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1. TOIMINTA 
 
1.1 STRATEGIAN MUKAISTA PERUSTOIMINTAA 

 
Helkan toiminta on noudatellut vuoden 2018 aikana strategian neljää painopistettä: vaikuttaminen, viestintä, 
jäsenpalvelut ja rahoituspohjan vahvistaminen. Vaikuttamista tehtiin lukuisissa kehittämisverkostoissa ja 

tilaisuuksissa. Viestintää ajankohtaisaiheista toteutettiin kahdella omalla sivustolla sekä sosiaalisen median 
kanavissa. Jäsenpalvelujen osalta jatkettiin kaupunginosasivustojen tuki-ja ylläpitopalveluita sekä tuotettiin 

koulutuksia ja tilaisuuksia omana toimintana sekä sidosryhmien kanssa yhteistyönä. Rahoituspohjan 
vahvistamiseksi oltiin aktiivisia kaupungin suuntaan: vaikutettiin osallisuusmallin muotoutumiseen lukuisissa 
kehittämistilaisuuksissa ja saatiin aikaan pieniä uusia avauksia projektitoiminnassa. 

 
Helka toimi ja näkyi hallinnon ja kaupunkilaisten osallistumisen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen liittyvissä 
verkostoissa. Erityisesti Helsingin uuden osallisuusmallin valmistelun etenemistä seurattiin ja jäsenistölle 

tiedotettiin osallistumismahdollisuuksista aktiivisesti. Helka vaikutti ja puhui Helsingin kaupunginosien ja 
paikallisuuden puolesta monenlaisissa seminaareissa ja työpajoissa. Jatkuvassa muutoksessa olevaa 
kaupunkiaktivismia seurattiin. Omasta ja jäsenistön osaamisen kehittämisestä huolehdittiin koulutusten avulla. 

Tiivistettiin yhteistyösuhteita pääyhteistyökumppaneihin (Helsingin kaupunki, Suomen Kotiseutuliitto ja 
Suomen kylät ry SYTY).  
 

Maaliskuussa 2018 Helka antoi kaupunkiympäristön toimialalle lausunnon Helsingin meluntorjunnan 
toimintasuunnitelman 2018 - 2022 luonnoksesta.  
 

2. PALVELUT JÄSENYHDISTYKSILLE 
 

2.1 Viestinnän palvelut 

Helkan kautta kaupunginosa- ja muut paikallistoimijat saavat käyttöönsä laajan kotisivujen  
palvelukokonaisuuden (Kotikatu-palvelu). Siihen kuuluu kotisivupohjat, palvelintilaa sekä jatkuva tekninen tuki 

ja koulutukset. Omien kotisivujen avulla Helkan jäsenyhdistykset ja muut paikallistoimijat saavat näkyvyyttä, 
verkostoituvat sekä vahvistavat kaupunginosansa lähiyhteisöllisyyttä ja identiteettiä. Kaupunginosat käyttävät 
sivustoja vilkkaasti myös tapahtumailmoitteluun. 

Helkan julkaisujärjestelmässä olevien sivustojen määrä on vakiintunut n. 60:een. Sivustoja päivitetään 
kaupunginosatoimijoiden vapaaehtoisvoimin. Helka kehittää Kotikatu-palvelun ylläpitäjien ja käyttäjien 
palautteen ehdotusten pohjalta. Vuonna 2018 tarjottiin sekä räätälöityä tukea että kaupunginosiin jalkautuvia 

koulutustilaisuuksia. Syyskaudella käynnistettiin uuteen käyttäjäystävällisempään julkaisualustaan, 
WordPressiin siirtymisen pilotointi. Helkan omaa järjestöviestintää toteutettiin www.helka.net –sivustolla ja 

kaupunginlaajuisia osallistumisen ja vaikuttamisen uutisia ja tapahtumapoimintoja julkaistiin 
www.kaupunginosat.net -sivustolla. 
 

