
 

 

1 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Toimintakertomus 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry 
Helka 

 
 



 

 

2 

 

 

HELKAN TOIMINTAKERTOMUS 2019 

 

 
SISÄLLYSLUETTELO       2 
 

   

1. TOIMINTA      3 

1.1  PERUSTOIMINTAA JA UUSIA AVAUKSIA     3 

 

2.  PALVELUT JÄSENYHDISTYKSILLE      3 

2.1  Viestinnän palvelut      3        
2.2  Koulutuspalvelut        4 

2.3 Omat tapahtumat ja muut asiantuntijapalvelut     4 

  3. YHTEISTYÖ      

  
 3.1  Jäsenten välinen ja alueellinen yhteistyö     5
 3.2  Yhteistyö Helsingin kaupungin hallinnon kanssa     5

 3.3  Muu yhteistyö       5 

 

4. JÄSENISTÖ JA HALLINTO    

4.1  Jäsenet        6 
4.2  Jäsenyydet       7  

4.3  Vuosikokoukset       7 
4.4  Hallitus ja työryhmät       7 
4.5  Henkilökunta ja toimisto      7 

 
 

5. TALOUS       

5.1  Toiminnan rahoitus       8 
5.2  Varainhankinta       8 

 
 

6. PROJEKTIT  
 
 6.1  ”Asukastilat Helsingissä 2019” - selvitys ja julkistaminen    8 

 6.2. Opiskelijaharjoittelijoiden selvitys Helkan jäsenyhdistyksistä  9 
  

 
 

 

 

 

 
 



 

 

3 

 

 

1. TOIMINTA 
 
1.1 PERUSTOIMINTAA JA UUSIA AVAUKSIA 

 
 
Toteutimme Helkassa toimintavuoden aikana strategian mukaista perustoimintaa. Vaikuttamista, viestintää, 

jäsenpalveluita sekä rahoituspohjan vahvistamista.  
 

Vaikutimme paikallisuuden puolesta lukuisissa verkostoissa, tilaisuuksissa ja työpajoissa. Seurasimme 
erityisesti Helsingin osallistuvan budjetoinnin prosessia ja viestimme jäsenistölle osallistumismahdollisuuksista 
aktiivisesti. Teimme aktiivista yhteistyötä tärkeiden kumppaniemme kanssa (Helsingin kaupunki, Suomen 

Kotiseutuliitto ja Suomen kylät ry SYTY). Joulukuussa 2019 kaupunginhallitukselle toimitetulla kirjelmällä 
halusimme kiinnittää huomiota Helsingin eri kaupunginosien asukastalojen ja -tilojen tilanteeseen, erityisesti 
niiden resursointiin.  

 
Panostimme laajaan kaupunginosien kotisivujen WordPress-uudistukseen ja jatkoimme käyttötuen sekä 
kotisivukoulutusten tarjoamista. Normaaliin toimintarahoitukseen saimme hieman lisäresurssia 

asukastaloselvitykseen myönnetyn kaupungin pienavustuksen sekä Helsingin yliopiston myöntämän 
harjoittelijatuen kautta. 
 

Uutena avauksena kokeilimme onnistuneesti opiskelijaharjoitteluyhteistyötä Helsingin yliopiston kanssa. 
Viestinnän uusia avauksia olivat Helkan blogin ja Instagram-tilin käynnistäminen. Omia avoimia tapahtumia 
järjestimme kaksi: ”Kaupunkiaktivismi tulevaisuudessa” ja ”Asukastilat Helsingissä 2019”.  

 
2. PALVELUT JÄSENYHDISTYKSILLE 

 
2.1 Viestinnän palvelut 

Jatkoimme kaupunginosien kotisivujen tarjoamista kaupunginosatoimijoille keskitetysti Helkasta (Kotikatu-

palvelu). Palveluun kuuluu: kotisivupohjat, palvelintila, käyttötuki ja koulutukset. Kaupunginosien kotisivut ovat 
tuoneet näkyvyyttä kaupunginosayhdistyksille ja muille paikallistoimijoille. Samalla ne ovat verkostoineet 
toimijoita sekä vahvistaneet yhteisöllisyyttä ja paikallista identiteettiä. Niitä on käytetty myös 

tapahtumailmoitteluun. Kaupunginosasivuja päivitetään paikallistasolla vapaaehtoisvoimin. Kehitämme 
jatkuvasti Helkan Kotikatu-palvelua ylläpitäjä- ja käyttäjäpalautteen pohjalta.  

