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Toimintasuunnitelma 2021 - Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka  
 
1) Helkan perustehtävät ja painopisteet 2021  

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on jäsenyhdistystensä aktiivinen yhteisö ja kattojärjestö. Vuonna 
2021 Helkan tärkein tehtävä on tarjota neuvoja ja tukea voimakkaasti muuttuneen toimintaympäristön 
edellyttämään sopeutumiseen ja kaupunginosayhdistystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen. Helkan ja sen 
jäsenyhdistysten toiminnan tarkoitus on Helsingin kaupungin ja sen kaupunginosien kehittäminen viihtyisään, 
elinvoimaiseen, toimivaan ja yhteisölliseen suuntaan. 

 Toteutamme ydintehtäväämme tarjoamalla jäsenistölle ja muille sidosryhmille paikallistoiminnan, 
osallistumisen ja vaikuttamisen asiantuntemusta tuen, neuvonnan, koulutusten ja tapahtumien kautta 

 Harjoitamme aktiivista monikanavaista viestintää kaupunginosatoiminnan tunnettuuden ja sen 
tuottamien hyötyjen puolesta  

 Välitämme kaupunginosien asukkaiden ja paikallistoimijoiden näkökulmaa Helsingin kaupungin 
suunnitteluun ja päätöksentekoon ja käymme vuoropuhelua hallinnon kanssa osallisuuden, 
osallistumisen ja vuorovaikutuksen kehittämiseksi 

 Vaikutamme kaupunginosien yhteisten teemojen puolesta kuten riittävät resurssit omaehtoiselle 
kaupunginosatoiminnalle (rahoitus ja toimintatilat), viher- ja virkistysalueet, kulttuuriarvot ja -
maisema, kaupunkikuva sekä kestävä kehitys 

 Tarjoamme välineitä kaupunginosien omaleimaisuuden ja identiteettien vahvistamiseen 

 Tarjoamme kanavan Helsingin kaupunginosista - ja kaupunginosiin, niiden verkostojen äärelle  

Esimerkkejä vuoden 2021 toiminnasta:  

- Laadimme Helkalle uuden strategian (vuosiksi 2021-2024)  
- Järjestämme toimintaympäristön tilanteen sallimissa puitteissa 1-2 kiinnostavaa tapahtumaa jäsenistölle 

tärkeimpien teemojen - kuten viher- ja virkistysalueet, kulttuuriympäristöt, asukastilat, kaupunginosien 
eriarvoistumiskehitys, kaavavaikuttaminen - aihepiireistä 

- Tarjoamme jäsenistölle 1-2 omaa koulutusta  
- Tuemme kaupunginosien ja jäsenyhdistysten viestintää tarjoamalla opastusta, teknistä tukea ja koulutusta 

WordPress -julkaisujärjestelmän ja muiden viestintäkanavien käytössä (some) 
- Tuemme jäsenistöä toimintaympäristön edellyttämien uusien yhdistystaitojen omaksumisessa kuten 

etäkokoukset ja -tapahtumat;  vapaaehtoisten löytäminen ja sitouttaminen sekä vapaaehtoistehtävien 
markkinoiminen  

- Vahvistamme Helkan omaa digitaalista viestintää sosiaalisen median kanavissa ja uudistamme 
jäsenviestintää (mm. sähköisen jäsenkirjeen avulla). Tarjoamme jäsenille ja kaupunginosa-aktiiveille 
näkyvyyttä Helkan blogin ja Instagram-tilin kautta.  

- Toteutamme tarve- ja teemalähtöisesti vertaistoimintaa jäsenaktiiveille  
- Välitämme tietoa ja esimerkkejä kaupunginosien kestävän kehittämisen edistämisestä 
- Tarjoamme kiinnostuneille jäsenaktiiveille mahdollisuuden osallistua Helkan työryhmien toimintaan 
- Päivitämme omia kokouskäytäntöjämme ja aineistojamme  
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2) Viestintä ja koulutus   
 
Keskeisenä tehtävänämme on toimia tärkeimpien sidosryhmiemme - kaupunginosayhdistysten, 
kaupunkilaisten ja Helsingin kaupungin hallinnon - välisenä yhdyskanavana, sillanrakentajana ja viestinviejänä. 
Viestimme aktiivisesti kaupunginosayhdistysten keskeisestä merkityksestä kaupunginosien ja alueiden 
verkostoissa ja pitkäjänteisessä kehittämisessä. 

