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Toimintasuunnitelma 2023 - Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka  
 
1) Helkan perustehtävät ja painopisteitä vuodelle 2023  

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka on 69 jäsenyhdistyksensä kattojärjestö ja yhteisö. Helkan ja sen 
jäsenyhdistysten toiminnan tarkoitus on Helsingin kaupungin ja sen kaupunginosien kehittäminen viihtyisiksi, 
yhteisöllisiksi ja elinvoimaisiksi. Vuonna 2023 haluamme tukea jäsenyhdistyksiä sopeutumaan ja toimimaan 
alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Kaupunginosayhdistyksillä on tärkeä rooli yhteisöllisyyden ja 
sosiaalisen kestävyyden ylläpitämisessä kaupungin eri alueilla.  

• Toteutamme ydintehtäväämme tarjoamalla kaupunginosatoiminnan, osallistumisen ja vaikuttamisen 
asiantuntemusta tuen, neuvonnan, koulutusten ja erilaisten tapahtumien kautta 

• Viestimme monikanavaisesti kaupunginosatoiminnan tunnettuuden ja hyötyjen puolesta  
• Vaikutamme kaupunkilaisille tärkeissä teemoissa: lähiluonto, kulttuuriteemat, kestävä kehitys, 

kaupunkikuva 
• Vaikutamme omaehtoisen kaupunginosatoiminnan resurssien vahvistamisen puolesta (rahoitusta ja 

toimintatiloja) 
• Välitämme kaupunkilaisten näkökulmia suunnitteluun ja päätöksentekoon ja käymme vuoropuhelua 

hallinnon ja sidosryhmien kanssa osallistumisen, osallisuuden ja vuorovaikutuksen kehittämiseksi 
• Tarjoamme välineitä ja menetelmiä vahvistamaan kaupunginosien identiteettejä ja erityisyyksiä 

• Tarjoamme kanavia Helsingin kaupunginosista - ja kaupunginosiin - niiden verkostojen äärelle  

Esimerkkejä vuoden 2023 toiminnasta:  

- Järjestämme jäsenistölle ja muille sidosryhmille 1-2 kiinnostavaa tapahtumaa tärkeistä ajankohtaisista 
teemoista, esim. kaavavaikuttaminen, sote-palveluverkon muutokset, kulttuurinen kotiutuminen, viher- ja 
kulttuuriympäristöt, alueellinen verkostoyhteistyö  

- Tarjoamme tukea kaupunginosayhdistysten verkostoitumiseen ja yhteisponnistuksiin (Venetsialaiset 
Stadissa tapahtumakokonaisuus, kaupunkibulevardisuunnittelun yhteistoimintaryhmät, ym.) 

- Tarjoamme jäsenistölle 1-2 omaa koulutusta tarvelähtöisesti (esim. visuaalisen viestinnän osaaminen, 
tapahtumaosaaminen) 

- Tuemme kaupunginosien ja jäsenyhdistysten viestintää: opastaen ja kouluttaen WordPress -
julkaisujärjestelmän käyttöön sekä digi- ja sometaitoihin  

- Vahvistamme Helkan omaa some- ja jäsenviestintää; Helkan blogi ja Instagram-kanava ovat jäsenistön 
hyödynnettävissä 

- Jatkamme vertaistilaisuuksien ja -keskustelujen järjestämistä jäsentoimijoille  
- Välitämme tietoa ja esimerkkejä kaupunginosien kestävästä kehittämisestä 
- Helkan työryhmien kautta tarjoamme jäsentoimijoille mahdollisuuden vaikuttaa laajempiin teemoihin 

kaupungissa     
 
2) Viestintä ja koulutus   

Tärkeimmät sidosryhmämme ovat jäsenyhdistyksemme (kaupunginosayhdistykset), kaupunkilaiset sekä 
Helsingin kaupungin hallinto. Ydintehtävämme on toimia näiden välisenä yhdyskanavana, viestinviejänä ja 
sillanrakentajana. Viestimme kaupunginosayhdistysten vahvuuksista ja toiminnasta, joilla tavoitellaan eri 
alueiden myönteistä kehitystä pitkällä aikajänteellä. Aktivoimme edelleen ulospäin näkyvää viestintää, mm. 
some-kanavimme kautta, Helkan ja sen jäsenyhdistysten tunnettuuden lisäämiseksi. 

