
Helkan vertaisilta - Mistä jäseniä ja vapaaehtoisia yhdistyksiin? 7.4.2022 

Porthaniassa  

 

Emilia Osmala, Osana Oy: 

 

(katso PP-esitys linkistä) 

- etätyö - työyhteisö ei tarjoa kohtaamisia, ihmiset hakevat yhteisöllisyyttä yhdistystoiminnasta 

- pitkäaikainen sitoutuminen vähäisempää - tämä on globaali trendi 

- nuoret haluavat toimintaan, eivät hallituksiin 

- (esityksen kaaviokuvan) ”spontaanit” haluavat tehdä jonkin valmiin yksinkertaisen jutun  näistä 

vapaaehtoisia yhdistyksille 

- kertaluonteiset tai ’sisäänheitto’tehtävät (tutustuminen - luottamuksen rakentaminen - 

sitouttaminen) - hyvät selkeät tehtävänkuvaukset 

- oman roolin ja yhdistyksen tavoitteiden ymmärtäminen lisää vapaaehtoisen sitoutumishalua 

- pelkkä viestintä ei riitä - pitää olla myös ymmärrys siitä mikä motivoi ja keitä itse haluamme 

mukaan 

- Kokemus vaikuttamisesta - oman toiminnan reflektio - lisää jatkohalua 

 

Otto-Ville Mikkelä, Roihuvuori-seura: 

 

- v. 2005 seuran toiminta oli hiipunutta 

- toiminta oli ’perinteistä’: mm. laadittiin lausuntoja - seuraa olisi voinut kutsua ”asukkaiden 

ammattiyhdistysliikkeeksi”.. 

- ainoa tapahtuma oli vuodesta toiseen samanlaisena toistuva Roihuvuori-päivä, jossa kävi samat 

200 henkeä.. toistuvaa tapahtumaa varten oli jopa teetetty kyltti - tosiasiassa tapahtuma ei enää 

kiinnostanut ketään 

- tällä hetkellä seuran jäsenmäärä on kasvanut 600:aan! (aiemmasta 60:stä) - miten tämä 

mahdollistui? 

-  Lähdettiin liikkeelle uudella idealla: Roihuvuoren kyläjuhlat, joiden järjestämiseen kutsuttiin 

mukaan musiikkiopisto, päiväkoti ja laajasti alueen muitakin toimijoita. Ensimmäinen kerta 

toteutettiin Taiteiden yönä - haluttiin saada selville, olisiko ylipäätään kiinnostusta tämmöiseen ja 

ihmiset olivat muutenkin liikkeellä. Joku vinkkasi alueen toimijasta, joka sai nosturin, jolla 

nostettiin ihmisiä katsomaan aluetta korkealta, lisäksi alueella asuva valomies valaisi japanilaisen 

puutarhan kauniisti. Lapsille jaettiin katuliituja ja he värittivät koko Roihuvuorentien! Tapahtuma 

oli suuri menestys. 

- Tämän jälkeen on ideoitu ja toteutettu valtava määrä erilaisia tapahtumia, näkyvin on 

Roihuvuoren toukokuinen HANAMI-kirsikankukkajuhla. Muita tapahtumia: Roihuvuoren 

kirjamessut, musiikkiklubitoiminta (mm. Roihuvuoden kahvila Riossa, joka sijaitsee kerrostalon 

alakerrassa!), Vappu (pitkät pöydät johon kaikki tuovat nyyttäriperiaatteella ruokia ja juomia)  

- Tapahtumien tulee näkyä - kannattaa muistaa WOW-efekti! Roihikassa on meneillään jatkuva 

kirsikkapuiden istutusprosessi (jätetään ’perintöä’ alueelle toiminnalla) 

- ”Tehdään jotain parempaa” alueelle (lausuntojen laatiminen ei kiinnosta tai saa ihmisiä liikkeelle) 

- Seura rakentaa verkostoja: ihmisiä on käyty pyytämässä mukaan toimintaan sekä 

hiekkalaatikoilta että kapakasta (jos kapakasta saadaan joku mukaan, hän yleensä sitoutuu) 



- Seura on sateenvarjo-organisaatio (jos joku haluaa järjestää jotain alueella, seura voi järjestää 

luvat, hoitaa byrokratian ja hankkia rahoitusta) 