Kaupunginosayhdistysten julkisiksi ilmoittamat yhteystiedot löytyvät sähköisesti www.helka.net -sivustolta. 
Helkan www.kaupunginosat.net -sivustolta löytyvät sekä kaikki Helsingin kaupunginosasivustot, että kooste 
kaupunginosien ja kaupunginosayhdistysten Facebook-sivujen ja -ryhmien linkeistä. Kaupunginosien 

sosiaalisen median sivustot löytyvät portaalista sekä kaupunkilaisten että hallinnon toimijoiden käyttöön. 
Helkan tietosuojaseloste ajantasaistettiin uuden EU:n asetuksen mukaiseksi. 

Helka on hoitanut jäsen- ja sidosryhmäviestintää sähköpostitse, nettiuutisin ja somen (Facebook-sivun) kautta. 

Jäsenistölle ja muille sidosryhmille on viestitty erityisesti kaupunginosatoimintaan liittyvästä 
koulutustarjonnasta. Vuoden aikana ilmestyi kolme Helkan jäsentiedotetta. Helka käynnisti vuoden lopulla 
uuden esitteensä laatimisen JS/Suomen tarjouksen pohjalta. Helka ja sen toimijat ovat tuoneet esille 

kaupunginosatoiminnan tärkeitä aiheita ja näkökulmia kaikissa tilaisuuksissa, seminaareissa ja tapaamisissa, 
joihin on vuoden mittaan osallistuttu. 

 

2.2 Koulutuspalvelut 

Helka tarjosi jäsenistölle kevätkaudella 2018 kolmen illan koulutuspaketin sosiaalisen median käyttöön liittyen: 

5.4., 18.4. ja 3.5. Ensimmäinen ilta oli luentomainen (Töölön kirjastolla) ja kaksi muuta työpajatyyppisiä 
(Helsingin yliopiston ja Rikhardin kirjaston tiloissa). Illat tarjosivat tietotaitoa mm. Facebookin ja Instagramin 
haltuunottoon sekä toiminnallisia harjoituksia someviestinnän valmiuksien vahvistamiseen ja alueiden 

somekanavien kehittämiseen. Kouluttajan toimi Peppi Tervo-Hiltula (Tmi Kasvio2000). 

http://www.helka.net/
http://www.kaupunginosat.net/
http://www.helka.net/
http://www.kaupunginosat.net/
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Kaupunginosien kotisivujärjestelmän (Kotikatu-palvelu) käyttöön tarjottiin vuoden mittaan sekä perus- että 
ylläpitotason koulutuksia räätälöidysti ja tarvelähtöisesti. Koulutuksia toteutettiin IT-asiantuntijan toimesta 

sekä Helkan tiloissa että kaupunginosiin jalkautuen. Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston 
kanssa ideoitu koulutusyhteistyökoulutus Kaupunkitapahtuman tuottamisen aihepiireistä toteutettiin kolmena 
marraskuisena lauantaina, 10.11., 17.11. ja 24.11., Vuotalon tiloissa. 

 
2.3 Muut asiantuntijapalvelut 
 

Helkan puheenjohtajapalaveri järjestettiin 20.9. Päivälehden museon auditorio-tilassa. Kaikki Helsingin 
seitsemän stadiluotsia olivat paikalla, samoin kuin stadiluotsitiimin vetäjä, asukasyhteistyöpäällikkö Titta 
Reunanen sekä osallistuvan budjetoinnin kehittämispäällikkö Kirsi Verkka. Paikalla oli runsas nelisenkymmentä 

kiinnostunutta jäsenyhdistysten edustajaa. Stadiluotsit esittäytyivät ja kuultiin muutama tiivis alustus 
osallisuusmallin ja osallistuvan budjetoinnin käytännön vaiheista. Tämän jälkeen siirryttiin suurpiirittäisiin 
keskustelupöytiin tutustumaan ja jatkamaan tulevan yhteistyön suunnittelua. 

 
Helka tuotti oman ehdotuksensa kaupungin osallistuvan budjetoinnin alustalle ”Koko kaupunkia” koskevissa 
ehdotuksissa. Helka ehdotti pilottia kaupunginosatapahtumien varustepankin ja (kaupunginosatapahtumien, 

asukastilojen ja jakamistalouden) yhteisökoordinaattorista siten, että Helka ottaisi nämä toiminnot 
hoitaakseen.  

 
Toiminnanjohtaja osallistui v. 2018 Helkan edustajana seuraaviin tilaisuuksiin: 
- Vetoa ja voimaa kaupunginosiin -seminaari Kontulassa (14.2.) 

