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1. TOIMINTA
1.1 TOIMINTAA POIKKEUSOLOISSA
Vuoden 2020 poikkeusolot yllättivät myös Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n ja rajoittivat toimintaamme
monella tapaa. Jouduimme esimerkiksi perumaan vuodelle suunniteltuja tapahtumia (mm. merellisen
seminaarin) ja osan kokouksista. Lähdimme kuitenkin melko pian aktiivisesti etsimään uusia tapoja toteuttaa
tarkoituksemme mukaista toimintaa ja keskityimme siihen mikä oli mahdollista. Toimintavuoden aikana
vaikutimme, viestimme, tarjosimme jäsenpalveluita osin vanhoilla hyviksi koetuilla tavoilla ja osin uusin
digitaalisin menetelmin.
Vaikutimme paikallisuuden puolesta edelleen useissa verkostoissa, tilaisuuksissa ja työpajoissa, jotka
järjestettiin lähes poikkeuksetta etäsovellusten välityksellä. Viestimme kaupungin osallistuvan budjetoinnin
toisesta kierroksesta ja sen osallistumismahdollisuuksista aktiivisesti. Teimme aktiivista yhteistyötä tärkeiden
kumppaniemme kanssa (Helsingin kaupunki, Suomen Kotiseutuliitto ja Suomen kylät ry). Laadimme vuoden
mittaan yhteensä viisi kannanottoa. Lisäksi valmistelimme sääntöuudistuksen, joka mahdollistaa jatkossa mm.
vuosikokousten järjestämisen etäsovelluksin. Saimme toteutettua laajan kaupunginosien kotisivujen siirtämisen
WordPress-julkaisujärjestelmään ja jatkoimme käyttötuen ja kotisivukoulutusten tarjoamista.
Jäsenistölle syyskokouksessa jaetut perinteiset joulukukat päätimme lahjoittaa v. 2020 helsinkiläisille
yksinäisille vanhuksille tätä varten järjestetyn palvelun kautta.
2. PALVELUT JÄSENYHDISTYKSILLE
2.1 Viestinnän palvelut
Jatkoimme kaupunginosatoimijoille tarjottavan Kotikatu-palvelun toimintaa, johon poikkeusaika ei kovin
suuresti vaikuttanut. Tarjoamme edelleen kaikille halukkaille kaupunginosille veloituksetta kotisivupohjan,
palvelintilaa, käyttötukea ja koulutusta. Kaupunginosien kotisivut tuovat näkyvyyttä kaupunginosayhdistyksille
ja muille paikallistoimijoille sekä verkostoivat toimijoita ja vahvistavat paikallista yhteisöllisyyttä ja identiteettiä.
Kaupunginosasivuja päivitetään paikallistasolla vapaaehtoisvoimin ja kehitämme niiden toimintaa ylläpitäjä- ja
käyttäjäpalautteen pohjalta.
