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Toimintasuunnitelma 2022 - Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka  
 
1) Helkan perustehtävät ja painopisteitä vuodelle 2022  

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on 70 jäsenyhdistyksensä yhteisö ja kattojärjestö. Helkan ja sen 
jäsenyhdistysten toiminnan tarkoitus on Helsingin kaupungin ja sen kaupunginosien kestävä kehittäminen 
viihtyisiksi, elinvoimaisiksi, toimiviksi ja yhteisöllisiksi. Vuonna 2022 Helkan keskeisiä tehtäviä on tarjota tukea 
jäsenyhdistyksilleen toiminnan aktivoimiseen pitkään jatkuneen poikkeusajan jälkeen. 
Kaupunginosayhdistykset ovat tärkeässä roolissa uudelleenrakentamassa heikentynyttä yhteisöllisyyttä ja 
luottamusta kaupunginosissa. Toimintaympäristö on edelleen voimakkaassa muutoksessa ja haluamme tarjota 
asiantuntemusta ja neuvontaa jäsenyhdistysten toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen ja nykyaikaisen 
yhdistysosaamisen kehittämiseen.  

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

 Harjoitamme monikanavaista viestintää kaupunginosatoiminnan tunnettuuden ja hyötyjen puolesta  
 Välitämme kaupunkilaisten näkökulmia suunnitteluun ja päätöksentekoon ja käymme vuoropuhelua 

hallinnon ja sidosryhmien kanssa osallistumisen, osallisuuden ja vuorovaikutuksen kehittämiseksi 
 Vaikutamme riittävien resurssien saamiseksi omaehtoista kaupunginosatoimintaa varten (rahoitusta ja 

toimintatilaa) 
 Vaikutamme kaupunkilaisille tärkeissä teemoissa: lähiluonto, kulttuuriteemat, kaupunkikuva, kestävä 

kehitys 
 Tarjoamme välineitä ja menetelmiä kaupunginosien omaleimaisuuksien ja identiteettien 

vahvistamiseen 

 Tarjoamme kanavia Helsingin kaupunginosista - ja kaupunginosiin - niiden verkostojen äärelle  

Esimerkkejä vuoden 2022 toiminnasta:  

- Toteutamme uuden strategian (2021-2023) mukaista toimintaa   
- Järjestämme 1-2 kiinnostavaa tapahtumaa jäsenistölle tärkeistä ajankohtaisista teemoista, esim. viher- ja 

virkistysalueet, kaavavaikuttaminen, kulttuuriympäristö 
- Tarjoamme jäsenistölle 1-2 omaa koulutusta tarvelähtöisesti 
- Tuemme kaupunginosien ja jäsenyhdistysten viestintää: opastusta, teknistä tukea ja koulutusta WordPress 

-julkaisujärjestelmän käyttöön ja muuhun viestintään 
- Opastamme nykyaikaisten yhdistystaitojen omaksumiseen; mm. digi- ja someosaaminen, uusien aktiivien 

löytäminen, sitouttaminen ja verkostoiminen 
- Vahvistamme Helkan omaa some- ja jäsenviestintää; Helkan blogi ja Instagram ovat myös jäsenistön 

hyödynnettävissä 
- Tarjoamme jäsenaktiiveille mahdollisuuksia vertaistoimintaan ja -keskusteluihin 
- Välitämme tietoa ja esimerkkejä kaupunginosien kestävästä kehittämisestä 
- Tarjoamme mahdollisuuden osallistua Helkan työryhmien toimintaan 

2) Viestintä ja koulutus   

Tärkeimmät sidosryhmämme ovat jäsenyhdistyksemme (kaupunginosayhdistykset), kaupunkilaiset sekä 
Helsingin kaupungin hallinto. Keskeisenä tehtävänämme säilyy näiden välisenä yhdyskanavana, 
sillanrakentajana ja viestinviejänä toimiminen. Viestinnässä tuomme esiin kaupunginosayhdistysten 
vahvuuksia ja toimintaa kaupunginosien ja alueiden pitkäjänteisessä kehittämisessä. 