Vuoden 2019 laaja uudistus on ollut kaupunginosasivujen teknisen alustan vaihtaminen Joomla!-

julkaisujärjestelmästä käyttäjäystävällisempään ja helpommin päivitettävään WordPress-alustaan. Sisältöjen 
siirtämistä olemme toteuttaneet vaiheittain. Myös ulkoasuja olemme räätälöineet kaupunginosien toiveiden 
mukaan. Vuoden loppuun mennessä olimme siirtäneet runsaasti yli puolet aktiivisimmista sivustoista 

WordPressiin. 

 
Olemme toteuttaneet Helkan järjestöviestintää www.helka.net –sivuston kautta. Kaupunginlaajuisia 

osallistumisen ja vaikuttamisen uutisia ja tapahtumapoimintoja olemme julkaisseet www.kaupunginosat.net -
sivustolla. Olemme ylläpitäneet kaupunginosayhdistysten sähköistä yhteystietolistaa www.helka.net -sivustolla. 
Linkkilista kaupunginosasivustoista on sijainnut Helkan www.kaupunginosat.net -sivustolla, samoin kooste 

kaupunginosien ja kaupunginosayhdistysten Facebook-sivuista ja -ryhmistä linkkeineen. Listamme palvelevat 
laajaa joukkoa kaupunkilaisia, kaupungin hallinnon toimijoita sekä muita kiinnostuneita.  

Jäsen- ja sidosryhmäviestintää olemme hoitaneet sähköpostitse, verkkouutisin ja sosiaalisen median 
välityksellä. Uutena käytäntönä tarjosimme hallituksen päätöstiedotteen, jonka varsinaiset hallitusjäsenet 
lähettävät oman suuralueensa yhdistyksille kunkin kokouksen jälkeen. Käynnistimme vielä Helkassa oman 

blogin ja avasimme Instagram-tilin. Facebook-sivuillemme linkitimme kaupunginosa- ja kaupunkiaktiiveille 
kiinnostavia ajankohtaisia sisältöjä. Alkuvuodesta uudistimme Helka-esitteen yhteistyössä JS/Suomen kanssa 
(painos 1500). 

Jäsenistölle ja muille sidosryhmille olemme viestineet kaupunginosatoimintaa hyödyttävistä koulutuksista ja 
seminaareista. Julkaisimme kolme jäsentiedotetta vuoden aikana. Kaupunginosien kuulumisia ja tarpeita 
olemme viestineet eteenpäin kaikissa tilaisuuksissa, seminaareissa ja tapaamisissa, joihin olemme vuoden 

mittaan osallistuneet. 

 

http://www.helka.net/
http://www.kaupunginosat.net/
http://www.helka.net/
http://www.kaupunginosat.net/
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2.2 Koulutuspalvelut 

Vuoden 2019 aikana siirsimme Kotikatu-palvelussa painopistettä räätälöityyn tukeen ja koulutuksiin. IT-
asiantuntijamme jalkautui pyydettäessä kouluttamaan myös kaupunginosiin. Tarjosimme ylläpitäjille vuoden 

mittaan sekä perus- että ylläpitotason koulutuksia tarvelähtöisesti. WordPress -käytön yhteiskoulutusillan 
hankimme ulkoiselta palvelutarjoajalta 2.4.; ilta järjestettiin Helkan tiloissa. Loppuvuodesta IT-asiantuntijamme 
koulutti ylläpitäjiä uuden WP-järjestelmän käyttöön. 

 
Teimme koulutusyhteistyötä medialukutaitoja työväenopistolla tarjonneen kurssin suunnittelussa ja 
viestinnässä (mukana yhteistyössä olivat Helsingin työväenopisto ja KVS).  