Saimme päätökseen kaupunginosasivujen teknisen alustan uudistuksen, jossa kaikki kaupunginosasivustot
siirrettiin Joomla!-julkaisujärjestelmästä käyttäjäystävällisempään WordPress-alustaan. Sisältöjen siirtämiset on
pääosintoteutettu Helkan toimesta ja ulkoasuja räätälöimme kaupunginosien toiveiden mukaan.
Myös Helkan omat sivustot: järjestöviestinnän www.helka.net ja kaupunginosasivustot yhteen kokoava
www.kaupunginosat.fi muokattiin myös uuteen julkaisualustaan. Kaupunginosayhdistysten sähköistä
yhteystietolistaa olemme ylläpitäneet www.helka.net -sivustolla. Linkkilista kaupunginosasivustoista on
sijainnut Helkan www.kaupunginosat.fi -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. Hallituksen päätöstiedotteella hallituksen jäsenet viestivät oman suuralueensa yhdistyksille kunkin
kokouksen jälkeen. Kirjoitimme Helkan blogiin ja julkaisimme Instagramissa. Facebook-sivuillemme linkitimme
kaupunginosa- ja kaupunkiaktiiveille kiinnostavia ajankohtaisia sisältöjä.
Olemme viestineet jäsenistölle ja muille sidosryhmille kaupunginosatoimintaa hyödyttävistä koulutuksista ja
webinaareista. Julkaisimme kolme jäsentiedotetta vuoden aikana. Kaupunginosien tarpeita olemme viestineet
eteenpäin niissä verkostoissa, joiden toimintaan olemme vuoden mittaan osallistuneet.
2.2 Koulutuspalvelut
Poikkeustilanteen vuoksi vuoden 2020 Kotikatu-palvelun koulutukset siirtyivät kokonaan etäsovelluksiin.
Tarjosimme ylläpitäjille vuoden mittaan sekä perus- että ylläpitotason koulutusta tarvelähtöisesti.
Toteutimme laajan sähköisen koulutuskyselyn jäsenistöllemme koulutustarpeista, jotta voisimme tarjota heille
todellisia tarpeita vastaavia koulutuksia jatkossa.
2.3 Omat tapahtumat ja muut asiantuntijapalvelut
Järjestimme Helkan pj-palaverin ma 21.9. keskustakirjasto Oodin Kuutio-tilassa. Päätimme uskaltaa kokeilla
livetapahtuman järjestämistä ja katsoa miten sellaisen voi järjestää osallistujien turvallisuudesta huolehtien.
Tilaisuus onnistui hyvin. Kotiseutuliiton järjestöpäällikkö Liisa Lohtander esitteli tilaisuudessa liiton meneillään
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olevaa korona-kyselyä ja jatkoimme vapaamuotoisella vertaiskeskustelulla. Keväälle kaavaillun merellisen
seminaarin peruimme lopulta kokonaan.

