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1. TIIVISTELMÄ    

Vuonna 2019 Helka kannustaa jäsenyhdistyksiä tarttumaan aktiivisesti Helsingin kaupungin uusiin 

osallistumismahdollisuuksiin. Esimerkiksi osallistuva budjetointi on kaupunginosille myönteinen 

mahdollisuus, jopa rahoituksen saamiseen asti. Kaupunginosayhdistykset voivat vahvistaa rooliaan 

ja asemaansa kaupunginosien keskeisinä toimijoina ja pitkäjänteisten kehitysprosessien tuntijoina ja 

taitajina.  

Kaupungin uusien osallisuusmenettelyjen rinnalla Helkan tulee selkiyttää ja vahvistaa sekä 

tarvittaessa uudistaa omaa rooliaan. Vuoden 2019 aikana jäsenistö kutsutaan mukaan Helkan ja 

koko jäsenyhdistysten yhteisön tulevaisuuden suuntien mietintään. Helka järjestää kevätkaudella 

teemaan liittyvän jäsentapahtuman.  

Helka välittää jäsenistölleen neuvontaa ja tukea sekä viestintää työpajoista ja koulutuksista 

tarvelähtöisesti. Kaupunginosien kotisivujärjestelmää uudistetaan siten, että aiemmin käytetystä 

Joomla!- julkaisualustasta siirrytään vaiheittain helppokäyttöisempään WordPress-alustaan. Helka 

on läsnä kaupunginosatoiminnalle tärkeissä viestinnän kanavissa ja sosiaalisen median ryhmissä 

sekä verkottuu aktiivisesti vertaistoimijoihin ja sidosryhmiin. 

Asukastila-asioissa Helka toimii välittäjänä ja viestijänä. Helka toimii riittävän virkistysaluetarjonnan 

ja kaupunkiluonnon edellytysten turvaamiseksi.  

2. TOIMINTA 

Strategian neljän painopisteen mukaisesti toiminnassa: vaikutetaan, tuetaan jäsenistöä, hoidetaan 

viestintää ja turvataan talous. Helkan ydintehtävän mukaisesti: se tarjoaa jäsenistölleen ja muille 

sidosryhmille paikallistoiminnan ja osallistumisen asiantuntemusta. Kaupunginosayhdistysten roolia 

kaupungin uudessa osallisuusmallissa vahvistetaan ja erityisesti osallistuvan budjetoinnin 

käytäntöjen muotoiluun osallistutaan aktiivisesti.  

Helkan omaa ja sen jäsenkunnan roolia kaupungin muuttuvassa toimintaympäristössä vahvistetaan. 

Jäsenistö kutsutaan mukaan kevätkaudella 2019 järjestettävään Helkan tulevaisuuspohdintaan. 

Tässä yhteydessä selvitetään jäsenistön kokonaiskuvaa ja saadaan tietoa siitä, mitä jäsenistö 

odottaa Helkalta.  

Kaupunginosayhdistykset ovat olleet keskeisiä toimijoita Helsingin kaupunginosien ja alueiden 

pitkäjänteisessä kehittämistyössä. Perinteinen yhdistysmuotoinen kaupunginosatoiminta elää 

parhaillaan murrosvaihetta samalla kun yhteistoiminnallisuus kaupunginosissa saa yhä uusia 

muotoja.  Aktiivisia uusien sukupolvien toimijoita tulee tavoittaa ja se onnistuu tarjoamalla heitä 

kiinnostavia osallistumisen muotoja ja viestimällä heidän käyttämissään kanavissa (erityisesti 

sosiaalinen media). Jäsenistölle tarjotaan tukea, tietoa ja koulutusta toimintakäytäntöjen 

päivittämiseen, sitä mukaa kun tarpeita ilmenee. Helka tarjoaa osaamista myös verkostoitumiseen ja 

paikallisten kumppanuuksien kehittämiseen. 

Helkan myönteistä näkyvyyttä vahvistetaan yhteistyössä tärkeiden sidosryhmien kanssa. 

Säännöllinen läsnäolo toiminnalle relevanteissa viestintäkanavissa vahvistaa Helkan tunnettuutta ja 

roolia asukasosallistumisen asiantuntijana.  