Tarjoamme kaupunginosatoiminnan teemoihin liittyvää viestintää kotisivullamme (www.helka.net sekä 
www.kaupunginosat.fi) sekä sosiaalisen median kautta (Facebook www.facebook.com/HelkaRy ja 
www.instagram.com/helka_ry). Vertaisviestintää hoidamme suljettujen FB-ryhmien kautta (hallitus ja 
jäsenistö). Viestimme ja keskustelemme aktiivisesti muidenkin sidosryhmiemme somekanavissa. 
Tavoitteenamme on vakiinnuttaa toimiva sähköinen uutiskirje jäsenviestintään. Voimme tarjota myös 
painettua julkaisuaineistoa, mediatiedotteita tai yleisönosastokirjoituksia. 

Päivitämme ja kehitämme listauksiamme kaupunginosayhdistysten ajantasaisista yhteystiedoista ja Facebook-
kanavista (www.kaupunginosat.fi).  

http://www.helka.net/
http://www.kaupunginosat./
http://www.facebook.com/HelkaRy
http://www.instagram.com/helka_ry
http://www.kaupunginosat./
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Kaupungin hallinnolle ja muille sidosryhmille tarjoamme mahdollisuuden keskitettyyn paikalliseen 
tiedottamiseen. Helsingin kaupunginosien käyttöön tarjoamme edelleen WordPress-pohjaisen 
helppokäyttöisen www-julkaisualustan (Kotikatu-palvelu). Palvelumme tarjoaa räätälöityä neuvontaa ja 
koulutusta sekä mahdollisuuksia yhteisiin koulutus- ja vertaistilaisuuksiin. Vuoden 2021 aikana pyrimme 
virtaviivastamaan kaupunginosasivustoja, tarjoamaan uusia toiminnallisuuksia ja huolehtimaan sivustojen 
ajantasaisuudesta. Vahvistamme myös palvelun markkinointia. 

Viestinnän lisäksi panostamme Helkan rooliin verkostojen ja yhteyksien rakentajana. Kuuntelemme 
jäsenkentän toiveita ja tarpeita tarkalla korvalla ja järjestämme toteutamme niiden perusteella tapahtumia ja 
koulutuksia. Kaupunginosatoiminnan viestintään liittyvää koulutusta voimme tarjota omana toimintana tai 
yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Helkan Hiilineutraalit kaupunginosat -työryhmä tavoittelee 1-2 
verkostotilaisuuden järjestämistä vuoden 2022 aikana teemaansa liittyen. 

Välitämme jäsenistölle tiedoksi myös muiden tahojen toteuttamia jäsentoimintaa hyödyttäviä koulutuksia ja 
tilaisuuksia. Järjestämme vuotuisen Helkan puheenjohtajapalaverin, jossa jäsenyhdistykset voivat tulla yhteen 
käymään vertaiskeskusteluja ajankohtaisista aiheista. 

3) Vaikuttaminen 
 
Helkan kannan kaavoitukseen, rakentamiseen,  ympäristöön tai asumisviihtyvyyteen liittyen muodostamme 
kuuntelemalla ja kysymällä kaupunginosatoimijoiden näkemyksiä. Valmistelemme lausuntomme ja 
kannanottomme yhteistyössä jäsenistön ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa. Käynnistämme 
työryhmämuotoisen ”kaavavaikuttamisen kehittämisryhmän”. Lisäksi tutkimme mahdollisuutta järjestää 
”kaavaklinikka"-toimintaa, eli 1-2 tilaisuutta, johon Helka voi hankkia aihetta tuntevan juristin tuomaan 
asiantuntemusta osallistujien erilaisiin kaavakeisseihin. 

Vaikuttamiskohteita vuonna 2022 ovat muun muassa: asukastilojen riittävyys sekä riittävän viher- ja 
virkistysaluetarjonnan turvaaminen eri kaupunginosissa. Tartumme ajankohtaisiin teemoihin joutuisasti, 
tarpeiden ilmaantuessa.  

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

4) Yhteistyö ja verkostot 

Tarjoamme Helkan ja jäsenyhdistystemme kautta Helsingin kaupungille kumppanuuksia kaupunginosien 
kaavoittamisen, lähiluonnon, virkistysmahdollisuuksien, kulttuuritoiminnan sekä palveluverkon suunnitteluun 
ja toteuttamiseen. Jäsenyhdistystemme rinnalla teemme aktiivista yhteistyötä keskeisten sidosryhmiemme, 
mm. Helsingin eri toimialojen ja luottamushenkilöiden, muiden paikallis- ja  kaupunkiaktivismitoimijoiden sekä 
tutkijoiden kanssa. 