Laadimme viisi kannanottoa vuoden aikana:
Kannanotto kansallisen kaupunkipuiston perustamisen puolesta (7.4.). Lausunto Helsingin luonnon
monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2020–2028 luonnoksesta (29.5.). Kannanotto
kaupunkiympäristön toimialalle Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmasta (12.6.). Lausunto Helsingin
kaupunginhallitukselle luonnoksesta Helsingin asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman
luonnoksesta 2020 (23.9.). Kirjelmä kaupunginhallitukselle ja valtuustoryhmille kaupunkilaisten omaehtoisen
toiminnan ja asukastalojen tukemisesta (6.11.).

Osallistuimme vuoden mittaan lisäksi seuraaviin tilaisuuksiin ja kehittämispajoihin:
- Ministeriöiden järjestämät kehittämis- ym. tilaisuudet: Rakennetun ympäristön rekisterin kehittäminen 11.2.
(OM) / 14.2. Kansallisen demokratiaohjelman Kick Off-tilaisuus (OM) / Kestävä kaupunki-ohjelman ”Tilojen
väliaikaiskäyttö”-aiheinen webinaari 6.10. (YM)/
- tutkimushaastattelut ja -hankkeet: Helsingin sähköisen asioinnin palvelujen uudistamisen
asiantuntijahaastattelu / Demoksen ”Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus 2020-luvun Suomessa” tutkimushankkeen seminaari 13.2. / STN:n BIBU-hankkeen (”Kansalaisuuden kulut ja kuplat”)
tutkimushaastattelu osallistuvasta budjetoinnista 5.3. / Yhteistoiminnallisen hallinnan teemaisen COREhankkeen työpaja 21.9. /
- Kaupunki- ja seutututkimukseen liittyvät seminaarit ja tilaisuudet: ”Nordic City Making” -seminaarin tilaisuus
16.9. Myyrmäessä ja päätösseminaariin KYMP:in tiloissa 18.9.
- Kaupunkiakatemian ”Vihreät kaupunkikorttelit” -webinaari 29.5.
- SOSTE:n ”Kestävä kehitys tapahtumissa” -webinaari (4.6.) ja viestintäaiheinen webinaari (11.6.)
- Kansalaisfoorumin ”Yhdistystoiminnan pöllyttämö – vapaaehtoisuus yhdistysten ytimessä” -webinaari 19.11.
- ”Digitaalisen Järjestöt.helsinki -palvelun tavoitetila”-työpaja 18.12.
3. YHTEISTYÖ
3.1. Jäsenten välinen ja alueellinen yhteistyö
Jäsenyhdistyksemme ovat vaikuttaneet viher- ja virkistysalueiden sekä kulttuurisesti merkittävien alueiden
turvaamiseen liittyvissä verkostoissa (mm. Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! ja Keskuspuisto-verkostot).
Osallistuimme livestriimattuun KKPH!-verkoston ”OODI-ilta Helsingin Luonnolle!” -seminaarin 24.9. Jäsenten
välistä yhteistyötä olemme tehneet myös Helkan viestintätyöryhmässä 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 2020 pääteemoina ovat jatkaneet asukasosallisuuden rahoituksen ja
osallistuvan budjetoinnin seuranta.
Tärkein yhteistyökumppanimme on ollut kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikön alueyhteistyötiimi
(mm. stadiluotsit). Osallistuimme yksikön järjestämään asukastaloaiheiseen työpajaan 10.3. Olemme olleet
mukana osallistuvan budjetoinnin toisella kierroksella ja siitä on viestitetty jäsenistölle ja muille aiheesta
kiinnostuneille. Tj on osallistunut pormestari Jan Vapaavuoren vetämään Helsingin osallisuuden ja
vuorovaikutuksen neuvottelukuntaan. Olimme mukana haastateltavana ja testaamassa Helsingin sähköisten
palvelujen uudistamisen hankkeessa (16.6.).
Olemme viestineet kaupunkiympäristön suunnittelun toimialan laajemmista aluesuunnittelun aiheista ja
tilaisuuksista. Viestinnällistä yhteistyötä on tehty muidenkin kaupungin tilaisuuksien tiimoilta. Olemme
luovuttaneet Helkasta (julkisiksi ilmoitetut) kaupunginosayhdistysten ajantasaiset yhteystiedot toimialojen
viestinnästä vastaavien käyttöön.
Osallistuimme Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (KUVA) uuden Taide- ja kulttuurivision julkistamisen
etätilaisuuteen 18.8. ja Tapahtumallisuus Helsingissä -webinaariin 5.11. Olemme kutsuttuna mukana Helsingin
uutta kulttuuriympäristöohjelmaa koostavassa työryhmässä ja osallistuimme ohjelmatyön käynnistäneeseen
