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1. TOIMINTA 
 

1.1 YLEISTÄ TOIMINTAVUODESTA 2021 
 
Poikkeusolot rajoittivat Helkankin toimintaa edelleen v. 2021. Suurin osa hallituksen kokouksista ja toinen 

vuosikokous järjestettiin etänä. Keskityimme asioihin, jotka olivat mahdollisia etävälineillä: viestintään, 
vaikuttamiseen ja verkostoitumiseen. Tarjosimme jäsenpalveluita pääsääntöisesti digitaalisin välinein. 
Kaupunginosien kotisivupalveluita, käyttötukea ja kotisivukoulutusta toteutimme normaaliin tapaan, joskin 

ainoastaan etänä. 
 

Kevään aikana esittelimme Helsingin kaupunginosia ja kaupunginosayhdistyksiä Instagram-kampanjan kautta. 
Kesäkuussa tarjosimme kolmelle helsinkiläiselle lukiolaiselle parin viikon työkeikan Helkassa kaupungin 
kesäsetelien avulla. Kesä-syyskuun aikana toteutimme laajan sähköisen kaupunginosien 

kulttuuriympäristökyselyn. Helkan syyskokous onnistuttiin poikkeuksellisesti pitämään marraskuun lopulla 
kasvokkain. Vuoteen mahtui vielä Helkan uuden strategian laatiminen. 
  

Vaikutimme paikallisuuden puolesta tilaisuuksissa ja työpajoissa, viestimme kaupunginosa-aktiiveille kaupungin 
osallistuvan budjetoinnin toisesta kierroksesta ja teimme aktiivista yhteistyötä eri sidosryhmiemme ja 
kumppaniemme kanssa (Helsingin kaupunki, Suomen Kotiseutuliitto ja Suomen kylät ry). 

 
2. PALVELUT JÄSENYHDISTYKSILLE 
 

2.1 Viestinnän palvelut 

Viestinnän peruspalveluna tarjoamme Helkasta keskitetysti kaupunginosien kotisivujen teknisen alustan sekä 
ylläpitopalvelut. Kaikki halukkaat helsinkiläiset kaupunginosat saavat veloituksetta kotisivupohjan, palvelintilaa, 

käyttötukea ja koulutusta. Ulkoasut räätälöimme kaupunginosien toiveiden mukaan. Kotisivut ovat 
kaupunginosan ja kaupunginosayhdistyksen käyntikortti ja tuovat näkyvyyttä ja uskottavuutta. Ne verkostoivat 
paikallisia toimijoita ja vahvistavat yhteisöllisyyttä ja alueen identiteettiä. Kaupunginosat ylläpitävät sivustojen 

sisältöjä vapaaehtoisvoimin. Kehitämme Helkassa niiden toimintaa ylläpitäjä- ja käyttäjäpalautteen pohjalta.  

Helkan omat sivustot: www.helka.net  ja kaupunginosasivustot yhteen kokoava www.kaupunginosat.fi  -
portaali palvelevat kuten aiemmin jäsenyhdistyksiä ja kaupunginosa-aktiiveja.  

Olemme ylläpitäneet kaupunginosayhdistysten sähköistä yhteystietolistaa www.helka.net -sivustolla. Linkkilista 
kaupunginosasivustoista on sijainnut Helkan www.kaupunginosat.fi -portaalissa. Siellä pidämme esillä myös 

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

Jäsen- ja sidosryhmäviestintää olemme hoitaneet sähköpostilla, verkkouutisten ja sosiaalisen median kautta. 

Blogimme tarjoaa paikan tuoda esiin kaupunginosayhdistyksille tärkeitä aiheita. Facebook-sivuillemme 
linkitimme kaupunginosa- ja kaupunkiaktiiveille kiinnostavia ajankohtaisia sisältöjä. Instagram-sivullamme 
toteutimme keväästä syksyyn ulottuvan kampanjan kaupunginosayhdistysten lähettämien valokuvien ja 

tekstien pohjalta.  

Viestimme kaupunginosatoimintaa hyödyttävistä koulutuksista ja webinaareista jäsenistölle ja muille 
sidosryhmille. Lähetimme kolme jäsentiedotetta vuoden aikana. Viestimme kaupunginosatoimijoiden ja 

kaupunginosien tarpeista verkostoissa, joiden toimintaan osallistuimme vuoden mittaan. 

2.2 Koulutuspalvelut 

Jatkuvan poikkeustilanteen vuoksi järjestimme kaikki vuoden 2021 Kotikatu-palvelun koulutukset edelleen 

etänä. Tarjosimme räätälöityjä koulutuksia kaupunginosien kotisivualustan käyttöön tarvelähtöisesti.  
 

