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1. TOIMINTA 
 
1.1 YLEISTÄ TOIMINTAVUODESTA 2022 

 
Poikkeusolot alkoivat hellittää vuoden 2022 aikana ja pääsimme siirtymään suurelta osin lähikokouksiin. 

Viestimme, verkostoimme ja verkostoiduimme aktiivisesti. Vuosikokousten lisäksi järjestimme jäsenistölle 
uudentyyppisiä vertaistapaamisia, jotka koettiin varsin tarpeellisina ja hyödyllisinä. Tarjosimme normaaliin 
tapaan kaupunginosien kotisivupalveluita: käyttötukea ja kotisivukoulutusta, pääasiassa etänä. Vaikutimme 

kaupunginosatoiminnan puolesta ja teimme aktiivista yhteistyötä eri sidosryhmiemme kanssa, tilaisuuksissa ja 
työpajoissa. 
 

Kevätkauden loppuun mennessä julkaisimme edellisvuoden kulttuuriympäristökyselyn pohjalta laaditun 
”Helsinkiä kaikille aisteille” -esitteen, sekä painettuna että sähköisesti. Esite toimitettiin Helsingin päättäjille ja 
viranhaltijoille. Olimme aktiivisia myös viheralueteemoissa.   

 

2. PALVELUT JÄSENYHDISTYKSILLE 
 
2.1 Viestinnän palvelut 

Tarjoamme kaupunginosatoimijoille viestinnän peruspalveluna kaupunginosien kotisivujen teknisen alustan 

sekä ylläpitopalvelut. Kaikki halukkaat helsinkiläiset kaupunginosat saavat Helkan kautta veloituksetta 
kotisivupohjan, palvelintilaa, käyttötukea ja koulutusta. Vapaaehtoisvoimin ylläpidetyt kotisivut verkostoivat 
paikallisia toimijoita ja vahvistavat alueiden yhteisöllisyyttä ja identiteettejä. Ne ovat kaupunginosien ja 

kaupunginosayhdistysten käyntikortteja ja tuovat jäsenyhdistysten toiminnalle näkyvyyttä ja uskottavuutta. 
Kehitämme Kotikatu-palvelua ylläpitäjä- ja käyttäjäpalautteen pohjalta.  

Helkan omat sivustot palvelevat jäsenyhdistyksiä ja kaupunginosa-aktiiveja osoitteissa: www.helka.net  ja 

www.kaupunginosat.fi. Kaupunginosayhdistysten ajantasainen yhteystietolista löytyy www.helka.net -sivustolta 
ja linkkilista kaupunginosasivustoista www.kaupunginosat.fi -portaalista. Sieltä löytyy myös kooste 
kaupunginosien ja kaupunginosayhdistysten Facebook-sivuista ja -ryhmistä linkkeineen. Listamme palvelevat 

laajaa joukkoa kaupunkilaisia, kaupungin hallinnon toimijoita sekä muita kaupunginosista ja niiden toiminnasta 
kiinnostuneita.  

Jäsen- ja sidosryhmäviestintää olemme hoitaneet sähköpostitse, verkkouutisin ja sosiaalisessa mediassa. 

Jäsenviestinnässä siirryimme v. 2022 uutiskirjeisiin, joita julkaisimme vuoden mittaan kolme. Blogimme on 
tarjonnut mahdollisuuden tuoda esiin kaupunginosayhdistyksille tärkeitä aiheita. Facebook-sivuillamme 
julkaisimme kaupunginosa- ja kaupunkiaktiiveille kiinnostavia ajankohtaisia sisältöjä.  

Viestimme jäsenistölle ja muille sidosryhmille kaupunginosatoimintaa hyödyttävistä koulutuksista ja 
webinaareista. Veimme ajankohtaisia viestejä kaupunginosien tarpeista verkostoihin ja yhteistyökumppaneille, 

joita tapasimme vuoden mittaan.  
 
2.2 Koulutuspalvelut 

Kotikatu-palvelun koulutuksia toteutimme vuoden mittaan ainoastaan etänä. Tarjosimme kaupunginosille 
niiden tarpeisiin räätälöityjä koulutuksia kotisivualustan päivittämiseen.  
 

Tarjosimme jäsenyhdistyksille varsin ajankohtaisen jäsenhankintateemaisen vertaiskoulutusillan 7.4. Helsingin 
yliopiston Porthanian tiloissa. Instagram-aiheinen koulutus siirtyi seuraavaan vuoteen. 
 