Innostusseminaariin 11.11.
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3.3 Muu yhteistyö
Helka on tehnyt yhteistyötä seudullisten vertaisjärjestöjen kanssa mm. Kotiseutuliiton kaupunkijaostossa sekä
muutamissa liiton hankkeiden tilaisuuksissa (mm. ”Yhteisöt elävät” -webinaari 21.10.). Kokkolassa 20.-21.11.
järjestettyihin valtakunnallisiin kotiseutupäiviin ja liiton vuosikokoukseen osallistui paikan päällä
valtuustoedustajamme Keijo Lehikoinen; toinen valtuustoedustajamme Elina Kultaranta osallistui etäyhteyksin.
Toiminnanjohtaja on edustanut Helkaa liiton kaupunkijaostossa. Osallistuimme lisäksi liiton
kulttuuriympäristöaiheisiin webinaareihin ja muihin koulutuksiin. Osallistuimme myös aktiivisesti Kotiseutuliiton
perustaman ”Kaupunginosaviestijät” Facebook-ryhmän keskustelujen käynnistämiseen ja ylläpitämiseen.
Helkan tj on toiminut Suomen kylät ry:n hallituksen jäsenenä, korttelijaoston jäsenenä sekä kyläavustajahankkeen ohjausryhmässä. ”Yhteisöllisen paikallisen kehittämisen” -ministeriötyöryhmässä (YPK) olemme
edistäneet Leader-rahoituksen saamista kaupunkitoimijoille. Korttelijaostossa on kehitetty kaupunkien
paikallistoimijoiden mahdollisuuksia sekä vaikutettu myös em. Kaupunki-Leader -toiminnan rahoituksen
saamiseen.
Käynnistimme verkostoyhteistyössä Maanpuolustuskoulutus ry:n ja Helsingin pelastusliitto ry:n kanssa
”kaupunginosien turvallisuus”-aiheisen koulutuspaketin koostamisen ja kokeilemisen. Lisäksi edustajamme ovat
mukana kaupunginosien turvallisuustyöhön liittyvän kalliosuojakoulutuksen kehittäjäryhmässä. Olemme olleet
mukana Metropolian ja Laurean koordinoimassa ”Naapurikahvit”-hankkeessa, joka kehittää palvelua, jossa
muuttajat voivat tutustua alueen asukkaisiin ja muihin toimijoihin sekä uuteen asuinalueeseensa. Osallistumme
kutsuttuina H:gin yliopiston ”Lähiöiden yhteisöllinen resilienssi ja sen segregaatio” -hankkeen ohjausryhmän
työskentelyyn.
Olemme osallistuneet Kuntademokratiaverkoston neuvonantajiin ja verkoston järjestämiin Kuntaliiton
koordinoimiin tilaisuuksiin sekä valtakunnalliseen Demokratiapäivään (20.10.).
4. JÄSENISTÖ JA HALLINTO
4.1 Jäsenet
Vuoden 2020 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.
Hertsikanrannassa tapahtuu ry
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.
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
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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:
Osallistuimme Helkan kunniapuheenjohtaja Riitta Fabriciuksen muistotilaisuuteen 7.8. Toimitimme
suruadressin tammikuussa 2020 menehtyneen hallituksemme varsinaisen jäsenen, Ilkka Uotilan omaisille.
Myönsimme Helkan ”Vuoden teko 2020” -huomionosoituksen Kallion kävelyfestivaalille ja sen pitkäaikaiselle
toimijalle, Juhani Styrmanille. Palkitsimme Kallion kävelykierrokset esimerkillisenä poikkeusajan toimintana,
joissa on pystytty tuottamaan kaikille sopivaa kulttuuritarjontaa turvallisesti. Kunniakirja kukkasineen
toimitettiin saajalle myöhemmin.
4.2 Jäsenyydet
Helkan jäsenyhdistykset ovat jäseniä Suomen Kotiseutuliitto ry:ssä Helkan kautta. Helka on lisäksi Suomen
kylät ry:n jäsen.
4.3 Vuosikokoukset
Helkan sääntömääräinen kevätkokous siirrettiin maaliskuun lopusta ajankohtaan 8.6. ja pidettiin etäyhteydellä.
Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 24.11., samoin etäyhteydellä. Syyskokous hyväksyi esityksen Helkan
sääntöuudistuksesta.
4.4 Hallitus ja työryhmät
Helkan hallituksen puheenjohtajana on toiminut vuonna 2020 Hanna-Kaisa Siimes. Varapuheenjohtaja Elina
Kultaranta hoiti tehtävää Siimeksen ulkomaisen työvaihdon aikana alkuvuodesta (01-04/2020). Hallituksemme
kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka toimi esittelijänä ja sihteerinä.