 
2.3 Omat tapahtumat ja muut asiantuntijapalvelut  
 

Vuotuisen jäsenyhdistyksiä yhteen kokoavan puheenjohtajapalaverin järjestimme 3.9. keskustakirjasto 
Oodin "Kuutiossa". Osallistujamäärä oli lähes 40 ja illan pääaiheita olivat kaavavaikuttamisen ja 
verkkoviestintä. Kuulimme stadiluotsien Outi Rissanen ja Belinda Barbato ajankohtaisterveiset OsBun 

etenemisestä; KYMP:in vuorovaikutussuunnittelija Tiina Antila-Lehtonen kertoi vuorovaikutuksen uusista 
suunnista. Tilaisuudessa kuulimme vielä MRL-uudistuksen etenemisestä ja Katri Penttinen välitti KKPH-
verkoston ajankohtaisterveiset. Lopuksi saimme vinkkejä verkkoviestinnän mahdollisuuksista tiedottaja Satu 

Toivoselta. Alustusosuuden jälkeen jatkoimme teemakeskusteluja ryhmäpöydissä.  
 

Järjestimme 9.5. seminaarin "Kaupunkiaktivismi tulevaisuudessa" Kalasataman kauppakeskus REDI:n 
"Vapaakaupungin” Olohuone-tilassa. Illan alustukset käsittelivät muutoksessa olevan kaupunginosa- ja 
kaupunkiaktivismin teemoja: uusia yhteisöllisyyden muotoja, kaupunkiaktivistien verkostoja ja toimintatapoja, 

kaupunkivihreää sekä yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia. Illan alustusosuudessa kuulimme Helsinki 
Urban Art:in Jaakko Blombergia; kaupunkiaktivismitutkija Pasi Mäenpäätä; MakeSomeNoise:n Sagal Hassania; 
Dodon Tehilah Auramoa sekä KKPH!-verkoston Riitta Korhosta. Loppuillan paneelikeskusteluun osallistuivat pj 

Hanna-Kaisa Siimes, Pasi Mäenpää, Roihuvuori-Seuran toiminnanjohtaja Otto-Ville Mikkelä, Sompasaunaseuran 
vpj Matti Kinnunen sekä Helsingin kaupungin stadiluotsi Antti Sarpo. Seminaarimme onnistui erinomaisesti, 
keräten n. 60 osallistujaa. 

 
17.6. tarjosimme jäsenistölle ja muille aiheesta kiinnostuneille ”Asukastilat Helsingissä 2019” -seminaarin 
Helsingin kaupungintalon uusitun aulan "Tapahtumatorilla". Tilaisuudessa julkistimme "Asukastilat Helsingissä 

2019" -projektista kootun selvityksen. Kuulimme alkuun projektinvetäjä Christian Sannemannin yhteenvedon 
asukastilakyselystä ja siitä kootusta selvityksestä. Seuraavaksi kaupungin johtava sosiaalityöntekijä Vaula Valo 
kertoi kaupungin ylläpitämien asukastalojen tilanteesta. 'Vapaan kentän' asukastilojen aktiivit kertoivat vielä 

omat keissinsä: Pikku Huopalahdesta, Vuosaaresta, Tapanilasta ja Kannelmäestä. Osbun kehittämispäällikkö 
Kirsi Verkalta kuultiin OsBuun tulleista asukastilaehdotuksista ja kaupungin Varaamo-palvelusta. Tilaisuuden 
lopussa yhteiskehiteltiin osallistujien kesken sähköisen alustan avulla aiheita eteenpäin. Onnistunut seminaari 

keräsi n. 55 osallistujaa. 
 

Laadimme kolme kannanottoa vuoden aikana: 
 
Kannanotto Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelujen ympäristönsuojeluyksikölle 

Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustamisesityksestä sekä hoito- ja käyttösuunnitelmasta (8.3.)/ 
Kannanotto Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle Kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin 
(16.10.)/ Kirjelmä kaupunginhallitukselle aiheesta "Jatkuvuutta asukastalojen resursointiin" (5.12.).   