Koulutuksilla ja tapahtumilla pyrimme vastaamaan jäsenistöltä nouseviin tarpeisiin ja toiveisiin. Järjestämme 
vuotuisen Helkan puheenjohtajapalaverin, jossa jäsenyhdistykset voivat käydä kiinnostavia vertaiskeskusteluja 
ajankohtaisista aiheista.  

Viestintäteemaista koulutusta voimme tarjota itse tai yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Viestinnän 
visuaalisuuden merkitys on kasvava, joten voimme tarjota ajankohtaista koulutusta esim. valokuvien 
käsittelyyn tai ilmaisiin helppoihin taitto-ohjelmiin. Muitakin koulutuksia voidaan toteuttaa esiin nousevien 
tarpeiden mukaan ja resurssien puitteissa. Tiedotamme viestintäkanavissamme myös muiden tahojen 
toteuttamista hyödyllisistä koulutuksista ja tilaisuuksista.  
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Sivustoillamme (www.helka.net sekä www.kaupunginosat.fi) tarjoamme kaupunginosatoiminnan teemoihin 
liittyvää viestintää. Sosiaalisen median kanavien kautta toteutamme ajankohtais- ja sidosryhmäviestintää 
(Facebook www.facebook.com/HelkaRy ja www.instagram.com/helka_ry). Vertaisviestintää hoidamme 
suljetumpien FB-ryhmien kautta. Kaupunginosayhdistysten yhteystietolista sekä kaupunginosien ja 
kaupunginosayhdistysten Facebook-kanavalista löytyvät ajantasaisina sivustoltamme www.kaupunginosat.fi.  

Ylläpidämme Helsingin kaupunginosien WordPress-pohjaista www-julkaisualustaa (Kotikatu-palvelu). 
Vapaaehtoiset kaupunginosasivustojen ylläpitäjät saavat räätälöityä neuvontaa ja koulutusta. Huolehdimme 
kaupunginosien kotisivujen jatkuvasta ajantasaistamisesta ja sivustoja kehitetään yhteistoiminnallisesti 
käyttäjien kanssa. Kaupunginosasivustojen kautta tarjoamme kaupungin toimialoille ja muillekin sidosryhmille 
mahdollisuuden keskitettyyn paikalliseen tiedottamiseen. 

Tuotamme painettua julkaisuaineistoa, mediatiedotteita ja yleisönosastokirjoituksia, kun tarpeita ilmenee. 

3) Vaikuttaminen   

Helkan yhteistä näkemystä kaavoituksen, rakentamisen, ympäristön ja asumisviihtyvyyden teemoista 
muodostamme kysymällä ja kuuntelemalla kaupunginosatoimijoiden näkemyksiä. Lausunnot ja kannanotot 
valmistelemme yhteistyössä jäsenistön ja muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa.  

Vaikuttamiskohteita vuonna 2023 ovat muun muassa: sote-palveluverkon ja lähipalvelujen turvaamisen 
teemat, kaavavaikuttamisen kehittäminen, riittävän viher- ja virkistysaluetarjonnan säilyminen (mm. 
kansallinen kaupunkipuisto).  

Kaavavaikuttamisen kehittämistyöryhmämme voi toteuttaa 1-2 verkostotilaisuutta aihepiiriinsä liittyen.  
Hyödynnämme lisäksi Helsingin Yliopiston harjoitteluohjelmaa tiiviin kyselyn tai tutkimuksen tuottamiseksi 
kaavavaikuttamisen kehittämisen teemasta. Viestintätyöryhmämme edistää sekä Helkan yleisiä viestinnän 
tavoitteita että muiden työryhmiemme tavoitteita. Kaupunkisuunnittelun ja lähiluonnon teemoissa 
vaikutamme osallistumalla aktiivisesti mm. kaupunkiympäristön toimialan (KYMP) tilaisuuksiin ja työpajoihin. 