- Suomalaisen kuntademokratian tila ja haasteet! -seminaari oikeusministeriössä (22.2.) 
- Participation and Design -seminaari kaupungintalolla (6.6.) 
- Yhdyskuntasuunnittelun seuran seminaari ”Tulevaisuuden kaupunginosat – Nyt!” Laiturilla (25.9.) 

- Kaupunkiskenaariot -raportin julkistamistilaisuus Demos Helsingin tiloissa (29.11) 
 
Toiminnanjohtaja osallistui pyydettynä ”Kaupunkipöhinää Maunulassa” -tilaisuuden paneelikeskusteluun 

Maunula-talolla (10.6.) sekä luennoi Helsingin yliopiston geo- ja maantieteiden laitoksella 
”Kansalaisosallistuminen - kaupunkisuunnittelussa ihmismaantieteen näkökulmasta” –kurssilaisille Kunpulan 
kampuksella (19.11.). Toiminnanjohtaja laati Yhdyskuntasuunnittelun seuran pyynnöstä kommenttikirjoituksen 

seuran julkaisuun (1/2018) Helsingin yliopiston Tiedekulmassa järjestetystä ”Kaupunkisome: Kuplia vai 
kansanvaltaa?” -seminaarista. 
 

3. YHTEISTYÖ 
 
3.1. JÄSENTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 

 
Useat Helkan jäsenyhdistykset ovat tehneet tiivistä yhteistyötä kaupungin viheralueiden säilyttämiseen 

liittyvien verkostojen kautta (Keskuspuistoryhmä ja Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin, eli KKPH -liike). 
Helka on ollut mukana useissa KKPH -liikkeen työpajoissa ja seminaareissa sekä liikkeen Suomen Ladun kanssa 
yhteistyönä toteuttaman pienprojektin ”Stadin yhteiset olohuoneet” ohjausryhmässä ja viestinnässä. Lisäksi 

osallistuttiin kaupunkipuistoteemaiseen ”Lumoava luontometropoli” -seminaariin 21.5. sekä Erätauko-
menetelmällä toteutettuun kaupungin viranhaltijoiden ja sidosryhmien väliseen keskustelutilaisuuteen 
kansallisen kaupunkipuiston teemasta. 

 
Jäsenistön välistä yhteistyötä on tehty myös Helkan työryhmissä. 
 

3.2 YHTEISTYÖ HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON KANSSA 
 
Helkan tiivis yhteistyö kaupungin eri toimialojen kanssa vahvistaa Helkan ja kaupunginosayhdistysten 

näkemysten parempaa huomioimista ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien myönteistä kehittymistä 
Helsingissä. Yhteistyön painotukset ja tahot vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2018 keskiössä oli kaupungin 
uuden osallisuusmallin yhteiskehittäminen ja osallistuvan budjetoinnin prosessin liikkeelle saaminen.  

Kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikkö ja erityisesti sen asukasyhteistyötiimi (mm. stadiluotsit) on 
ollut tärkein yhteistyökumppani. Helka oli mukana osallisuusmallin eri osa-alueiden kehittämisessä tilaisuuksiin 

osallistuen ja prosessin etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista laajasti viestien. Loppuvuodesta 2018 
kaupunginkanslia pyysi Helkaa nimeämään edustajansa pormestari Jan Vapaavuoren asettamaan Helsingin 
osallisuuden ja vuorovaikutuksen neuvottelukuntaan. Tehtävään nimettiin toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. 
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Kaupunkiympäristön toimialan kanssa on tehty viestinnällistä yhteistyötä. Helka on mm. viestinyt laajemmista 

aluesuunnittelun aiheista sekä osallistunut KYMP:in järjestämiin tilaisuuksiin (työpaja Helsingin 
kiinteistöstrategiasta, Suojatiet Helsingissä -työpaja, Työmaiden haitat -sidosryhmätilaisuus ym.) 

 
Kevätsiivoustalkoiden ja Helsinki-päivän tiimoilta on tehty viestinnällistä yhteistyötä kuten aiempina vuosina. 
Helka osallistui ympäristöpalveluiden LUMO-ohjelman sidosryhmätyöpajoihin. Helkasta on edelleen saanut 

kaupunginosayhdistysten ajantasaiset yhteystiedot toimialojen viestinnästä vastaavien käyttöön.  
 