 
Osallistuimme vuoden mittaan lisäksi seuraaviin tilaisuuksiin ja kehittämispajoihin: 
 

- Ministeriöiden järjestämiin kehittämistilaisuuksiin (MRL-työpaja YM:ssä 5.4./ OM:n yhdistyslain 
uudistushankkeen työpajat 14.5. ja 4.6./ YM:n Kestävä kaupunki -ohjelman Osallisuus ja yhteisöllisyys -
haasteklinikka 16.9./ OM:n Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan (KANE) seminaari 

lupakäytännöistä ja varainhankinnasta 27.11.) 
- Kaupunki- ja seutututkimukseen liittyvät seminaarit ja tilaisuuksiin (asumisteemaisen Agile cities -hankkeen 
työpaja 23.4./ Kaupunkitutkimuksen päivät 25.-26.4./ yhteistoiminnallisen hallinnan teemaisen CORE-

hankkeen työpaja 18.11.) 
- Lähiöfest-seminaariin 27.9. 

- MPK:n ja HELPE:n järjestämä pilottikoulutus poikkeustilanteisiin varautumisen teemasta 9.11.  
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- pyydettynä luennoitsijana Helsingin yliopiston Kumpulan geo- ja maantieteiden laitoksen kurssin luennolle 

aiheella ”Kansalaisosallistuminen - kaupunkisuunnittelussa” 18.11. 
 

3. YHTEISTYÖ 
 
3.1. Jäsenten välinen ja alueellinen yhteistyö 

 
Useat jäsenyhdistyksemme ovat vaikuttaneet kaupungin viher-, virkistys- ja kulttuurisesti merkittävien alueiden 
turvaamiseen liittyvissä verkostoissa (mm. Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin, eli KKPH!-verkosto). Olemme 

osallistuneet mm. KKPH -verkoston työpajoihin ja seminaareihin vuoden aikana. Helsingin osallistuvan 
budjetoinnin työpajoissa jäsenistöllä oli mahdollisuus tavata vertaistoimijoita alueiltaan.  
 

Jäsenten välistä yhteistyötä olemme tehneet myös Helkan työryhmissä ja seudullisesti kaupunkisuunnittelusta 
kiinnostuneita toimijoita yhteen kokoavassa Kaupunginosien kehittäjäverkostossa (KaKe). 
 

3.2 Yhteistyö Helsingin kaupungin hallinnon kanssa 
 
Olemme tehneet yhteistyötä kaupungin eri toimialojen kanssa, tuoden Helkan ja kaupunginosayhdistysten 

näkemystä kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon. Yhteistyön painotukset ja tahot vaihtelevat 
vuosittain, mutta yhteistyön ytimessä on aina asukkaiden osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksien 

kehittyminen Helsingissä. Vuoden 2019 pääteemana on ollut osallistuvan budjetoinnin ja asukastilarahoituksen 
seuranta. 
  

Tärkein yhteistyökumppanimme on ollut kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikön alueyhteistyötiimi 
(mm. stadiluotsit). Olemme olleet mukana osallistuvan budjetoinnin eri vaiheissa, työpajoissa ja 
kehittämistilaisuuksissa (13.2./28.2./23.3./11.4. ja 29.10.). Olemme myös toteuttaneet erittäin aktiivista 

viestintää OsBu:sta jäsenistöllemme ja muille aiheesta kiinnostuneille. Tj on osallistunut pormestari Jan 
Vapaavuoren vetämään Helsingin osallisuuden ja vuorovaikutuksen neuvottelukuntaan. Olemme myös 
osallistuneet pormestarin asukasiltoihin mahdollisuuksien mukaan. Iltoja järjestetään jäsenyhdistysten ja 

kaupungin yhteistyönä eri kaupunginosissa neljästi vuodessa. 
 
