Helka ry:n Pj-palaveri 19.9.2022, muistiin merkittyä alustuksen jälkeen ja
ryhmäpöydistä
Järjestöaktiivi Tekla Kososen alustuksen kirvoittamia ajatuksia:
- jos joku aihe tai teema ei enää kiinnosta ketään, onko se enää tarpeellista? Tulisiko yhdistystä
kehittää suuntaan, joka herättää kiinnostusta?
- Kysytään säännöllisesti aktiiveilta ja vapaaehtoisilta ”onko ollut kivaa”
- Mietitään, mikä on kivaa ja parasta yhdistyksen toiminnassa ja suunnataan toimintaa sen
mukaisesti
- Mietitään mitkä somekanavat palvelevat kunkin yhdistyksen tarpeita parhaiten ja viestitään
niiden kautta (esim. nuoret eivät ole lähes lainkaan Facebookissa)
Kysymyksiä ja kommentteja:
- Yhdistystoiminta kilpailee somen kanssa nykyään (tulee mennä aktiivisesti mukaan someen!)
- Instagramiin ja Facebookiinkin voi laatia postauksia helpolla ilmaisella CANVA-ohjelmalla, jossa
voi yhdistää kuvaa ja tekstiä (netistä löytyy paljon oheistusta aiheeseen)
- Kaikki asiat eivät sovi kaikille yhdistyksille (mm. on hyvä miettiä mitä vaikkapa Instassa olemisella
halutaan tavoitella)
- Myös mielipidekirjoitukset ja lehdet toimivat edelleen hyvin
- Miten pystytään vaikuttamaan kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon? Tarvittaisiinko
kaupunginosavaltuustoja tai vastaavia Helsingissäkin?
- Somen kautta voidaan saada toisinaan paljonkin liikehdintää jonkin kaupunkisuunnitteluaiheen
taakse (esim. laittamalla kuvia ja linkkejä jostain ei-halutusta aiheesta, toiminut mm.
Roihuvuoressa)
- otetaan kaikki kanavat käyttöön: monikanavaisuus on tätä päivää
- Todettiin, että Facebookissa ja myös omilla kaupunginosasivuilla tulisi olla läsnä säännöllisesti
(Alppilan kallioiden puolustamisen keissi: saatiin muutamia nuoria mukaan, jotka tekivät paljon
Facebook-postauksia, joiden kautta saatiin paljon huomiota ja uutta porukkaa)
- Miten paikallisdemokratiaan voisi vaikuttaa tai miten sitä voisi kehittää? Ehdotettiin
lähidemokratiatyöryhmää Helkaan (huomautettiin, että Helkassa toimii jo kaavavaikuttamisen
kehittämisen työryhmä, jossa aihetta voidaan käsitellä)
- Kommentti: ”Ei valtaa alemmas vaan Aiemmas!” Tarvittaisiin jonkinlaista
”päivittäisdemokratiaa”; kaupunkilaiset tulisi ottaa mukaan tueksi koko prosessiin (ensin: mistä on
kyse/ mihin pyritään / sitten etsimään ratkaisuja yhdessä)
Ryhmäpöydän teema: Kaava-vaikuttaminen
1. Ongelmat määriteltävä. On alueita, joilla ei ongelmia.
2. Kaupungin organisaatiomuutos hankaloittaa edelleen kanssakäymistä. On myös uusia
toimihenkilöitä, jotka eivät tunne taustoja, eivätkä tutustu tarpeeksi kaavoitusalueisiin.
Siksi eivät kunnioita Helsingin historiaa ja kulttuuriperinteitä.
Helsinki laajentaa kanta-alueita ja tiivistää olemassa olevia alueita; MITEN VOIDAAN VAIKUTTAA?
1. Suunnittelijat lähemmäksi kaupunkilaisia. Asukkaat ovat oman alueensa asiantuntijoita.
2. Yleiskaavan pikselit ovat järkyttäviä; tarkasti suunniteltuja epätarkkuuksia! Laskentamalli.

3. Puutteena on, että keskustellaan vain pienistä alue-palasista, eikä katsota suurempia
kokonaisuuksia.