- Seura on hankkinut yhteiskäyttötavaroita (mm. yhteiskäyttövene/ konttipyörä/ telttoja ym.), näin 

saadaan kerrytettyä vähitellen resursseja seuralle. Seura lainaa yhteiskäyttötavaroita 

jäsenmaksunsa maksaneille - tosin tapahtumavälineitä (telttoja ym.) on lainattu myös muille 

toimijoille/kaupunginosille 

- Miten hankitaan toimijoita seuran hallitukseen? Ei oteta ’ketä tahansa’ vuosikokouksesta, vaan 

’poimitaan käsin’/pyydetään henkilöitä, joilla on jokin tietty intressi tai osaaminen jota seura 

tarvitsee. Hallituksessa henkilöitä 35-v. ylöspäin 

- verkostoidaan alueen vapaaehtoisia ja tarjotaan kirjastolla vuotuinen karonkka ruokineen ja 

juomineen (mm. HANAMI-juhlaa järjestäville vapaaehtoisille) 

- toiminnassa mukana oleminen ei edellytä jäsenmaksun maksamista; usein pitkään 

vapaaehtoistoiminnassa mukana olleet alkavat kuitenkin maksaa myös jäsenmaksua 

- tekemisen pitää olla HAUSKAA! 

- seura ottaa uusia asioita tehtävälistalle vain jos joku tulee tekemään niitä (eli ei tehdä vaan 

kaikkea mitä ehdotetaan..) 

- ollaan verkostoitu asukkaita muuhunkin kuin tapahtumien tekemiseen (mm. kirjaston ja koulun 

puolustamiseen) 

Roihuvuori-seuran sivusto: https://kaupunginosat.fi/roihuvuori/  

Roihuvuori-seuran Facebook-sivusto: https://www.facebook.com/roihuvuoriseurasivu/  

 

Juha Beurling-Pomoell, Lauttasaari-Seura: 

 

(ks. esitys linkistä) 

- Seuralla 60. toimintavuosi 

- keskiössä kaksi asiaa: edunvalvonta ja yhteisöllisyys 

- mietitään ”mitä varten olemme olemassa” (ei ajatella erityisesti jäsenhankintaa..) 

- arvot ja strategiset painopisteet, niiden mukaan tehdään toimintaa 

- tehtiin tutkimus seuran toiminnasta (”Lauttasaari-barometri”); Lauttasaaressa yhtenä kolmesta 

tärkeimmäksi koetusta aiheesta nousi kaavoitusasioiden edunvalvonta 

- meillä on kerran viikossa ilmestyvä oma Lauttasaari-Lehti (80% alueen asukkaista lukee sitä), 

tärkeä viestintäkanava (sopimukset alueen mainostajien kanssa tehdään useimmiten koko 

vuodeksi kerralla) 

- Sosiaaliseen mediaan kannattaa panostaa! Lauttasaaren suurimmassa Facebook-ryhmässä on 

17000 jäsentä (saarella asuu 25000 henkeä); seuralla on myös oma Facebook-sivu 

- paljon työryhmiä, joihin ihmiset voivat osallistua kiinnostustensa mukaan; pitää olla 

’sisäänheittotuotteita’, joiden avulla etsitään uusia ihmisiä mukaan (esim. lehdessä on 

rekryilmoituksia, vaikkapa ”niittyjen istutustalkoisiin etsitään koordinaattoria” - aina on löytynyt) 

- työryhmistä mm. sitten ihmisiä hallitukseen 

- feissaus (eli pyydetään suoraan kysymällä ihmisiä mukaan) 

- ”vain jäsenille” -juttuja (mm. Nikkari-klubi) 

- teetettiin Lauttasaarelle oma vaakuna (järjestettiin yleisöäänestys vaihtoehdoista) 

- uusi idea, ollaan järjestämässä ”Allsong på Drumsö” -tapahtumaa - tässä käytettiin hyväksi 

Lauttasaaren ”Onnellisten saari”-imagoa.. 

- tehdään paljon yhdessä seurakunnan kanssa (jolla on paljon resursseja) 

https://kaupunginosat.fi/roihuvuori/
https://www.facebook.com/roihuvuoriseurasivu/


- muistettava: jokainen tapahtuma on aina ”yhteisön käyntikortti”! 