Yhteistyö kaupungin ”Uutta Helsinkiä”-sivuston ja Helsinki-kanavan kanssa konkretisoitui ”Uutta Helsinkiä” -

valokuva- ja videokilpailun järjestämiseen loppukesästä 2018. Helka oli mukana kilpailun valintaraadissa 
nelihenkisellä kokoonpanolla (hallituksesta Otto-Ville Mikkelä, Vesa Kinnunen ja Anja Hinkkanen sekä 
toiminnanjohtaja). Helka on osallistunut mahdollisuuksien mukaan ylipormestarin asukasiltoihin, joiden 

järjestämisen jäsenyhdistykset ovat hoitavat itsenäisesti kaupungin kanssa. Helkankin toivomia uudistuksia 
iltojen käytäntöihin toteutettiin ensi kertaa vuoden 2018 aikana. Lisäksi Helka osallistui vielä "Tilat avoimiksi" -
selvityksen keskustelu- ja julkistustilaisuuteen, Helsingin tapahtumaseminaariin ja Helsingin 

täydennysrakentamisen info-tilaisuuteen. 
 
3.3 SEUDULLINEN YHTEISTYÖ 

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

muissa kulttuuriperintöteemoihin liittyvissä tilaisuuksissa (Espoon kaupunginosayhdistysten liitto ja Vantaa-
Seura). Turku-Seuran kanssa tehtiin yhteistyötä hankeideoinnin merkeissä alkuvuodesta 2018.  
 

3.4 MUU YHTEISTYÖ 
 
Puheenjohtaja, toiminnanjohtaja ja Helkan Suomen kotiseutuliiton valtuustoedustajat Tarja Koskela ja Keijo 

Lehikoinen osallistuivat Lappeenrannassa järjestettyihin valtakunnallisiin kotiseutupäiviin ja Suomen 
Kotiseutuliiton vuosikokoukseen 10.8. Tuula Salo Pro Haagasta toimi Suomen Kotiseutuliiton hallituksen 
jäsenenä. Kaikki edellä mainitut ovat mukana Kotiseutuliiton 70. juhlavuoden Tuusulan kotiseutupäivien 

päävaltuuskunnassa. Toiminnanjohtaja edusti Helkaa liiton kaupunkijaostossa; myös Tuula Salo ja Tarja 
Koskela toimivat kaupunkijaostossa. Helka osallistui liiton ”Kaikille on oikeus kotiseutuun” -seminaariin 
Helsingissä; Uudenmaan kotiseututoimijoiden maakunnalliseen kokoukseen sekä useisiin EU:n 

kulttuuriympäristön teemavuoden 2018 tilaisuuksiin. Helka osallistui vielä Kotiseutuliiton perustaman 
”Kaupunginosaviestijät” Facebook-ryhmän keskustelujen käynnistämiseen ja ylläpitämiseen. 
 

Helkan toiminnanjohtaja on toiminut Suomen kylätoiminta SYTY ry:n hallituksen varajäsenenä ja kyläjaoston 
asiantuntijajäsenenä sekä SYTY:n kyläavustaja-hankkeen ohjausryhmässä. Helka osallistui kutsuttuna SYTY:n 
paikalliskehittämisen innovaatioleirille Sastamalassa 2.-3.10. Toiminnanjohtaja on jatkanut Helkan edustajana 

”yhteisöllisen paikallisen kehittämisen” -ministeriötyöryhmässä (YPK). Sen yhtenä tehtävänä on edistää EU:n 
Leader-rahoituksen saamista myös kaupunkien ruohonjuuritoimijoille. Helka vaikutti SYTY:ssä uuden 

korttelijaoston perustamiseen, kaupunkimaisten paikalliskehittäjien kokoajaksi ja EU-rahoitusvaikuttajaksi. 
 
 

Helka on ollut mukana Kuntaliiton koordinoiman Kuntademokratiaverkoston neuvonantajissa sekä verkoston 
muissa tilaisuuksissa, myös Kuntaliitossa 9.10. järjestetyssä valtakunnallisen Demokratiapäivän tilaisuudessa.  
 