Tarjosimme jäsenistölle kaksi omaa koulutusta kevätkaudella, edellisvuoden koulutuskyselyssä esitettyjen 
toiveiden pohjalta. Ensimmäisenä toteutimme kahden illan koulutuksen videoiden kuvaamiseen ja 
leikkaamiseen (16. ja 17.3.) ja myöhemmin keväällä peruskoulutuksen Instagram-sovelluksen käyttöön 

kaupunginosaviestinnässä (25.5.).  
 
2.3 Omat tapahtumat ja muut asiantuntijapalvelut  

 
Kesä-syyskuun aikana toteutimme laajan Helsingin kaupunginosien kulttuuriympäristöihin liittyvän 
verkkokyselyn. Kyselyn kautta keräsimme aineistoa Helsingin kaupunginmuseon valmistelemassa Helsingin 
kulttuuriympäristöohjelmassa hyödynnettäväksi. Viestimme kyselystä laajasti sosiaalisessa mediassa ja saimme 
siihen n. 300 vastausta, mikä oli kyselyn laajuuden huomioon ottaen erinomainen tulos. Vastauksista koottu 
yhteenvetoraportti valmistui vuoden loppuun mennessä.  

http://www.helka.net/
http://www.kaupunginosat.fi/
http://www.helka.net/
http://www.kaupunginosat./
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Helkan perinteisen syksyisen pj-palaverin järjestimme 9.9. etätilaisuutena. Illan aikana kuulimme Helsingin 
kaupunginkanslian vuorovaikutussuunnittelija Veli-Matti-Hurtigilta asukasosallisuuden pienavustuksista sekä 

runsaasti mielenkiintoisia vertaisesimerkkejä eri kaupunginosista (mm. Vuoden kotiseutuyhdistykseksi valitusta 
Käpylä-Seurasta).  

 
Kävimme onnittelemassa Vuoden kotiseutuyhdistykseksi valittua Käpylä-Seuraa Käpylän 101 vuotisjuhlassa 
Karjala-talossa 23.10. Kasvokkain pidetyssä syyskokouksessa 25.11. pääsimme vuoden tauon jälkeen 

jakamaan jäsenistölle perinteiset joulukukat kiitokseksi vapaaehtoisesta työstä kaupunginosien hyväksi.  
 
Otimme kantaa vuoden aikana neljästi: 
 
Helkan lausunnot oikeusministeriölle: uudesta väliaikaisesta laista yhteisöjen kokouksiin liittyen (18.3.) ja 
yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnöstä (14.4.). Lausunto Helsingin liikenneturvallisuuden 

kehittämisohjelmasta Helsingin kaupunkiympäristön toimialalle (18.6.). Liityimme mukaan KKPH!-verkoston 
lausuntoon, jossa esitettiin, että Helsingin kansallinen kaupunkipuisto tulisi liittää valtuustostrategiaan ja sen 
perustamisselvitykselle tulisi osoittaa rahoitus (7.9.). 

 
Osallistuimme vuoden mittaan lisäksi seuraaviin tilaisuuksiin ja kehittämispajoihin: 
 
- Ministeriöiden järjestämät kehittämis- ym. tilaisuudet: Kulttuuriympäristöpäivien teeman verkkoavajaiset 4.2. 
(YM) / Valtakunnallisen kulttuuriperintöstrategian kick-off -webinaari 5.5.2021 (OKM) / Kansalaisjärjestöakate-
mian webinaarit mm. avoimen hallinnon teemasta 25.3. ja 1.10. (VM) / Kestävä kaupunki-seminaari 7.12. (YM) 

- Tutkimushaastattelut ja alustukset: historiatiedon-hakupalvelut-aiheinen tutkimushaastattelu 1.12. / 
haastattelut Helsingin kaupungin paatokset-alustan (19.1.) ja lupaprosessien (3.11.) kehittämiseksi sekä 

geotermisen energian käyttöönottoon liittyen (26.5.) / puheenvuoro paikallisrahan mahdollisuuksista 
Helsingissä 11.10. kaupunginkanslian teeman asiantuntijatilaisuudessa 
- Kaupunkitutkimukseen liittyvät seminaarit ja tilaisuudet: Kaupunkitutkimuspäivät 22.-23.4. /  

Aalto-yliopiston Livable Nordic Cities -seminaari Dipolissa 16.11. /Kaupunkiakatemian aamukahvitilaisuudet 
verkossa 
- Muita tilaisuuksia: Valtakunnallisen osallisuusareenan Vaikuttava kansalaistoiminta-webinaari 27.1./ 

Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -hankkeen (BIBU) -webinaari osallistuvasta budjetoinnista (11.3.) /  
Kansalaisfoorumin ”Yhdistystoiminnan pöllyttämö – Viestillä on väliä” -webinaari 15.4. 
 