Hallituksen kokoonpano 2020:

Puheenjohtaja: Hanna-Kaisa Siimes
Keskiset kaupunginosayhdistykset; Markku Aho, Käpylä-Seura / varajäsen Keijo Lehikoinen, Artova ry
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Nina Lukkari, Lauttasaari-Seura / varajäsen, vpj Elina Kultaranta,
Jätkäsaariseura
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Jan Furstenborg, Pitäjänmäki-seura, varajäsen Anne Arento-Manerva,
Lehtisaari-Seura
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Erja Vuorio Pakila-Seurasta on hoitanut varsinaisen jäsenen tehtävää
25.3.2020 saakka; sen jälkeen tehtävää hoitanut 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; varsinaisen tehtävää hoitanut varajäsen Timo Tossavainen
Asiantuntijajäsen: Pauliina Latvala-Harvilahti

Toiminnantarkastajat:

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

Työryhmät 2020:
Viestintäryhmä: Hanna-Kaisa Siimes, Satu Toivonen, Keijo Lehikoinen.
Sääntötyöryhmä: Hanna-Kaisa Siimes, Elina Kultaranta, Jan Furstenborg, Keijo Lehikoinen
Ryhmien sihteerinä toimi tj Pirjo Tulikukka.
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4.5 Henkilökunta ja toimisto
Toiminnanjohtajana on toiminut TaM Pirjo Tulikukka ja IT-palvelujen asiantuntijana Tomi Boehm (ajalla
01/2020) sekä Anna Kuoppala (ajalla 02-12/2020). Toimistomme on v. 2020 sijainnut osoitteessa Aurorankatu
19, tarjoten tilaa työpisteille ja normaalioloissa hallituksen kokouksille, työ-, projekti- ja sidosryhmätapaamisille
sekä omille koulutustilaisuuksille.
5. TALOUS
5.1 Toiminnan rahoitus
Helsingin kaupungin myöntämä vuosiavustus koostuu toiminta-avustuksesta sekä avustuksesta Kotikadun
ylläpitoon ja kehittämiseen (n. 93,4 %). Muu osa Helkan varsinaisen toiminnan rahoituksesta on katettu
jäsenmaksuilla (n. 6,6 %). Vuoden 2020 tilinpäätös on ylijäämäinen, yhteensä 4384,89 euroa.
Helkan kirjanpidosta on vuonna 2020 vastannut kirjanpitotoimisto TiliSoila Oy. Maksuliikenteen on hoitanut
toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka.
5.2 Varainhankinta

Jäsenmaksut:

Helkan jäsenmaksut ovat pysyneet edellisvuosien 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 2020 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 100 000 euron
suuruisena vuodelle 2020. Helsingin kaupungilta saamamme toiminta-avustus kattaa osan järjestön
perusmenoista (toiminnanjohtajan palkkamenot, osan muun henkilöstön palkkamenoista ja toimitilavuokrasta
sekä Kotikatu-palvelun tekniset perus- ja ylläpitokulut).
Toimimme viestijänä ja välittäjänä kaupungin hallinnon ja kaupunginosatoimijoiden välillä ja kehitämme
kaupunkilaisten osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksia laaja-alaisesti. Teemme läheistä
yhteistyötä kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikön viranhaltijoiden kanssa. Kauttamme tapahtuva
vapaaehtoisten kaupunginosatoimijoiden tuki ja koordinointi toteutuu erittäin kustannustehokkaasti. Hallinnon
ja kaupunkilaisten kehittämiskumppanuudet sekä aktiivisuuden ja osallistuminen koordinoinnin tarpeet
lisääntyvät. Olemme avaintoimija, verkostojen tuntija ja viestien välittäjä kaupunginosiin päin.
Tavoitteenamme on edelleen maltillisen korotuksen saaminen vuosiavustukseen.
Edelleen jatkuvat poikkeusolot, ilmastonmuutos ja uudet jakamistalouden muodot lisäävät jatkossa paikallisen
koordinoinnin tarvetta. Tuottamallamme kaupunginosien kotisivustojen ylläpidon palvelulla mahdollistetaan
mm. tärkeää kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Kaupunginosasivustojen ylläpito ja kehittäminen
on yhä digitaalisempaan suuntaan muuttuvassa toimintaympäristössä vahvasti perusteltua. Sosiaalisen median
kanavat ovat muutosherkkiä, joten yksin niiden varaan ei paikallista viestintää kannata rakentaa. Somekanavat eivät myöskään taivu pitkäjänteiseen kaupunginosien kehittämisen dokumentointiin tai tietämyksen
siirtämiseen toimijoiden vaihtuessa nopeaan tahtiin. Verkkoympäristön nopeiden muutosten vuoksi Helkan
kaupunginosasivustojakin tulee kehittää jatkuvasti ja ajantasaisesti.
Helsingissä, helmikuun 17. päivänä 2021
Hallitus
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