Helkan edustajat jatkavat vaikuttamista osallisuuden kehittämisen foorumeilla kuten: Helsingin osallisuuden ja 
vuorovaikutuksen neuvottelukunnassa sekä muissa teemaan liittyvissä kehittämistilaisuuksissa ja työpajoissa. 
Seuraamme kaupungin sivustojen digiuudistusta ja palvelujen digitalisointia tuoden esiin käytettävyys- ja 
osallisuusnäkökulmaa. Osallistumme kaupunginosatoiminnasta käytävään keskusteluun ja tuomme 
puheenvuoroja pyynnöstä mm. jäsenistön tilaisuuksiin, seminaareihin, työpajoihin ja päättäjätapaamisiin. 
Näissä tuomme esiin kaupunkilaisille ja kaupunginosille tärkeimpiä näkökulmia. 

4) Yhteistyö ja verkostot 

Helsingin kaupungille tarjoamme Helkan ja jäsenyhdistystemme kautta kumppanuuksia kaavoittamisen, 
lähiluonnon, virkistysmahdollisuuksien, kulttuuritoiminnan sekä palveluverkon suunnitteluun. Teemme 
aktiivista yhteistyötä jäsenyhdistystemme rinnalla useiden Helsingin eri toimialojen ja luottamushenkilöiden, 
muiden paikallis- ja kaupunkiaktivismitoimijoiden sekä tutkijoiden kanssa. Tärkeää yhteistyötä teemme 
kaupunginkanslian alueosallisuustiimin ja stadiluotsien kanssa. Pormestarin vetämässä osallisuuden ja 
vuorovaikutuksen neuvottelukunnassa tuomme esiin kaupunginosayhdistysten ja asukkaiden näkökulmaa.  

Olemme mukana 26.8.2023 järjestettävässä kaupunginosayhdistysten yhteisessä tapahtumakokonaisuudessa 
”Venetsialaiset Stadissa”, yhdessä Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kanssa. 
Tapahtumakokonaisuus tarjoaa Helkalle ja mukaan lähteville kaupunginosayhdistyksille yhteismarkkinoinnin 
kautta tulevaa näkyvyyttä ja tuotannollista tukea. Kannustamme ja tuemme muutakin kaupunginosien 
verkostoitumista ja yhteistyötä, toisena ajankohtaisena esimerkkinä pohjoisten kaupunginosayhdistysten 
yhteinen proaktiivinen kaupunkibulevardityöryhmä.  

Jalostamme Helkan kaupunginosien kulttuuriympäristökyselyn pohjalta kootun aineiston aiheita eteenpäin. 
Voimme hyödyntää niitä esim. kotikaupunkipolku- tai siirtolapuutarha-aiheisten kävelykierrosten yhteydessä; 
Euroopan kulttuuriympäristöpäivien 2023 ”Elävä perintö”-teeman hengessä. Tarjoamme yhteistyötä Helsingin 
kaupunginmuseon alkuvuodesta 2023 julkaiseman kaupungin kulttuuriympäristöohjelman tavoitteiden 
jalkauttamisessa.  

Teemme aktiivista yhteistyötä myös valtakunnallisten kattojärjestöjen, Suomen Kotiseutuliiton sekä Suomen 
kylät ry:n kanssa (mm. Leader-toimijat). Ylläpidämme yhteistyösuhteita kaupunginosatoimintaa koordinoiviin 

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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vertaisjärjestöihin (esim. EKYL). Jatkamme verkostoyhteistyötä kaupunginosaturvallisuuden kehittämiseksi 
(MPK ja HELPE). Teemme yhteistyötä Helsingin kaupunkimetsien ja -luonnon puolesta toimivien verkostojen 
kanssa. Toimimme lisäksi osallistumisen kehittämisen valtakunnallisissa asiantuntijaverkostoissa (mm. 
kuntademokratiaverkosto ja sen neuvonantajat-ryhmä). 