Kaupunkiympäristön toimialan kanssa on tehty viestinnällistä yhteistyötä. Olemme myös osallistuneet KYMPin 

järjestämiin tilaisuuksiin (mm. Toimivat katutyöt -sidosryhmätilaisuus 7.2., kaupunkisuunnitteluaiheiset 
tapahtumat) sekä viestineet laajemmista aluesuunnittelun aiheista ja tilaisuuksista. Aiempien vuosien tapaan 
olemme tehneet viestinnällistä yhteistyötä kaupungin Kevätsiivoustalkoiden ja Helsinki-päivän kanssa. Olemme 

luovuttaneet Helkasta (julkisiksi ilmoitetut) kaupunginosayhdistysten ajantasaiset yhteystiedot toimialojen 
viestinnästä vastaavien käyttöön.  
 

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa olemme tehneet yhteistyötä ’tapahtumien tiekartan’ tiimoilta. 
(tiekartan työstämisen työpaja sekä kaupungin tapahtumaseminaari 13.11.). KUVA:n "Helsingin mallin" 

julkistamistilaisuuteen osallistuimme 16.4. 
 
Helka on osallistunut kutsuttuna lisäksi Osallistava ja yhdenvertainen Helsinki -seminaariin (10.12.),  

Kaupungin toimijoita verkostoivaan ”Helsinki-illalliseen” (10.12.) sekä apulaispormestari Razmyarin 
sidosryhmätilaisuuteen (18.12.). 
 

3.3 Muu yhteistyö 
 
Helka on tehnyt yhteistyötä seudullisten vertaisjärjestöjen kanssa mm. Kotiseutuliiton kaupunkijaoksessa ja 

muissa kulttuuriperintöteemoihin liittyvissä tilaisuuksissa (Espoon kaupunginosayhdistysten liitto ja Vantaa-
Seura). Yhteismaa ry:n kanssa teimme viestinnällistä yhteistyötä ensimmäisen Fair Saturday -päivän (30.11.) 
kokeilemiseksi Helsingissä. 

 
Pj, tj ja Kotiseutuliiton valtuustoedustajamme Tarja Koskela ja Keijo Lehikoinen osallistuivat Tuusulassa 
järjestettyihin valtakunnallisiin kotiseutupäiviin ja Suomen Kotiseutuliiton vuosikokoukseen 9.8. 

Toiminnanjohtaja on edustanut Helkaa liiton kaupunkijaostossa. Helkan pj, vpj ja tj neuvottelivat liiton kanssa 
yhteistyön tavoitteista 3.12. Osallistuimme lisäksi liiton 70-juhlavuosiseminaariin Tammelassa 24.5. (pj 

pyydettynä panelistina); Uudenmaan kotiseututoimijoiden maakunnalliseen kokoukseen sekä 
kulttuuriympäristöaiheisiin seminaareihin ja tilaisuuksiin. Osallistuimme myös aktiivisesti Kotiseutuliiton 
perustaman ”Kaupunginosaviestijät” Facebook-ryhmän keskustelujen käynnistämiseen ja ylläpitämiseen. 
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Helkan tj on toiminut Suomen kylät SYTY ry:n hallituksen varajäsenenä, korttelijaoston jäsenenä sekä SYTY:n 

kyläavustaja-hankkeen ohjausryhmässä. ”Yhteisöllisen paikallisen kehittämisen” -ministeriötyöryhmässä (YPK) 
olemme pyrkineet saamaan EU:n Leader-rahoitusta myös kaupunkien ruohonjuuritoimijoille. Toimimme lisäksi 

SYTY: korttelijaostossa, joka kokoaa yhteen kaupunkien paikalliskehittäjiä ja pyrkii vaikuttamaan ns. Kaupunki-
Leader -toiminnan rahoituksen saamiseen.  
 

Olemme edelleen osallistuneet Kuntaliiton koordinoimaan Kuntademokratiaverkoston neuvonantajiin ja 
verkoston järjestämiin tilaisuuksiin sekävaltakunnalliseen Demokratiapäivään (v. 2019 Oodissa, 9.10.).  
Kuntademokratiaverkostopäivän paneeliin osallistuttiin pyydettynä panelistina 5.6. (tj). 