Helka ottaa kantaa Helsingin ja pääkaupunkiseudun kehittämiseen, kun kyseessä ovat laajaa 

joukkoa jäsenyhdistyksiä koskettavat aiheet. Kannanotot julkaistaan Helkan kotisivuilla ja muissa 

viestinnän kanavissa.  

Helka toimii asukas- ja yhteistoimintatilojen edistämisen puolesta. Teemaa konkretisoituu 

alkuvuodesta asukastalotoimijoille tarjottavan verkostoitumistilaisuuden sekä siellä julkaistavan 

Helkan koostaman asukastilojen nykytilanteen selvitysraportin kautta.  
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Riittävä viheralueiden olemassaolo tulee turvata kasvavassa Helsingissä. Kansallinen 

kaupunkipuisto Helsinkiin -selvitystyön etenemistä seurataan ja siihen liittyvistä tilaisuuksista ja 

osallistumismahdollisuuksista viestitään jäsenistölle. 

Rahoituspohjaa vahvistetaan esimerkiksi ehdottamalla kaupungille uusia ajankohtaisia 

yhteisöpalveluita perusavustuksen korotusta vastaan. Projektirahoituslähteitä ja -

yhteistyökumppaneita etsitään tavoitteellisesti 

3. PALVELUT JÄSENYHDISTYKSILLE 

3.1 Viestinnän palvelut   

Helka on kehittänyt ja ylläpitänyt kaupunginosien kotisivuverkostoa (Kotikatu-palvelua) jo 

parinkymmenen vuoden ajan. Kaupunginosien kotisivuilta löytyy paikallista tietoa kootusti; erityisesti 

kaupunginosien pitkäjänteiseen kehittymiseen liittyen. Sivustot tekevät näkyväksi 

kaupunginosayhdistysten ja muiden paikallistoimijoiden verkostoja, tapahtumia ja muuta toimintaa. 

Kaupunginosille tarjotaan jatkossakin veloitukseton kotisivupohja sekä teknistä tukea sivustojen 

ylläpitämiseen. Kotikatu-järjestelmää kehitetään yhteistyössä käyttäjien kanssa. 

Kaupunginosien kotisivujärjestelmän alustauudistus käynnistyy toden teolla v. 2019. Helka on 

pilotoinut laajalti käytettyä WordPress-alustaa ja todennut sen nykyistä Joomla! –alustaa 

käyttäjäystävällisemmäksi. Helka onkin päättänyt lähteä siirtämään kaupunginosien kotisivuja 

vaiheittain WordPress -alustalle. Samalla tulee uudistaa koulutusaineistot ja koulutusten sisällöt. 

Kaupunginosat voivat myös halutessaan pysytellä vielä Joomla!- alustalla. Tavoitteena on kuitenkin 

kaikkien sivustojen siitäminen pikkuhiljaa uuteen alustaan. Helka tarjoaa kaiken tarvittavan 

siirtymisvaiheen tuen. 

Helka välittää viestintää ajankohtaisista aiheista jäsentiedotteiden, omien kotisivujensa 

www.helka.net  ja www.kaupunginosat.net  sekä sosiaalisen median kautta. Sosiaalisen median 

kanavista keskeisin on edelleen Facebook, Helkalla osoitteessa www.facebook.com/HelkaRy. 

Helkan Twitter-kanavan käyttöä aktivoidaan ja Instagram-kanavan avaamista harkitaan, viestinnän 

kokonaisresurssien puitteissa.  

 

Helka tarjoaa kaupungin hallinnolle ja muille sidosryhmille ainutlaatuisen kanavan keskitettyyn 

paikalliseen tiedottamiseen Helsingissä. Sähköistä ajantasaista kaupunginosayhdistysten 

yhteystietolistaa ylläpidetään osoitteessa www.helka.net/kaupunginosayhdistykset. Helkan 

www.kaupunginosat.net –sivustolle on koottu listaus jäsenyhdistysten ja kaupunginosien Facebook-

sivuista ja -ryhmistä. Jäsentiedotetta uudistetaan uutiskirjeen tyyppiseksi, etsien siihen parhaiten 

soveltuva veloitukseton menetelmä.  

3.2 Koulutuspalvelut 

Helka jatkaa koulutusyhteistyötä Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston kanssa. 