4. JÄSENISTÖ JA HALLINTO 
 
4.1 Jäsenet 

 
Vuoden 2018 lopussa rekisteröityneitä jäsenyhdistyksiä oli yhteensä 72 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 
Helsingin Aurinkolahti-Seura ry 

Hermanni-Vallila-Seura r.y. 

Herttoniemi-Seura ry, Hertonäs-sällskapet rf 
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 
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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 

Mellunmäki-Seura 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:  
Helka myönsi vuonna 2018 kaksi kultaista Pro Helsinki -ansiomerkkiä; Taru Turuselle ja Fred Packalenille 
(Munkinseutu ry:n anomuksesta). 
 

Näiden lisäksi Helka myönsi hopeista Pro Helsinki ansiomerkkiä (Pukinmäki-Seuran anomuksesta): Juha 
Kaasiselle, Ritva Borodavkinille, Seija Voutilaiselle ja Eira Koskiselle. 
 

Helkan kunniakirjoja myönnettiin Töölö-Seuran anomuksesta Pekka Airaksiselle, Liisa Tarjanteelle, Sirpa 
Ruotsalaiselle ja Risto Alsille. Helkan kunniakirjan saivat myös Helkan juryn ”Uutta Helsinkiä” valokuva- ja 
videokilpailussa palkitsemat Ahti Kannisto ja Puistopolun peruskoulun ”Vuosaari-laulu”-videon tekijätiimi. 

 
Vuonna 2018 juhlavuosiaan viettivät seuraavat Helkan jäsenyhdistykset:  
 
Pukinmäki-Seura (40 vuotta) ja Töölö-Seura (60 vuotta), joiden juhlissa Helka esitti tervehdyspuheenvuorot.  
 

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 27.3.2018 Vallilan kirjaston Kajava-salissa ja sääntömääräinen 
syyskokous 27.11.2018 Helsingin yliopiston Metsätalon tiloissa.  

  
4.4 Hallitus ja työryhmät  
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Helkan hallituksen puheenjohtajana toimi vuonna 2018 Veijo Lehto. Hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. 

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka toimi esittelijänä ja sihteerinä. 
 
Hallituksen kokoonpano 2018: 
Puheenjohtaja: Veijo Lehto 
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Keijo Lehikoinen, Artova ry/ varajäsen Kari Silfverberg, Puu-Vallilalaiset 
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Elina Kultaranta, Jätkäsaariseura – JS / Mikko Eräkangas, Lauttasaari-Seura 

Läntiset kaupunginosayhdistykset; Timo Vuori, Pohjois-Haaga Seura / varajäsen Heikki Leppänen, Konala-
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: 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 2018:  
  
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: Elina Kultaranta, Keijo Lehikoinen, Harry Schulman, Christian Sannemann. Ryhmän sihteerinä 
toimi tj Pirjo Tulikukka. 

 
Viestintäryhmä: Erja Vuorio, Ville Pilviö, Joni Atle, Keijo Lehikoinen sekä IT-asiantuntija Tomi Boehm. Ryhmän 

sihteerinä toimi tj Pirjo Tulikukka. 
 
4.5 Henkilökunta ja toimisto 

 
Yhdistyksen toiminnanjohtajana on toiminut TaM Pirjo Tulikukka. Helkan Internet-palvelujen asiantuntijana on 
toiminut 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.  
 

5. TALOUS 
 
5.1 Toiminnan rahoitus 

 
Vuoden 2018 toiminnan rahoituksesta (n. 90 %) on Helsingin kaupungilta saatua määrärahaa, joka koostuu 
toiminta-avustuksesta sekä avustuksesta Kotikadun ylläpitoon ja kehittämiseen. Muu osa Helkan 

vuosibudjetista on katettu jäsenmaksuilla (n. 7,4 %) ja projektirahoituksella (n. 2,6 %). Vuoden 2018 
tilinpäätös on ylijäämäinen, yhteensä 6334,22 euroa.  

 
Helkan kirjanpidosta on vuonna 2018 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.  
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Vuonna 2018 Helkan jäsenistä yhteensä 36 on ollut alle sadan jäsenen maksuluokassa; yhteensä 31 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  
 
Kaupunki myönsi Helkalle vuotta 2018 varten toiminta-avustusta sisältäen Kotikatu-avustuksen yhteensä 

100 000 euroa.  