 
4. JÄSENISTÖ JA HALLINTO 
 

4.1 Jäsenet 
 
Vuoden 2019 lopussa rekisteröityneitä jäsenyhdistyksiä oli yhteensä 70 kpl:  

 
Alppila-Seura ry, Sällskapet Åshöjden rf  
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -  

  kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry,  
  Kultur- och stadsdelsföreningen Arabiastranden   

  Majstad Gammelstaden rf 
Eloa Herttoniemenrantaan ry 
Eteläiset Kaupunginosat ry, Södra Stadsdelarna rf 

Hermanni-Vallila-Seura r.y. 
Herttoniemi-Seura ry, Hertonäs-sällskapet rf 
Jätkäsaari-seura 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 - 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 

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. 
    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:  
 

"Vuoden teko 2019" -huomionosoituksen myönsimme Job'd -toimintamallille, joka tarjoaa helsinkiläisnuorille 
matalan kynnyksen mahdollisuuksia ensimmäisiin työkokemuksiin ja tienata samalla taskurahaa. Helkan 
Kunniakirja luovutettiin 28.11. syyskokouksessamme ja sen vastaanottivat Job'd -koordinaattori Sami 

Komppula kahden hankkeen kautta työskennelleen nuoren kanssa (Susanna Halonen ja Jeesi Kolombo). 
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Vuonna 2019 juhlavuosia oli seuraavilla jäsenyhdistyksemme:   
 

Kanta-Helsingin omakotiyhdistys (90 v.), Pajamäki-Seura (60 v.), Herttoniemi-Seura (40 v.), Vähä-Meilahti-
Seura (30 v.), Pihlajiston asukasyhdistys PNV (20 v.), Pikku-Huopalahtiseura (20 v.) ja Viikki-Seura (20 v.).  
Punavuoriseura täytti 25 v. 17.11. ja tj vieraili juhlassa tuomassa Helkan tervehdyksen.  

   
4.2 Jäsenyydet 
 

Helkan jäsenyhdistykset ovat jäseniä Suomen Kotiseutuliitto ry:ssä Helkan kautta. Helka on lisäksi Suomen 
kylätoiminta ry SYTY:n jäsen.   

 
4.3 Vuosikokoukset  
 

Helkan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 27.3. ja sääntömääräinen syyskokous 28.11., molemmat 
Helenin Kampin Sähkötalon Energiatori -tilassa.  
  

4.4 Hallitus ja työryhmät  
 
Helkan hallituksen puheenjohtajana on toiminut vuonna 2019 Hanna-Kaisa Siimes. Hallituksemme kokoontui 

vuoden aikana 10 kertaa. Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka toimi esittelijänä ja sihteerinä. Osa kokouksista 
jalkautettiin kaupunginosiin: hallituksemme vieraili Lauttasaaressa, Arabianrannassa ja Vartiosaaressa. 
 

Hallituksen kokoonpano 2019: 
Puheenjohtaja: Hanna-Kaisa Siimes 
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Keijo Lehikoinen, Artova ry/ varajäsen Kari Silfverberg, Puu-Vallilalaiset 
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Elina Kultaranta, Jätkäsaariseura / Mikko Eräkangas, Lauttasaari-Seura 
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Timo Vuori, Pohjois-Haaga Seura / varajäsen Heikki Leppänen, Konala-
Seura  

Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Erja Vuorio, Pakila-Seura / varajäsen Hanna Temmes, Maunula-Seura 
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Marika Lahti, Puotila-Seura / varajäsen Marita Manninen , Myllypuro-Seura 

Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Juha Parikka, Tammisalo-Seura / varajäsen Anna-Maija Ketola, 
Vartiosaari-Seura  
Koilliset kaupunginosayhdistykset; jäsen Ilkka Uotila, Puistola-Seura 

Asiantuntijajäsen: Harry Schulman 
 
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 2019:  
  
Kaupunkisuunnitteluryhmä: Tarja Koskela, Mikko Eräkangas, Heikki Leppänen, Simo Sankari, Hannu Kurki, 

Matti Lipponen, Olli Hakanen, Kari Silfverberg, Tapio Linna. Ryhmän sihteerinä toimi tj Pirjo Tulikukka.  
 