5) Jäsenistö ja hallinto 

Jäsenistömme koostuu 69 kaupunginosayhdistyksestä. Järjestämme vuodessa kaksi sääntömääräistä kokousta: 
kevät- ja syyskokouksen. Hallituksemme muodostuu puheenjohtajan lisäksi seitsemää eri suurpiiriä ja 
kaupunginosayhdistystä edustavista varsinaisista jäsenistä varajäsenineen sekä yhdestä asiantuntijajäsenestä. 
Se kokoontuu noin 7-9 kertaa vuodessa: toimistolla, etäsovelluksilla tai jalkautuen eri kaupunginosiin.  

Helkan työryhmät tukevat toimiston ja hallituksen työtä. Vuonna 2023 jatkamme viestintätyöryhmän ja 
kaavavaikuttamisen kehittämisen työryhmän toimintaa. Uutena perustamme sote-teemoihin pureutuvan 
työryhmän (teemoina mm. palveluverkon kehittyminen, kulttuurinen kotiutuminen). Tarjoamme Helkan 
asiantuntemuksen, kokemuksen ja verkostot kaikkien kaupunginosien ja sidosryhmien hyödynnettäviksi. 

Helkassa työskentelevät vakituinen toiminnanjohtaja ja määräaikainen internet-palveluista vastaava (Kotikatu-
palvelu) sekä erilaisten projektien toimihenkilöitä saatujen määrärahojen puitteissa. 

Helka on Suomen Kotiseutuliitto ry:n ja Suomen kylät ry:n jäsen. 

6) Talous  

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

Vuotuisella Helsingin kaupungin toiminta-avustuksella katamme keskeiset osat Helkan ydintoiminnasta. 
Helsingin kaupunki onkin Helkan toiminnan keskeinen rahoittaja, kumppani ja mahdollistaja. Tuottamamme 
palvelut tukevat kaupunginosien asukastoimintaa ja paikallista aktiivisuutta. Kaupungin tuki mahdollistaa 
somen ulkopuolista kaupunginosien paikallisviestintää laajasti. Sen kautta n. 50 kaupunginosaa saavat 
veloituksetta omat kotisivualustat ja sivujen vapaaehtoiset ylläpitäjät teknisen tuen ja ylläpitokoulutukset. Tuki 
mahdollistaa kaupunginosille keskeisen viestinnällisen näyteikkunan, tietopankin ja uutiskanavan.  

Katamme Helsingin kaupungin toiminta-avustuksella yhden kokopäiväisen toimihenkilön, toiminnanjohtajan 
palkkakulut; kotisivualustan (Kotikadun) peruspalvelut: IT-vastaavan palkkakulut sekä teknisen alustan ylläpito- 
ja palvelinkulut sekä osan Helkan muista peruskuluista (mm. toimitilan vuokrasta).  

Helkan jäsenmaksut v. 2023 ovat seuraavat: 50 € (alle 50 jäsentä) / 100 € (50-100 jäsentä) / 150 € (101-500 
jäsentä) / 200 € (501-1000 jäsentä) sekä 250 € (yli 1000 jäsentä). 

Kartoitamme uusia rahoitusmahdollisuuksia erityisesti projektiavustusten kautta. Sidosryhmistä löytyvien 
kumppanuuksien avulla voimme hakea soveltuvia projektimäärärahoja ajankohtaisiin teemoihin. Olemme 
avoimia myös muille rahoitusmahdollisuuksille. Sitoudumme huolehtimaan taloudestamme vastuullisesti ja 
pitkäjänteisesti. 

Helsingissä marraskuun 7. päivänä 2023  

Helka ry 
Hallitus 
 