Kaupunginkanslian alueosallisuustiimi stadiluotseineen on tärkeä yhteistyökumppanimme. Pormestarin 
vetämässä osallisuuden ja vuorovaikutuksen neuvottelukunnassa tuomme esiin kaupunginosayhdistysten ja 
asukkaiden näkökulmaa. Pyrimme järjestämään yhteistyötapaamisen Helsingin uuden pormestarin kanssa, 
Helkan toiminnan esittelemiseksi ja kumppanuuden vahvistamiseksi. Kaupungin ja sidosryhmien kehittämis- ja 
työpajoissa tuomme esiin kaupunginosatoiminnalle tärkeitä aiheita. Kaupunkisuunnittelun ja lähiluonnon 
teemoissa pyrimme vaikuttamaan ja tekemään aktiivista yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) 
kanssa. Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (KUVA) on myös tärkeä yhteistyökumppani (mm. 
kulttuuriavustukset/ lähikirjastot). Toimimme aktiivisesti Helsingin kaupunginmuseon vuoden 2022 aikana 
koostaman kaupungin kulttuuriympäristöohjelman laadinnan prosessissa. 

Teemme aktiivista yhteistyötä myös valtakunnallisten kattojärjestöjen, Suomen Kotiseutuliiton sekä Suomen 
kylät ry:n kanssa. Yhteistyösuhteita ylläpidämme lisäksi kaupunginosatoimintaa koordinoiviin 
vertaisjärjestöihin (mm. EKYL) sekä Leader-toimijoihin. Jatkamme koulutusyhteistyötä MPK:n ja HELPE:n 
kanssa kaupunginosaturvallisuuden kehittämiseksi. Samoin voimme tehdä yhteistyötä Helsingin 
kaupunkimetsien ja -luonnon puolesta toimivien verkostojen kanssa. Helsingin yliopiston tai muiden 
korkeakoulujen kanssa voimme toteuttaa jäsenistöä palvelevaa harjoitteluyhteistyötä.  
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5) Jäsenistö ja hallinto 

Helka muodostuu yhteensä 70 kaupunginosayhdistyksestä. Sääntömääräisiä vuosikokouksia järjestämme 
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 tukena toimii työryhmiä, joiden työ tukee Helkan omaa toimintaa (esim. 
viestintätyöryhmä) tai koko kaupungin laajuisia ajankohtaisia teemoja (kuten hiilineutraalisuus). Uusia 
työryhmiä perustamme tarpeiden ilmaantuessa. 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  

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

Helkan toiminnan keskeinen rahoittaja, kumppani ja mahdollistaja on Helsingin kaupunki. Vuotuisella 
kaupungin toiminta-avustuksella katamme keskeiset osat Helkan ydintoiminnasta. Tuottamamme palvelut 
tukevat kaupunginosien asukastoimintaa ja paikallista aktiivisuutta. Kaupungin tuki mahdollistaa kauttamme 
muun muassa n. 50 kaupunginosalle omat kotisivut ja niiden vapaaehtoisille ylläpitäjille teknisen tuen ja 
sivustojen ylläpitokoulutukset. Tuki mahdollistaa 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).  

Koska Helkan jäsenmaksuja on tarkistettu viimeksi v. 2015, päätti hallitus korotuksista vuodelle 2022. Lisäksi 
Kotiseutuliitolle maksettavien jäsenmaksuosuuksien noustua Helkan oma jäsenmaksukertymä on vastaavasti 
pienentynyt. Perustimme myös uuden, edullisen jäsenmaksuluokan alle 50 jäsenen jäsenyhdistyksille. Helkan 
jäsenmaksut ovat vuonna 2022: 50 € (alle 50 jäsentä)/ 100 € (50-100 jäsentä)/ 150 € (101-500 jäs.)/ 200 € 
(501-1000 jäs.) ja 250 € (yli 1000 jäs.) 

Kartoitamme tarpeiden mukaan uusia rahoitusmahdollisuuksia erityisesti projektiyhteistyön kautta. Voimme 
luoda sidosryhmien kanssa projektikumppanuuksia ja hakea soveltuvia projektirahoituksia. Olemme avoimia 
myös muille rahoitusmahdollisuuksille. 

Helsingissä marraskuun 20. päivänä 2021  

Helka ry 
Hallitus 
 