Projektiryhmä: Hanna-Kaisa Siimes, Elina Kultaranta, Harry Schulman. Ryhmän sihteerinä toimi tj Pirjo 

Tulikukka. 
 

Viestintäryhmä/ tekniset aiheet: Erja Vuorio, Ville Pilviö, Joni Atle, Keijo Lehikoinen sekä IT-asiantuntija Tomi 
Boehm. Sisältöaiheet: Hanna-Kaisa Siimes, Erja Vuorio, Satu Toivonen, Keijo Lehikoinen. Ryhmien sihteerinä 
toimi tj Pirjo Tulikukka. 

 
4.5 Henkilökunta ja toimisto 
 

Toiminnanjohtajana on toiminut TaM Pirjo Tulikukka ja IT-palvelujen asiantuntijana Tomi Boehm. 
Toimistomme sijaitsee osoitteessa Aurorankatu 19. Toimistomme tarjoaa tilaa työpisteille ja mahdollistaa 
hallituksen kokoontumiset, työ-, projekti- ja sidosryhmätapaamiset sekä omat koulutustilaisuudet.  
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5. TALOUS 
 

5.1 Toiminnan rahoitus 

 
Helsingin kaupungin myöntämä vuosiavustus koostuu toiminta-avustuksesta sekä avustuksesta Kotikadun 

ylläpitoon ja kehittämiseen (n. 87,8 %). Muu osa Helkan varsinaisen toiminnan rahoituksesta on katettu 
jäsenmaksuilla (n. 6,5 %) ja projektirahoituksella (n. 5,7 %). Vuoden 2019 tilinpäätös on ylijäämäinen, 
yhteensä 2348,27 euroa.  

 
Helkan kirjanpidosta on vuonna 2019 vastannut kirjanpitotoimisto TiliSoila Oy. Maksuliikenteen on hoitanut 

toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. 
 
5.2  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.  

 
Vuonna 2019 Helkan jäsenistä yhteensä 30 on ollut alle sadan jäsenen maksuluokassa; yhteensä 35 on ollut 
100-499 jäsenen maksuluokassa ja viisi on ollut 500-1000 jäsenen maksuluokassa. Helkan keräämistä 

jäsenmaksuista tilitetään n. puolet suoraan Suomen Kotiseutuliitolle kaupunginosayhdistysten jäsenmaksuina. 
 
Kaupungin toiminta-avustus  

 
Saimme aiempien vuosien tapaan Helsingin kaupungin myöntämän toiminta-avustuksen (sisältäen Kotikatu-
avustuksen) 100 000 euron suuruisena vuodelle 2019. Helsingin kaupungilta saamamme toiminta-avustus 

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

Tuotamme kaupunkilaisten osallistumisen ja vuorovaikutuksen kehittämistä laaja-alaisesti. Toimimme 
viestijänä ja välittäjänä kaupungin hallinnon ja kaupunginosatoimijoiden välillä. Teemme läheistä yhteistyötä 
kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikön viranhaltijoiden kanssa. Kauttamme tehtävä 

vapaaehtoistoimijoiden tuki ja koordinointi toteutuu erittäin kustannustehokkaasti. 

Nyt kun uudet alueellisen osallistumisen muodot ovat käynnistyneet kaupungin suuralueilla, lisääntyvät 
hallinnon ja kaupunkilaisten kehittämiskumppanuudet sekä aktiivisuuden ja osallistuminen koordinointitarve 

entisestään. Olemme avaintoimija kaupunginosiin päin, myös verkostojen tuntija ja viestien välittäjä. 
Tavoitteenamme on maltillisen korotuksen saaminen vuosiavustukseen.  