Helka tuottaa osallistumisen ja vuorovaikutuksen kehittämistä Helsingissä laaja-alaisesti. Kehittäminen 

tapahtuu läheisessä yhteistyössä kaupungin asukasosallisuuden viranhaltijoiden kanssa. Helkan kautta tehtävä 
kaupunginosayhdistysten vapaaehtoistoimijoiden tuki ja koordinaatio toteutuu erittäin kustannustehokkaasti. 
Helka toimii viestijänä ja välittäjänä kaupungin hallinnon ja kaupunginosatoimijoiden välillä. Helsingin 

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

Hallinnon ja kaupunkilaisten kehittämiskumppanuudet ja muu kaupunkilaisten aktiivisuuden ja osallistumisen 
koordinointitarve lisääntyy edelleen, kun uudet alueellisen osallistumisen muodot ovat lähteneet liikkeelle. 
Helka on avaintoimija Helsingin kaupunginosiin päin, sekä verkostojen tuntijana että viestien viejänä. Helkan 

tavoitteena on maltillisen korotuksen saaminen vuosiavustukseen. Ilmastonmuutos ja uudet jakamistalouden 
muodot lisäävät omalta osaltaan paikallisen koordinoinnin tarvetta. Kaupunginosien paikallisviestinnän 
resursoinnin tarve on edelleen kasvava. Sillä ylläpidetään mm. kaupunginosien yhteisöllisyyttä. Helkan 

kaupunginosasivustojen ylläpito ja kehittäminen on edelleen vahvasti perusteltua kaupunginosissa. Sosiaalisen 
median kanavat ovat muutosherkkiä, eikä niiden varaan voida rakentaa tai niiden kautta dokumentoida 
pitkäjänteistä kaupunginosien kehittämistä. Verkkoympäristön nopeiden muutosten vuoksi Helkan 

kaupunginosasivustoilta (Kotikatu-palvelulta) edellytetään myös jatkuvaa ajantasaista kehittämistä.   
 
Projektirahoitus 

Helka haki ja sai vuoden 2018 aikana Helsingin kaupungilta asukasosallisuuden pienprojektiavustuksen (3000 
€). Muita projektiavustuksia ei ollut. Kilpailu projektirahoituksia myöntävien tahojen avustuksista on kiristynyt 

viime vuosina. Tämä johtuu sekä yleisestä rahoitusten niukentumisesta että hakijoiden määrien kasvusta. 
 
 

6. PROJEKTIT 
 
6.1. Helsingin asukastilojen ja -talojen selvitys 2018 (Helat) -projekti 

 
Helka ideoi ja toteutti asukkaiden ylläpitämien Helsingin asukastalojen ja -tilojen tilannekartoituksen v. 2018 
kaupungilta saadun pienavustuksen turvin. Tavoitteena oli kartoittaa tilat ja selvittää niiden toiminnan 

avoimuus. Kartoitustyön suoritti projektinvetäjä Christian Sannemann. Kartoituksen pohjana käytettiin aiempia 
selvityksiä ja kaupungin omia aineistoja. Lisäksi tehtiin laaja tiedonkeruu stadiluotseilta, alueiden 
sosiaalityöntekijöiltä sekä avustusta hakeneilta asukastalotoimijoilta ja niiltä jotka eivät olleet saaneet 

avustuksia. Aineiston keruussa käytettiin myös sosiaalisen median sivuja (alueiden Facebook-sivuja) sekä 
puhelinkontaktointia. Kyselyillä selvitettiin mm. tilojen ominaisuuksia, resursointia, käyttöjen määriä ja 
periaatteita sekä käytön avoimuutta ja toiminnan tarjontaa. Projektille haettiin jatkorahoitusta joulukuussa. 

Jatkoprojektissa on tarkoitus tuottaa kerätystä aineistosta selvitysraportti sekä järjestää Helsingin 
asukastalotoimijoille verkostoitumistilaisuus. 

 
 
 

Helsingissä, helmikuun 26. päivänä 2019 
 
Hallitus 

 
 