3. YHTEISTYÖ 
 
3.1. Jäsenten välinen ja alueellinen yhteistyö 

 
Jäsenyhdistyksemme ovat tehneet aktiivista yhteistyötä viher- ja virkistysalueiden sekä kulttuurisesti 
merkittävien alueiden turvaamiseen liittyvissä verkostoissa (mm. Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! ja 

Keskuspuisto-verkostot). Olemme seuranneet aktiivisesti erityisesti KKPH!-verkoston toimintaa ja osallistuneet 
yhteistyöhön resurssien puitteissa. 

 
Jäsenyhdistysten välistä yhteistyötä tapahtuu Helkan työryhmissä ja seudullisesta kaupunkisuunnittelusta 
kiinnostuneita toimijoita olemme tavanneet Kaupunginosien kehittäjäverkostossa (KaKe). 

 
3.2 Yhteistyö Helsingin kaupungin hallinnon kanssa 
 

Tehtävämme on tuoda Helkan ja kaupunginosayhdistysten näkemystä kaupungin suunnitteluun ja 
päätöksentekoon. Aiheet, tahot ja painotukset vaihtelevat vuosittain, mutta yhteistyön ytimessä on aina 
asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen Helsingissä. Pitkäjänteisen 

vuorovaikutuksen tuloksena - jossa Helkakin oli mukana - päätti kaupunginhallitus, että valtuuston 
päätettäväksi valmistellaan esitys kansallisen kaupunkipuiston perustamisesta Helsinkiin. 
  

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme on kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikön alueyhteistyötiimi 
(mm. stadiluotsit). Vuonna 2021 seurasimme asukasosallisuuden rahoituksen kehittymistä ja osallistuvan 
budjetoinnin OmaStadin toista kierrosta sekä osallistuimme muutamiin sen ”raksa”-etätyöpajoihin. Viestimme 

OmaStadin etenemisestä jäsenistölle ja muille aiheesta kiinnostuneille. Tj on osallistunut Helsingin osallisuuden 
ja vuorovaikutuksen neuvottelukuntaan. Helkaa haastateltiin Helsingin paatokset-alustan kehitystyöhön liittyen 
(19.1.). 

 
Olemme olleet mukana Helsingin kaupunginmuseon koordinoiman kulttuuriympäristöohjelman (KULTYn) 

laadinnan prosessissa eräänä keskeisenä sidosryhmänä. Kesä-syyskuussa toteuttamamme kaupunginosien 
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kulttuuriympäristökysely liittyy KULTY-ohjelmatyöhön. Osallistuimme Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (KUVA) 
Tapahtumallisuus Helsingissä -webinaariin 18.5. 
 

Olemme viestineet kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) aluesuunnittelun ajankohtaisista aiheista ja 
tilaisuuksista. Muutakin viestinnällistä yhteistyötä kaupungin kanssa olemme tehneet. Toimitamme Helkasta 

julkisiksi ilmoitetut kaupunginosayhdistysten ajantasaiset yhteystiedot toimialojen viestinnästä vastaavien 
käyttöön pyynnöstä (koonti Helkan kotisivuilta).  
 

3.3 Muu yhteistyö 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Seudullista yhteistyötä olemme tehneet vertaisjärjestöjen kanssa mm. Kotiseutuliiton kaupunkijaostossa sekä 

liiton perustaman ”Kaupunginosaviestijät” Facebook-ryhmän keskustelujen käynnistämisessä ja 
ylläpitämisessä. Osallistuimme liiton järjestämiin vertaistapaamisiin ja webinaareihin (mm. Elävä 
kaupunkikulttuuri -työpaja 12.5. ja Yhteisöt elävät-hankkeen päätöswebinaari 12.10.) sekä Oulun 

valtakunnallisiin kotiseutupäiviin ja vuosikokoukseen 12.-15.8. (Helkaa liiton valtuustossa edustava Keijo 
Lehikoinen). 
 

Helkan tj on toiminut Suomen kylät ry:n hallituksessa sekä korttelijaoston jäsenenä. Korttelijaostossa on 
kehitetty kaupunkien paikallistoimijoiden mahdollisuuksia ja vaikutettu ns. Leader-toiminnan rahoituksen 
saamiseksi myös kaupunkialueelle.  