4. Tarvittaisiin alueelliset runkosuunnitelmat. Aluesuunnitelmien vaikutusta ei tiedetä eikä
selitetä. Arkkitehdit eivät pysty vaikuttamaan kaavoihin.
5. Kaupunki ei ole tarkistanut väestön kasvuennustetta, vaikka on muuttotappiokunta.
6. Keskustelut kaupungin kanssa eivät vaikuta; MAL määrää neliöt, eikä laatua ja myös
rakennuttajat määräävät, paljonko pitää olla neliöitä. Esimerkiksi kaupunki antaa NCC:lle
valtuudet suunnitella rakentamista! Valtuustokaudet vain neljä vuotta, uudet
luottamushenkilöt eivät tutustu riittävästi edeltäjiensä suunnitelmiin.
MITÄ VOIMME TEHDÄ? Ehdotus
Kaupunginosayhdistykset voisivat kartoittaa omien alueidensa ongelmakohdat ja alueet
ja ne lähetetään Helkan Kaavavaikuttamisen kehittämisen työryhmälle.
Helka voisi sitten järjestää kaavoitusseminaareja maastokäynteineen ongelma-alueiden
& kohtien selvittämiseksi. Seminaariin tultava kaupungilta sellaiset virkamiehet, jotka
tuntevat alueet ja joilla on mahdollisuus vaikuttaa kaavoitukseen ja puuttua
ongelmakohtiin.
Muistiin merkitsi: Riitta Korhonen, Viikki-Seura
***************************************************************
Viestintä ja jäsenviestintä -teemainen ryhmäpöytä:
- Kannattaa käyttää erilaisia viestintävälineitä ja -kanavia: mm. jäsenkirjeet/ useat
Facebook-sivut
- Myllypurossa lisäksi käytetty mm. flaijereita ja seinäjulisteita
- haaste: Meilahti-Seura menetti ison joukon jäseniä, kun ihmiset vaihtoivat työpaikkaa ja
sp-osoitteet lakkasivat toimimasta (nokialaisia..) – jäseniä ei ole sen jälkeen tavoitettu, kun
muita sp-osoitteita heille ei ole
- Meilahdessa on iso Facebook-ryhmä, jota Meilahti-Seura käyttää viestimisessä; lisäksi on
mietitty ilmoitustaulua (mihin? Kirkon luo, Alepan luo..)
- Kotiseutuliitto on ylläpitänyt Facebook-ryhmää ”Kaupunginosatoimijat”; ylläpitoryhmä
pyrkii postaamaan sinne aina tiistaiaamuisin ja on mukana keskustelemassa päivän aikana
(säännöllisyys on valttia Facebookissa)
- Kaupunginosien ja kaupunginosayhdistysten Facebook-sivujen ja -ryhmien listaus
linkkeineen löytyy Helkan www.kaupunginosat.fi -sivuston yläpalkista (odota sivun
avautumista, linkkien vuoksi se aukeaa hitaasti)
- Keskusteltiin jäsenrekisteripalvelujen tarpeista ja tarjoajista; mainittiin
jäsenrekisteripalveluja tarjoavat: Yhdistysavain sekä Flomembers, josta saa 20%
alennuksen Kotiseutuliiton kautta, lisätietoa täältä
https://kotiseutuliitto.fi/jasenille/jasenedut/jasenrekisteri/
Suositeltiin myös oman jäsenrekisterin siivoamista turhista jäsenistä/jäsenyystyypeistä
- Jäsenhankinta: kysytään mistä jäseneksi hakevat ovat kiinnostuneet
(liittymislomakkeessa) – ja luodaan tehtäviä näihin kiinnostuksen kohteisiin

- jäsenmaksujen perintä: toimiva idea on ollut liittää kuluvan vuoden jäsenlaskuun myös
mahdollinen edellisen vuoden maksamaton jäsenmaksu
- Oivallus: Asukastalo on viestintäväline! Esim. Kruununhaassa asukastalon ikkunaa
käytetään viestinnässä (viikkolukujärjestys esillä)
Osalla järjestöjen ylläpitämistä asukastaloista ja -tiloista on palkattu (usein puoliaikainen)
koordinaattori. Kruununhaan Krunan Mesta edellyttää seuran jäsenyyttä, jos asukastilassa
haluaa järjestää tilaisuuden. Rahoitus asukastilojen vuokriin ja työntekijöihin haetaan
kaupunginkanslian asukasosallisuuden määrärahoista. Kruununhaka saa avustusta sekä
tilavuokraan että työntekijään. Myllypuro on hakemassa määrärahaa vuokran lisäksi myös
koordinaattorin palkkaan seuraavassa haussa.