- Lauttasaari-Seuran kotisivu: https://www.lauttasaari.fi/lauttasaari-seura/  

- Lauttasaari-Seuran oma Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/lauttasaariseura/  

- Lauttasaaren suurin Facebook-ryhmä: https://www.facebook.com/groups/531626926877344  

 

Yleiskeskustelua ja ryhmäpöydistä kuultua: 

- itseohjautuvuuden perusperiaate: mahdollistetaan uudet jutut 

- joillakin alueilla voi ilmetä sisäisiä ristiriitoja tai hajaannusta, erityisesti jos alue on suuri ja sen 

’sisällä’ on useampi pienempi alue jolla saattaa olla oma ’identiteetti’.. Olisi hyvä jos isomman 

alueen eri osa-alueet toimisivat yhdessä 

- juteltiin alueiden vaakunoista: voisiko Helka vaikuttaa kaupunkiin niin että saataisiin alueellisia 

’vaakunoita’ jotenkin katumaisemaan? 

- on hyvä reflektoida omaa toimintaa - myös epäonnistumiset esiin 

- asukkaiden turvallisuusilta -tapahtumia järjestetty muutamissa kaupunginosissa (HELPE ry:ltä saa 

luennoitsijan iltaan) 

- Kallion kulttuuriverkosto järjesti onnistuneen Alpakka-tapahtuman Kalliossa sekä 

rauhanjulistuksen (oliko joulutapahtuma?) 

- Roihuvuoressa jokainen uusi aluearkkitehti kierrätetään aina ympäri aluetta hänen aloittaessaan, 

jotta tutustuu alueeseen konkreettisesti (yhdistys kutsuu) 

- Roihuvuori-seura on koostamassa parhaillaan 2070-tahtotilaa alueellaan (työryhmä tekee) ja 

toimittaa sen sitten kaupungille (ajatus on tuoda kaupungin tietoon mm. mitkä metsäselänteet 

ym. ovat asukkaille tärkeitä) 

- Laajasalo-Degerö - Seura on hankkimassa yhteiskäyttöpurjevenettä seuran jäsenistön käyttöön; 

seura on myös hankkimassa alueen asukastilaa, Ylistaloa, itselleen (Helsingin kaupungilta) 

- Myllypuro-Seuran ponnistelujen tuloksena saatiin uusi asukastila kaupungin ’kaappaaman’ 

Asukastalo Myllärin tilalle 

- Pajamäessä on saatu vähennettyä turhia puunkaatoja (metsä on ainoa resurssimme alueella..) 

- Puistolassa on lähdetty kokeilemaan ’rekrytointeja’ Messenger-sovelluksen kautta (Facebook-

ryhmän jäsenille) 

- ”Tule meille tekemään” -tyyliin kutsutaan mukaan ihmisiä (ei jäsenrekryjä..)  

- Kallion Tokoinrannan HANAMI-juhla 

- Malminkartanon koepuutarhan omenanpoiminta-tapahtuma syksyisin 

- Haagan Rhodo-puisto 

- naapurialueiden yhdistysten yhteistyö (mm. yhteistyötä lausuntojen laadinnassa) 

- Ei-toivottujen kaavamuutosten tiedotuksen yhteyteen jäseneksiliittymislinkki! 

- Kaikille kiinnostuneille hyödynnettäväksi Metrotempaus-idea: 

 - jokin viikonloppu metron varrella olevat kaupunginosayhdistykset järjestäisivät 

 ohjelmaa metrovaunuihin?! 

 - Yle ja Hesari mukaan viestintään 

 - katumaalaukset yhdistämään tapahtumapaikkoja 

 - tanssitapahtuma metroon?! 

- Vinkki isoja tapahtumia tuottaneelta henkilöltä kaikille jotka miettivät onko jokin toiminta 

kaupungissa luvallista: ”On helpompi saada anteeksi, kuin lupa!” - eli kannattaa vaan tehdä ja 

toteuttaa omia ideoita rohkeasti. 

https://www.lauttasaari.fi/lauttasaari-seura/
https://www.facebook.com/lauttasaariseura/
https://www.facebook.com/groups/531626926877344


 