 
Olemme olleet mukana Metropolian ja Laurean koordinoimassa ”Naapurikahvit”-hankkeessa. Siinä kehitettiin 
opasmateriaali, joka tukee ja verkostoi uusia muuttajia alueen eri toimijoiden kanssa sekä auttaa  

kaupunginosayhdistyksiä jäsenhankinnassa ja yhdistystoiminnan kehittämisessä. Verkostoyhteistyö 
Maanpuolustuskoulutus ry:n ja Helsingin pelastusliitto ry:n kanssa kaupunginosien turvallisuus -teemasta 
konkretisoitui pilottikoulutuksessa (24.4.) ja työpajassa (8.6.). Osallistuimme kutsuttuina H:gin yliopiston 

”Lähiöiden yhteisöllinen resilienssi ja sen segregaatio” -hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn. 
 

Olemme olleet mukana Kuntaliiton Kuntademokratiaverkoston neuvonantajat -ryhmässä ja osallistuneet 
verkoston järjestämiin osallisuusaiheisiin webinaareihin sekä valtakunnalliseen demokratiapäivään 13.10.   
 

4. JÄSENISTÖ JA HALLINTO 
 
4.1 Jäsenet 

 
Vuoden 2021 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 
Kallion kulttuuriverkosto 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 
Kruununhaan asukasyhdistys ry 

  - Föreningen för Invånarna i Kronohagen ry 
Kulosaarelaiset - Brändöborna r.y. 

Kumpula-seura r.y. 
Kårböle Gille rf 

Helka pestasi kolme lukiolaisnuorta kahden viikon 

työkeikalle kesäkuun alussa Helsingin kaupungin kesä-
setelin turvin. Nuorten tehtävänä oli tuottaa valokuvia 

ja lyhyitä kirjoituksia eri kaupunginosista ja kohteista 
niissä. Julkaisimme nuorten tuotoksia Helkan blogissa 
ja linkitimme niitä some-kanaviimme. Nuorten 

kesätyöllistämisessä tehtiin yhteistyötä Helsingin 
kaupungin Job’d -hankkeen kanssa. 
 
 
Kuvassa kesänuoret ovat haastattelukeikalla Jätkäsaaren Uudella 
Saunalla. 
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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 
    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:  
 
Myönsimme Helkan ”Vuoden teko 2021” -huomionosoituksia kahdelle taholle: Taloyhtiöklubin Kimmo Karviselle 

luovutettiin kunniakirja ja kukat Helkan syyskokouksessa 25.11. Entäs nyt Maunula? -yhteisöteatteriproduktion 
ohjaaja Jyrki Kalliukselle kunniakirja ja kukat toimitettiin 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 järjestettiin etänä 29.3.  Sääntömääräinen syyskokous järjestettiin 

25.11. kasvokkain Paasitornissa, tuolloisten poikkeusajan rajoitusten vielä mahdollistamana.  
  
4.4 Hallitus ja työryhmät  

 
Helkan hallituksen puheenjohtajana on toiminut vuonna 2021 Hanna-Kaisa Siimes. Varapuheenjohtajan 
tehtävää hoiti Elina Kultaranta. Hallituksemme kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Toiminnanjohtaja Pirjo 

Tulikukka toimi esittelijänä ja sihteerinä. 
 
Hallituksen kokoonpano 2021: 
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 / varajäsen Anne Arento-Manerva, Lehtisaari-
Seura  
Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Raimo Rahkonen, Pakila -Seura / varajäsen Hanna Temmes, Maunula-

Seura 
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Nina Ruuttu, Vuosaari-Seura / varajäsen Marita Manninen, Myllypuro-Seura 
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Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset; Osmo Rantakari Laajasalo-Degerö - Seura / varajäsen Emilia Packalén, 

Roihuvuori-seura 
Koilliset kaupunginosayhdistykset; Timo Tossavainen, Siltamäki-Suutarila - Seura / Maria Laurila, Malmi-Seura 
Asiantuntijajäsen: Helsingin yliopiston dosentti 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 2021:  
  
Viestintäryhmä: Hanna-Kaisa Siimes, Satu Toivonen, Keijo Lehikoinen, Marika Lahti.  
Strategiatyöryhmä: pj, vpj, Jan Furstenborg, Nina Lukkari, Keijo Lehikoinen 

Ryhmien sihteerinä toimi tj Pirjo Tulikukka. 
Helkan kulttuuriympäristökyselyn työryhmä: pj, Pauliina Latvala-Harvilahti, tj ja projektityöntekijä Varpu 

Kurkilahti.  
Koulutusten suunnittelua ja toteutusta edistettiin työryhmällä pj, vpj ja tj. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Kuvissa Helkan kulttuuriympäristökyselyn some-ilmoittelua. 