Uusien asukastilojen syntyminen, ilmastonmuutos ja uudet jakamistalouden muodot lisäävät omalta osaltaan 

jatkossa paikallisen koordinoinnin tarvetta. Kaupunginosien paikallisviestintää resursoidaan Helkan kautta 
(Kotikatu-palvelu). Tuottamallamme palvelulla mahdollistetaan mm. tärkeää kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja 
osallisuutta. Kaupunginosasivustojen ylläpito ja kehittäminen on edelleen vahvasti perusteltua. Sosiaalisen 

median kanavat ovat muutosherkkiä, joten yksin niiden varaan ei kannata rakentaa paikallista viestintää. 
Some-kanavat eivät myöskään sovellu pitkäjänteiseen kaupunginosien kehittämisen dokumentointiin. Toisaalta 
verkkoympäristön nopeiden muutosten vuoksi Helkan kaupunginosasivustoilta edellytetään myös jatkuvaa 

ajantasaista kehittämistä.   
 

Projektirahoitus 

Helsingin kaupungin asukasosallisuuden pienavustuksista Helkalle myönnettin v. 2019 3000 euroa 
asukastaloselvitysraportin koostamiseen ja verkostoitumistapahtuman järjestämiseen. Helsingin yliopiston 

harjoittelutuen määrä oli yht. 3600 euroa. Muita projektiavustuksia ei ollut. Projektirahoitusten tilanne on 
kiristynyt ja hakijoiden määrät ovat kasvaneet. 
 

6. PROJEKTIT 
 
6.1. ”Asukastilat Helsingissä 2019” - selvitys ja julkistaminen (Helat) 
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Helat -pienprojektissa kokosimme asukkaiden ylläpitämien Helsingin asukastaloista ja -tiloista edellisvuonna 
kerätystä aineistosta selvitysraportin, kaupungin pienavustuksen turvin. Lisäksi kokonaisuuteen kuului luvussa 

2.3. selostettu Helkan järjestämä ”Asukastilat Helsingissä 2019” - seminaari ja verkostoitumistilaisuus. 
Kartoitustyön toteutti projektinvetäjä Christian Sannemann. Kartoituksen pohjana käytettiin stadiluotseilta, 
alueiden sosiaalityöntekijöiltä sekä avustusta hakeneilta asukastalotoimijoilta ja niiltä jotka eivät olleet saaneet 

avustuksia - saatuja tietoja (sähköiset kyselyt). Lisäksi pohja-aineistona käytettiin aiempia selvityksiä, 
kaupungin omia aineistoja, alueiden Facebook-sivujen tarjoamia tietoja sekä puhelinkontaktointia. 
Selvitysraportissa avataan mm. tilojen ominaisuuksia, resursointia, käyttöjen määriä ja periaatteita sekä käytön 

avoimuutta ja toiminnan tarjontaa.  
 

6.2. Opiskelijaharjoittelijoiden selvitys Helkan jäsenyhdistyksistä 
 
Kevätkaudella rekrytoimme Helkaan Helsingin yliopistolta kaksi opintojen loppuvaiheen opiskelijaa 

työharjoitteluun (Arttu Antila ja Christa Sallasmaa). Heidän kanssaan toteutimme tutkimuksen jäsenyhdistysten 
nykytilanteesta, toiminnasta, haasteista, suhteista muihin toimijoihin ja ajatuksista tulevaisuuden suhteen. 
Kesä-syyskauden aikana laadimme harjoittelijoiden kanssa sähköisen kyselyn jäsenistölle. Harjoitteluun kuului 

myös kaupunginosien verkkosivujen tiivis analyysi. Kyselyn tulosten analyysin kautta Helkan jäsenyhdistyksistä 
löytyi kolme ’päätyyppiä’: edunvalvoja/eduntekijä; kaupunkikulttuurin ja yhteisöllisyyden kehittäjä sekä 
alueymmärryksen ja alueyhteistyön rakentaja. Yksi yhdistys voi toimia useammassakin roolissa alueellaan. 

Tutkimuksen tuloksia käytämme kehittämään toimintaamme vastaamaan entistä paremmin jäsenyhdistysten 
tarpeita. 
 

 
 
Helsingissä, helmikuun 26. päivänä 2020 

 
Hallitus 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