Tarjoamme ajankohtaista viestintää kotisivullamme (www.helka.net sekä www.kaupunginosat.fi) sekä 
sosiaalisen median kautta (Facebook www.facebook.com/HelkaRy ja www.instagram.com/helka_ry). 
Vertaisviestinnän kanavina ylläpidämme suljettuja FB-ryhmiä sekä Helkan hallitukselle että jäsenistölle. 
Viestimme ja keskustelemme aktiivisesti myös muiden sidosryhmiemme somekanavissa. Tavoitteenamme on 
vakiinnuttaa toimiva sähköinen uutiskirje jäsenviestintään. Voimme tarjota myös painettua julkaisuaineistoa, 
mediatiedotteita tai yleisönosastokirjoituksia. 

Ylläpidämme listauksia kaupunginosayhdistysten ajantasaisista yhteystiedoista 
(https://kaupunginosat.fi/helka/kaupunginosayhdistykset). Kauttamme löytyy lisäksi listaus 
kaupunginosatoimijoiden Facebook-kanavista (www.kaupunginosat.net). Tarjoamme kaupungin hallinnolle ja 
muille sidosryhmille kanavan keskitettyyn paikalliseen tiedottamiseen. 

Tarjoamme Helsingin kaupunginosien käyttöön WordPress-pohjaisen helppokäyttöisen www-julkaisualustan 
(Kotikatu-palvelu). Palvelun osana tarjoamme räätälöityä neuvontaa ja koulutusta sekä mahdollisuuksia 
yhteisiin koulutus- ja vertaistilaisuuksiin. Vuoden 2021 aikana pyrimme virtaviivastamaan 
kaupunginosasivustoja, tarjoamalla alustan kautta kaikkien sivustojen käyttöön mm. uusia toiminnallisuuksia.  

Panostamme viestinnän ohella Helkan rooliin verkostojen ja yhteyksien rakentajana. Kuuntelemme 
jäsenkentän toiveita ja tarpeita ja järjestämme toteutamme niiden perusteella tapahtumia ja koulutuksia.  
Tarjoamme koulutusta ainakin sosiaalisen median osaamiseen (Facebook ja Instagram) ja digitapahtumien 
järjestämiseen liittyen. Resurssien puitteissa tutkimme vielä videokuvaamisen koulutuksen tarjoamista. 

Viestimme myös muiden tahojen toteuttamista jäseniä hyödyttävästä koulutustarjonnasta. Järjestämme 
vuotuisen puheenjohtajapalaverin, jossa tartumme ajankohtaisiin aiheisiin ja jossa on mahdollisuus käydä 
vertaiskeskusteluja. Tutkimme mahdollisuutta myös verkon kautta järjestettävään toistuvaan 
vertaistoimintaan. 

3) Vaikuttaminen 
 
Muodostamme Helkan kannan kaavoituksen ja rakentamiseen; ympäristöön ja asumisviihtyvyyteen 
kuuntelemalla ja kysymällä kaupunginosatoimijoiden näkemyksiä. Valmistelemme lausuntomme ja 
kannanottomme yhteistyössä jäsenistön ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa. 

Vaikuttamiskohteita vuonna 2021 ovat muun muassa kaupunginosatoimijoiden avustusmahdollisuuksien 
lisääminen, asukastilojen tarkoituksenmukainen resursointi sekä riittävän viher- ja virkistysaluetarjonnan 
turvaaminen kaupungissa. Erityisesti toimintaympäristön muutoksiin liittyviin teemoihin tartumme joutuisasti, 
tarpeiden ilmaantuessa. 

 

 

 

 

 

 

Helkan edustajat vaikuttavat mm. osallisuuden kehittämisen kannalta keskeisillä foorumeilla kuten: Helsingin 
osallisuuden ja vuorovaikutuksen neuvottelukunnassa sekä osallisuuden kehittämisen tilaisuuksissa. 
Osallistumme kaupunginosatoiminnasta käytävään keskusteluun ja tuomme puheenvuoroja pyynnöstä mm. 
jäsenistön tilaisuuksiin, seminaareihin, työpajoihin ja päättäjätapaamisiin. Toimimme myös osallistumisen 
kehittämisen valtakunnallisissa asiantuntijaverkostoissa (esim. kuntademokratiaverkosto). 

http://www.helka.net/
http://www.kaupunginosat./
http://www.facebook.com/HelkaRy
http://www.instagram.com/helka_ry
https://kaupunginosat.fi/helka/kaupunginosayhdistykset
http://www.kaupunginosat.net/
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4) Yhteistyö ja verkostot 

Teemme aktiivista yhteistyötä tärkeiden sidosryhmien kanssa: jäsenyhdistysten ja muiden 
kaupunkiaktivismitoimijoiden, Helsingin eri toimialojen ja luottamushenkilöiden sekä tutkijoiden kanssa.  