 

4.5 Henkilökunta ja toimisto 
 

Toiminnanjohtajana on toiminut TaM Pirjo Tulikukka ja Kotikatu -palvelusta vastaavana IT-tradenomi Anna 
Kuoppala. Toimistomme on 1.1.-28.2.2021 sijainnut osoitteessa Aurorankatu 19. Koska Aurorankadun 
toimitilassamme ilmeni laaja vesivahinko ja se kärsi lisäksi hieman heikosta sisäilmasta, muutimme 1.3.2021 

lähtien Suomen Kotiseutuliiton hallinnoimaan toimistohuoneeseen omalla sisäänkäynnillä, osoitteessa 
Kalevankatu 13 A 4.  
 

5. TALOUS 
 
5.1 Toiminnan rahoitus 

Helsingin kaupungin myöntämä vuosiavustus koostuu toiminta-avustuksesta sekä avustuksesta Kotikadun 
ylläpitoon ja kehittämiseen (n. 91,8 %). Muu osa Helkan varsinaisen toiminnan rahoituksesta on katettu 
jäsenmaksuilla ja muilla tuotoilla (n. 8,2 %). Vuoden 2021 tilinpäätös on ylijäämäinen, yhteensä 2960,58 

euroa. Helkan kirjanpidosta on vuonna 2021 vastannut kirjanpitotoimisto TiliSoila Oy. Maksuliikenteen on 
hoitanut toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. 
 

5.2  Varainhankinta  

Jäsenmaksut: 

Helkan jäsenmaksuja v. 2021 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 2021 Helkan jäsenistä yhteensä 37 on ollut alle sadan jäsenen maksuluokassa; yhteensä 28 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. 

Syyskokous 2021 hyväksyi kaikkien jäsenmaksuluokkien tasokorotuksen (alkaen v. 2022) sekä uuden 
jäsenmaksuluokan perustamisen alle 50 jäsenen yhdistyksille. 
 

Kaupungin toiminta-avustus  
 
Helsingin kaupungilta saamamme vuotuinen 100 000 euron suuruinen toiminta-avustus kattaa osan järjestön 

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

Tehtävämme on toimia viestijänä ja välittäjänä kaupungin hallinnon ja kaupunginosatoimijoiden välillä ja  
edistää kaupunkilaisten osallistumisen ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksia laaja-alaisesti. Toimimme lisäksi 

kaupunginosien yhteisöllisyyden, paikallisten identiteettien ja kulttuurien vahvistamiseksi. Kauttamme 
tapahtuva vapaaehtoisten kaupunginosatoimijoiden tuki ja koordinointi toteutuu erittäin kustannustehokkaasti. 
Tarpeet aitojen kumppanuuksien kehittämiseksi hallinnon ja kaupunkilaisten välille sekä aktiivisuuden ja 

osallistumisen koordinoinnin tarpeet lisääntyvät kaiken aikaa. Olemme avaintoimija, verkostojen tuntija ja 
viestien välittäjä kaupunginosiin päin. Vuosiavustuksen vahvistaminen mahdollistaisi entistä laajemmin edellä 
mainitut palvelumme Helsingissä.  

Pitkään jatkuvat poikkeusolot, ilmastonmuutos ja uudet jakamistalouden muodot lisäävät jatkossa paikallisen 
koordinoinnin tarvetta. Kaupunginosien kotisivupalveluilla mahdollistetaan mm. tärkeää kaupunginosien 
yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Kaupunginosasivustojen ylläpito ja kehittäminen on yhä digitaalisempaan 

suuntaan muuttuvassa toimintaympäristössä varsin perusteltua. Sosiaalisen median kanavat ovat 
muutosherkkiä, joten yksin niiden varaan ei paikallista viestintää tule rakentaa. Some-kanavat eivät myöskään 
palvele pitkäjänteisessä kaupunginosien kehittämisen dokumentoinnissa tai tietämyksen siirtämisessä,  

toimijoiden vaihtuessa nykyään yhä nopeampaan tahtiin. Verkkoympäristön nopeiden muutosten vuoksi 
Helkan kaupunginosasivustoja on tarpeen kehittää jatkuvasti ja ajantasaisesti.   
 

 
Helsingissä, helmikuun 14. päivänä 2022 

Hallitus 

 

 

 
 