Uumoiltiin, mahtavatko asukastilojen sähkölaskut nousta lähitulevaisuudessa..
- Etelä-Haagassa on tulossa 100-vuotisnäyttely – tämäkin on viestinnän muoto! Näyttelyn
tulisi olla siirrettävä, joten on mietitty mm. roll-up -muotoa (joka on melko edullinenkin)
- historiakuvia löytyy mm. finna.fi -sivuston kautta tai Helsingin kaupunginmuseolta
- Kruununhaassa on pidetty ”Krunikka puhuu” -iltoja (2 x keväällä ja 2 x syksyllä, pyritään
saamaan myös poliitikkoja mukaan) – teemoina mm. liikenneturvallisuus, kybertuvallisuus,
ikääntyminen, ajankohtainen Kruunuvuorensillan rakentuminen
- Kruununhaan joukkoliikenteen linja-asioihin pyritty vaikuttamaan, mutta kokemus on
ollut, että HSL ei kuuntele
- Alueisiin kohdistuvia uhkia voi hyödyntää jäsenhankinnassa
- Kruununhaassa on toiminut ”Neulekahvila”, joka kokoontuu säännöllisesti (eräänlainen
”naapurikahvit”)
- asukasyhdistykset voivat tehdä yhteistyötä alueen koulujen oppilaskuntien kanssa - idea
Kruununhaasta: alueen lapset ja nuoret ottamaan valokuvia alueelta teemalla ”alue lasten
ja nuorten silmin”
Muistiin merkitsi: Pirjo Tulikukka, Helka
****************************************************************
Ryhmäpöytä: jäsenet ja vapaaehtoiset
- Pihlajisto-Viikinmäki -lehti ilmestyy 2 krt/vuosi
- tapahtumia
- Yökoris-tapahtuma
- pizzailta
- puistojuhla
- yritys värvätä nuoria
- Ilmaistapahtumat kiinnostavat
- hallitustyöhön ei haluta sitoutua
- nuoret kysyvät ”mitä siitä saa..?”
- talkoot ja tapahtumat vetävät väkeä
- tapahtumissa on kova työ
- mikrotuki nuorten projekteihin
- Nuorille pitää antaa ohjausta
- idean pitää tulla nuorilta

- ”yhteinen vihollinen” tuo ihmisiä yhteen
- Helsingin kesätyösetelit (nuorille)
- Kyläpäiviä: Tonttupolkuja, Kevätkirppis, Talvirieha
- Yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa (Martat, kirkko, partio yms.)
- Diakonissalaitoksen D-ryhmä
- Vapaaehtoisia myös muista ryhmistä, joku ammattilainen mukana johtamassa
- Yhteistyö lähipiirin kyläyhteisöjen kanssa on vaikeaa
- Miten yksin olevat tavoittaa?
- suuri kynnys lähteä mukaan toimintaan
- koulujen vanhempainyhdistykset mukaan
- nuoret: musiikki, teatteri, taide, sirkus
- oppilaskunnat mukaan
Muistiin merkitsi: Emilia Packalén, Roihuvuori-seura