Kevätkaudelle suunnitellaan uutta kaupunkitapahtuman tuottamisen koulutusta. Jäsenistön 

koulutustarpeita kuunnellaan ja niihin etsitään vaihtoehtoja sitä mukaa kun niitä ilmenee. Kaikista 

kaupunginosatoimintaa tukevista ajankohtaisista koulutuksista tiedotetaan aiempaan tapaan pitkin 

vuotta, Helkan uutiskanavien ja jäsenviestinnän kautta. 

Kotikatu-koulutuksia tarjotaan nykyiseen julkaisujärjestelmään räätälöidysti ja uuden WordPress-

alustan koulutuksista suunnitellaan laajempi yhteinen sarja alustan käyttöönottajille.  

  

3.3 Muut asiantuntijapalvelut ja jäsenedut 

Helka toteuttaa kaupunginosayhdistysten puheenjohtajille ja aktiiveille verkottumistilaisuuksia. 

Kevätkaudella jäsenistölle tarjotaan kaupunginosayhdistysten ja Helkan tulevaisuutta luotaava 

verkostoitumis- ja työpajatilaisuus. Syyskaudella järjestetään perinteinen Helkan puheenjohtaja-

palaveri, tärkeiden ajankohtaisten teemojen tiimoilta. 

 

Kotikaupunkipolku- ja muiden tärkeiden aineistojen siirtämiseen ja säilyttämiseen 

kaupunginosasivustojen alustauudistuksessa tarjotaan tukea. 

http://www.helka.net/
http://www.kaupunginosat.net/
http://www.facebook.com/HelkaRy
http://www.helka.net/kaupunginosayhdistykset
http://www.kaupunginosat.net/
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4. YHTEISTYÖ 

4.1 JÄSENTEN VÄLINEN JA ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 

Alueellinen yhteistyö, kumppanuudet ja aktiivinen osallistuminen kaupungin suunnittelun 

prosesseihin vahvistaa parhaiten kaupunginosien elinvoimaisuutta ja lähiyhteisöllisyyttä. Jäsenistölle 

tarjoutuu mahdollisuuksia tiedon keskinäiseen jakamiseen ja verkostoitumiseen vuosikokouksissa 

sekä Helkan muissa vuotuisissa tilaisuuksissa.  

Alueellinen yhteistyö nousee yhä tärkeämpää rooliin mm. osallistuvan budjetoinnin prosessin myötä. 

Kaupungin uudistunut osallisuusmalli tarjoaa uusia mahdollisuuksia suuralueitten yhteiseen 

kehittämiseen, stadiluotsien ja muun asukasosallisuuden uuden henkilöstön myötä.  

Helsingin yleiskaavan toteuttamisohjelmaa ja täydennysrakentamisprosesseja seurataan tarkasti. 

Helka voi järjestää teemaan liittyviä tilaisuuksia, kun uutta ajankohtaista aihepiiristä ilmenee. 

Helsingin kasvava väestömäärä edellyttää riittävästi virkistysaluetarjontaa ja kaupunkiluontoa. Helka 

ja sen jäsenyhdistykset toimivat yhteistyössä viheraluetarjonnan riittävyyden puolesta arjen 

viihtyisyyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi kaupunginosissa.  

4.2 YHTEISTYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON KANSSA 

 

Kaupungin avainviranhaltijoihin ylläpidetään aktiivisia yhteistyösuhteita. Vuoden 2019 aikana Helka 

saa tilaisuuden tuoda kaupunginosayhdistysten ja asukkaiden näkökulmaa esiin pormestarin 

perustamassa uudessa osallisuuden neuvottelukunnassa. Kaupungin kehittämisryhmissä ja 

työpajoissa Helka tuo esiin vapaaehtoisen kaupunginosatoiminnan tärkeitä näkökulmia ja jo 

kehitettyjä toimivia alueellisten kumppanuuksien malleja. Helsingin kaupungin hallinnon uudistuksen 

toteutumista seurataan edelleen.  

Helka tavoittelee kaupunginosayhdistyksille vahvaa roolia uudessa osallisuusmallissa, muun 

muassa osallistuvan budjetoinnin toteutuksissa. Kaupunki on hyötynyt suuresti Helkan ylläpitämistä 

kaupunginosayhdistysten yhteystiedoista, mm. osallistuvan budjetoinnin viestinnässään.  

Kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikkö, ja sen asukasyhteistyötiimi ovat Helkan 

keskeisin kumppani osallistumisen ja vuorovaikutuksen kehittämisessä. Erityisesti stadiluotsit ovat 

olleet tervetullut uudistus. Helka on tehnyt stadiluotsien ja muun asukasyhteistyöhenkilöstön kanssa 

alusta pitäen aktiivista kaksisuuntaista yhteistyötä. Jäsenistö on hyödyntänyt luotsien palveluita 

ahkerasti, muun muassa kaupunginosien tärkeimpien aiheiden viestimiseksi ja neuvottelemiseksi 

kaupunkiin päin. 

Helka on kaupungille edelleen keskeinen viestinnän ja yhteistyön kanava kaupunginosiin ja 

asukkaisiin päin. Uusia yhteistyön rajapintoja haetaan myös kulttuuri- ja vapaa-aika -toimialan 

kanssa. Helka tulee hyödyntämään uuden keskustakirjasto Oodin tila- ja toimintaresursseja 

aktiivisesti. Kaupunkisuunnittelun tärkeissä teemoissa tehdään yhteistyötä kaupunkiympäristö -

toimialan suuntaan 

Helkan ja sen jäsenyhdistysten toiminta tuottaa kaupunginosien elettävyyden ja viihtyisyyden 

näkökulmaa suunnitteluun ja päätöksentekoon. Se vahvistaa paikallisia yhteisöjä ja turvaa 

kaupunginosien lähipalveluja. Helkan ja sen jäsenyhdistysten toiminta tarjoaa hyvin monenlaisille 

kaupunkilaisille osallistumismahdollisuuksia oman alueensa ympäristön ja erityispiirteiden 

vaalimisessa ja kehittämisessä.  

 

4.3 SEUDULLINEN YHTEISTYÖ 

Helka osallistuu tärkeäksi koettujen seudullisten teemojen käsittelyyn jäsenistön näkökulmaa esiin 

tuoden. Maakuntahallinnon ja sote-uudistuksen etenemistä seurataan lähipalvelujen kehittymisen 

näkökulmasta. Uudistusten mahdollisesti konkretisoituessa välitetään jäsenistölle tietoa 

muutoksista. 
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Helka ylläpitää yhteistyösuhteita pääkaupunkiseudun kaupunginosatoimintaa koordinoivien 

vertaisjärjestöjen ja tahojen kanssa. Yhteistyötä tehdään tilanteen mukaan myös uusmaalaisten 

Leader-toimijoiden kanssa. 

4.4 MUU YHTEISTYÖ 

Helka osallistuu Suomen Kotiseutuliiton vuotuisiin valtakunnallisiin tapahtumiin ja vuosikokoukseen 

sekä toimii aktiivisesti liiton kaupunkijaoksessa. Helkan kaksi edustajaa tuovat 

kaupunginosatoiminnan aiheita esiin liiton valtuustossa. Osallistumiseen ja kaupunkiaktivismiin 

liittyviä keskeisiä sidosryhmiä ja hankkeita seurataan sekä osallistutaan aiheesta käytävään 

keskusteluun sosiaalisessa mediassa ja aihepiirin liittyvissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa.  

Osallistumiseen ja vuorovaikutukseen liittyvää tutkimusta seurataan ja yhteistyötä toteutetaan  

yhteisten intressien ilmentyessä. Esimerkiksi Helsingin yliopiston kanssa voidaan tehdä yhteistyötä 

opinnäytetöihin liittyen. Helka voi rakentaa kumppanuusyhteistyötä sopiviksi koettujen EU-

rahoitushakujen tiimoilta. 

5. JÄSENISTÖ JA HALLINTO 

5.1 VUOSIKOKOUKSET 

Sääntömääräiset vuosikokoukset järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Niissä käsitellään 

sääntömääräiset asiat ja viestitään ajankohtaisista aiheista. Vuosikokouksissa kuullaan alustajia ja 

toteutetaan osallistuvia osuuksia tarpeiden mukaan. 

5.2 HALLITUS JA TYÖRYHMÄT 

Helkan hallitus koostuu puheenjohtajan lisäksi seitsemästä jäsenestä varajäsenineen sekä yhdestä 

asiantuntijajäsenestä. Hallitus kokoontuu noin 9 kertaa vuodessa.  

