayhdistykset; Tarja Koskela, Pohjois-Haaga Seura / varajäsen Sanna Saari-Salomeri, 

Pajamäki-seura  
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Tarja Niemi, Oulunkylä-Seura / varajäsen Tapio Klemetti, Pakila-Seura 

Itäiset kaupunginosayhdistykset; Saeeda Marjala, Puotila-Seura / varajäsen Anja Hinkkanen, Vuosaari-Seura 
Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Tarmo Timonen, Laajasalo-Degerö – Seura / varajäsen Otto-Ville 

Mikkelä, Roihuvuori-Seura  
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Vesa Kinnunen, Tapanila-Seura/ varajäsen Ilkka Uotila, Puistola-Seura 

Asiantuntijajäsen: Sirkku Wallin 

 
Toiminnantarkastajat: 
Toiminnantarkastajina toimivat HTM tilintarkastaja Tuula Hirvonen ja Leena Ahtila Konala-Seurasta sekä 
heidän varahenkilöinään Ulla Agopov Kumpula-Seurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista.  

 

Työryhmät 2017:  
 

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.  

 
Viestintätyöryhmä: Sirkku Wallin, Erja Vuorio, Ville Pilviö, Joni Atle, Keijo Lehikoinen sekä IT-asiantuntija Tomi 

Boehm. Ryhmän sihteereinä toimivat viestintävastaava Päivi Savolainen (9.5. saakka) sekä tj Pirjo Tulikukka. 
 

3.5 Henkilökunta ja toimisto 
 

Yhdistyksen toiminnanjohtajana on toiminut TaM Pirjo Tulikukka. Viestintä- ja projektivastaavana toimi VTM 

Päivi Savolainen 9.5.2017 saakka. Savolaisen työsuhde päättyi, koska Helka ei onnistunut saamaan 
lisärahoitusta palkkamenoihin vuodelle 2017. Helkan Internet-palvelujen asiantuntijana toimi alkuvuodesta 

Mikke Surakka ja sen jälkeen, helmikuusta lukien Tomi Boehm.  
Helkan toimisto sijaitsee osoitteessa Aurorankatu 19. Toimistolla on tilaa usealle työpisteelle ja se mahdollistaa 

hallituksen kokoontumiset, työ-, projekti- ja sidosryhmätapaamiset sekä omat koulutustilaisuudet.  

 
4. TALOUS 

4.1 TOIMINNAN RAHOITUS 
 

Vuoden 2017 toiminnan rahoituksesta (n. 93 %) on Helsingin kaupungilta saatua määrärahaa, joka koostuu 
toiminta-avustuksesta sekä avustuksesta Kotikadun ylläpitoon ja kehittämiseen. Muu osa Helkan 

vuosibudjetista on katettu jäsenmaksuilla (n. 7 %). Vuoden 2017 tilinpäätös on ylijäämäinen, yhteensä 

1151,63 euroa.  
 

Helkan kirjanpidosta on vuonna 2017 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 2017 varten toiminta-avustusta sisältäen Kotikatu-avustuksen yhteensä 

100 000 euroa.  
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Helka edistää ja toteuttaa laaja-alaista osallistumisen ja vuorovaikutuksen kehittämistä Helsingissä. Se 

toteuttaa sitä hyvässä yhteistyössä kaupungin osallistumisen kehittämisestä vastaavien viranhaltijoiden kanssa. 
Helka koordinoi kaupungin asukkaiden kaupunginosayhdistysten kautta toteuttamaa vapaaehtoistoimintaa 

erittäin kustannustehokkaasti. Helkan roolina on toimia viestijänä ja välittäjänä kaupungin hallinnon ja 
kaupunginosatoimijoiden välillä. Helsingin kaupungilta saatava vuotuinen toiminta-avustus kattaa ainoastaan 

osan järjestön perusmenoista (toiminnanjohtajan palkkamenot, osan muun henkilöstön palkkamenoista ja 
toimitilavuokrasta sekä Kotikatu-palvelun tekniset perus- ja ylläpitokulut).  

Hallinnon ja kaupunkilaisten kehittämiskumppanuudet sekä muu kaupunkiaktivismin ja osallistumisen 

koordinointitarve lisääntyy varsinkin nyt, kun uudet alueellisen osallistumisen muodot lähtevät välitellen 
toteutukseen. Helka on avaintoimija Helsingin kaupunginosiin päin, sekä verkostojen tuntijana että viestinnän 

välittäjänä. Helka koordinoi kaupungin asukkaiden vapaaehtoisten kaupunginosayhdistysten kautta 
toteuttamaa toimintaa erittäin kustannustehokkaasti. Helkan tavoitteena onkin maltillisen korotuksen saaminen 

vuosiavustukseen. Kaupunginosien paikallisviestintä on noussut keskeiseen rooliin mm. kaupunginosien 

yhteisöllisyyden ylläpitäjänä. Sosiaalinen media ei pysty dokumentoimaan kaupunginosien pitkäjänteisiä 
kehittämisprosesseja, joten Helkan kaupunginosasivujen ylläpitäminen ja kehittäminen on edelleen vahvasti 

perusteltua kaupunginosissa. Myös verkkoympäristön nopeiden muutosten vuoksi Kotikatu-palvelulta 
edellytetään jatkuvaa ajantasaista kehittämistä.   

 

Projektirahoitus 

Helka ideoi ja haki useita apurahoja vuoden 2017 kuluessa, mutta niitä ei yrityksistä huolimatta onnistuttu 

saamaan. Kilpailu säätiöiden ja muiden tahojen avustuksista onkin koventunut viime vuosina, koska rahoitus 
on niukentunut ja hakijoiden määrät useimpiin apurahoihin kasvavat vuosi vuodelta. 

 
 

 

 
Helsingissä, helmikuun 27. päivänä 2018 

 
Hallitus 

 

 