Keskeinen yhteistyökumppanimme on kaupunginkanslian alueosallisuustiimi stadiluotseineen. Pormestarin 
vetämässä osallisuuden ja vuorovaikutuksen neuvottelukunnassa tuomme esiin kaupunginosayhdistysten ja 
asukkaiden näkökulmaa. Kaupungin ja sidosryhmien kehittämis- ja työpajoissa tuomme esiin vapaaehtoisen 
kaupunginosatoiminnan tärkeitä näkökulmia ja hyviksi havaittuja alueellisten kumppanuuksien malleja. 
Kaupunkisuunnittelun ja -ympäristön teemoissa pyrimme vaikuttamaan ja tekemään aktiivista yhteistyötä 
kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) kanssa. Myös Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (KUVA) on 
tärkeä yhteistyökumppanimme (mm. kulttuuriavustukset/ kirjastot). 

Läheistä yhteistyötä teemme lisäksi valtakunnallisten kattojärjestöjen, Suomen Kotiseutuliiton sekä Suomen 
kylät ry:n kanssa. Hyviä yhteistyösuhteita ylläpidämme myös kaupunginosatoimintaa koordinoiviin 
vertaisjärjestöihin (mm. EKYL) sekä Leader-toimijoihin. Helsingin yliopiston ja muiden korkeakoulujen kanssa 
voimme toteuttaa jäsenistöä palvelevaa harjoitteluyhteistyötä.  

5) Jäsenistö ja hallinto 

Helkan jäseninä on 70 kaupunginosayhdistystä. Järjestämme sääntömääräisiä vuosikokouksia vuodessa kaksi. 
Hallituksemme koostuu puheenjohtajan lisäksi seitsemää eri suurpiiriä ja kaupunginosayhdistystä edustavasta 
varsinaisesta jäsenestä varajäsenineen sekä yhdestä asiantuntijajäsenestä. Hallitus kokoontuu noin 7-9 kertaa 
vuodessa, toimistolla, etäsovelluksilla tai jalkautuen Helsingin eri alueille.  

Toimiston ja hallituksen työn tueksi on perustetut työryhmämme valmistelevat ja suunnittelevat mm. 
viestintään, kaupunkisuunnitteluun tai muihin ajankohtaisiin teemoihin liittyen. Tarjoamme Helkan 
asiantuntemuksen, kokemuksen ja verkostot kaikkien kaupunginosien ja sidosryhmien hyödyksi. 

Helkassa työskentelevät vakituinen toiminnanjohtaja ja määräaikainen internet-palveluista vastaava (Kotikatu-
palvelut) sekä projektien toimihenkilöitä saatujen rahoitusten mukaisesti. 

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

6) Talous  

Huolehdimme taloudestamme vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Taloutemme perustan muodostavat kaupungin 
vuosiavustus, jäsenmaksut ja oma varainhankinta (mm. projektirahoitukset). Kirjanpidosta vastaa Tilisoila Oy ja 
toiminnantarkastuksesta HTM tilintarkastaja Tuula Hirvonen.  

Helkan toiminnan rahoittaja, kumppani ja mahdollistaja on Helsingin kaupunki. Kaupungin toiminta-
avustuksella katamme keskeiset osat Helkan tärkeistä ydintoiminnoista. Tuottamamme palvelut tukevat 
kaupunginosien asukastoimintaa ja paikallista aktiivisuutta. Kaupungin tuki mahdollistaa kauttamme muun 
muassa n. 50 kaupunginosalle omat kotisivut. Tarjoamme vapaaehtoisille sivustojen ylläpitäjille teknisen tuen 
ja sivustojen ylläpitokoulutukset sekä samalla kaupunginosille keskeisen viestinnällisen näyteikkunan, 
tietopankin ja uutiskanavan.  

Katamme Helsingin kaupungin toiminta-avustuksella yhden kokopäiväisen toimihenkilön palkkakulut 
(toiminnanjohtaja), Kotikadun peruspalvelut (IT-vastaavan palkkakulut sekä teknisen alustan ylläpito- ja 
palvelinkulut) sekä osan Helkan muista peruskuluista (mm. vuokrat).  

Helkan jäsenmaksut ovat vuonna 2021: 80 e (alle 100 jäsentä)/ 130 e (100-500 jäs.)/ 160 e (501-1000 jäs.) ja 
190 e (yli 1000 jäs.).  

Kartoitamme uusia rahoitusmahdollisuuksia erityisesti projektiyhteistyön kautta. Kehitämme sidosryhmien 
kanssa projektikumppanuuksia ja haemme soveltuvia projektirahoituksia. Olemme avoimia myös muille 
rahoitusmuodoille, esim. yritys- ja joukkorahoitukselle. 

Helsingissä marraskuun 9. päivänä 2020 

Helka ry 
Hallitus 
 