Helkan työryhmissä ja -pajoissa paneudutaan viestintään, kaupunkisuunnitteluun ja muihin 

jäsenistölle tärkeisiin teemoihin. Työryhmiin kutsutaan tarvittaessa Helkan ulkopuolisia 

asiantuntijoita. Helkan asiantuntemus, kokemus ja verkostot ovat kaikkien kaupunginosien ja 

muidenkin sidosryhmien hyödynnettävissä. 

5.3 HENKILÖKUNTA JA TOIMISTO 

Toimiston henkilöresursseja ylläpidetään kaupungin avustuksen ja projektiavustusten turvin 

seuraavasti:  

- vakituinen toiminnanjohtaja ja määräaikainen internet-palvelujen asiantuntija (Kotikatu)  

- Helkan projektien toimihenkilöt, saatujen rahoitusten mukaisesti 

- palkkatuella työllistettävä henkilö TE-keskukselta haettavan palkkatuen turvin 

 

Helkan toimisto tarjoaa hallitukselle kokoustilat ja toimiston tiloja voidaan hyödyntää myös 

koulutusten järjestämiseen. 

 

5.4 JÄSENYYDET 

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

6. TALOUS 

6.1 RAHOITUS 

Helkan perustoiminnan rahoitustarve v. 2019 on 109 500 euroa. Helsingin kaupungin toiminta-

avustus muodostaa päärahoituslähteen. Lisärahoitusta etsitään aktiivisesti erilaisista 

projektirahoituslähteistä. Kaupungin avustuksella katetaan Helkan varsinaisen toiminnan kuluja, 

sisältäen kaupunginosien kotisivujen ylläpidon (Kotikatu-palvelun) osuuden. Asukastaloselvitykseen 

haettavasta asukastoiminnan pienprojektiavustuksesta osa siirtyy vuoden 2019 puolella 

käytettäväksi. Toimintasuunnitelmaa laadittaessa ei ole tietoa vuoden 2019 mahdollisista muista 

projektiavustuksista. Jäsenmaksujen osuus budjetista on noin 7 %.  
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6.2 VARAINHANKINTA 

6.2.1 Jäsenmaksut 

 

Helkan jäsenmaksut ovat vuonna 2019: 

Jäsenmäärä alle 100: 80 euroa 

Jäsenmäärä 100 - 500: 130 euroa 

Jäsenmäärä 501 - 1000: 160 euroa 

Jäsenmäärä yli 1000: 190 euroa 

Noin 53 % Helkan perimistä jäsenmaksuista tilitetään suoraan Suomen Kotiseutuliitolle sen 

jäsenmaksuosuuksina.  

6.2.2 Kaupungin tuki 

Helkan saama kaupungin toiminta-avustus kattaa yhden kokopäiväisen toimihenkilön palkkakulut 

(toiminnanjohtaja), Kotikadun peruspalvelut (osa Helkan IT-asiantuntijan palkkakuluista) sekä osan 

Helkan muista peruskuluista, kuten toimitilavuokrasta. Helka ylläpitää noin 50 sivustoa käsittävää 

kaupunginosien kotisivuverkostoa, Kotikatua, kaupungin avustuksen turvin. Kaupunginosasivustoille 

tuotetaan sisältöjä vapaaehtoisvoimin. Helkan saama toiminta-avustus tuottaa lisäarvoa Helsingin 

kaupunginosien asukkaille ja muille toimijoille. Kaupungin kanssa toteutettavan kumppanuuden sekä 

Helkan resursoinnin vahvistamiseksi ylläpidetään aktiivisia yhteistyösuhteita kaupungin johtoon, 

päättäjiin ja viranhaltijoihin.  

 

6.2.3 Muu varainhankinta 

Helkan toiminnan lisärahoitus voi toteutua parhaiten projektiyhteistyön kautta. Projekti-

kumppanuuksia kehitellään sidosryhmien kanssa ja projektirahoituksia haetaan soveltuvista 

lähteistä. Kaikki lisärahoitusmahdollisuudet ja -lähteet tutkitaan tarkkaan; myös yritys- ja 

joukkorahoituksen mahdollisuudet. 

Helsingissä, marraskuun 8. päivänä 2018 

 

Helka ry 

 

Hallitus 