2.3 Omat tapahtumat ja muut asiantuntijapalvelut  
 
Järjestimme Helkan perinteisen syksyisen pj-palaverin 19.9. Töölön asukas- ja kulttuuritila Hietsun 

paviljongissa. Vertaiskeskustelukonseptilla toteutetun illan käynnisti Tekla Kososen alustus ja sen jälkeen 
siirryimme ryhmäpöytiin, jatkaen vertaiskeskusteluilla.   
 

Kävimme viemässä onnittelut ja tervehdykset Puu-Vallilan säilymisen 40-vuotisjuhlaan 14.5. sekä Marjaniemen 
100-vuotisjuhlaan sekä onnittelut Munkinseutu ry:n 50-vuotisjuhlaan. Konala-Seuran syyskokouksessa 9.11. 
esittelimme Helkan toimintaa ja palveluja jäsenyhdistyksille. 

 
Kevätkokous järjestettiin 29.3.; alustuksina kuultiin ajankohtaisia energia-aiheita Heleniltä sekä Tietoisku 

turvallisuus ja varautumisteemasta HELPE ry:ltä. Kasvokkain pidetyssä syyskokouksessa 21.11. kuulimme 
Helsingin sote-palveluverkon uudistuksesta ja jaoimme kaupunginosa-aktiiveille joulukukat kiitokseksi 
kaupunginosien hyväksi tehdystä työstä.   

 
Osallistuimme vuoden mittaan lisäksi seuraaviin tilaisuuksiin ja kehittämispajoihin: 

http://www.helka.net/
http://www.kaupunginosat.fi/
http://www.helka.net/
http://www.kaupunginosat./
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- Valtakunnallisten toimijoiden järjestämät kehittämis- ym. tilaisuudet: 13.1. Sitran Heikot signaalit -webinaari / 
30.3. OM:n Kansalaisjärjestöakatemia (teemoina inklusiivisuus, dialogit, osallisuus) /11.5. Kestävä kaupunki- 

seminaari osallisuudesta (YM) / 14.6. Democracy for the next era -keskustelutilaisuus (Demos Helsinki) / 
29.11. Sitran ja OM:n webinaari ”Demokratian tila ja osallisuus” / 25.8. Euroopan kulttuuriympäristöpäivien 

”Elävä perintö” -teemawebinaari (YM)   
 
- Tutkimushankkeiden tilaisuudet: 18.1.2023 Demokratiakorjaamo, CITIZEN-ohjelman loppuseminaari 

(kansalaisten rooli päätöksenteon eri vaiheissa) / 16.2. Osallistumisen edistämisen mallit -webinaari, Sokra-
hanke / 18.11. Hyvinvointi, viihtyisyys ja yhteisöllisyys lähiöissä (HYVIÖ- ja Lähiö-Inno-hankkeiden 
yhteiswebinaari)  

 

3. YHTEISTYÖ 
 

3.1. Jäsenten välinen ja alueellinen yhteistyö 
 
Jäsenyhdistystemme välinen yhteistyö ja verkostoituminen lisääntyi selvästi v. 2022. Pitkään on tehty aktiivista 

yhteistyötä mm. viher- ja virkistysalueiden sekä kulttuurisesti merkittävien alueiden turvaamiseen liittyvissä 
verkostoissa (mm. Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin!- ja Keskuspuisto-verkostot). Olemme olleet mukana 
KKPH!-verkostossa resurssiemme puitteissa. 

 
"Venetsialaiset Stadissa" järjestettiin eteläisten kaupunginosayhdistysten yhteisvoimin ensimmäistä kertaa 

27.8.2022. Mukana olleet kuusi kaupunginosayhdistystä ja kaupunginosaa kokivat tapahtuman erittäin 
myönteisenä: sille oli selvästi kysyntää, osallistujia oli paljon ja mukana olleet yhdistykset saivat hyvää 
näkyvyyttä. Pohjoisen alueen kaupunginosayhdistykset ovat liittoutuneet proaktiiviseen toimintaan 

Tuusulanväylän bulevardisuunnittelun tiimoilta. 
 
Jäsenyhdistyksemme ovat myös tehneet yhteistyötä Helkan työryhmissä. Kaavavaikuttamisen kehittämisen 

työryhmässä on pohdittu mm. kaavavaikuttamisen vaikuttavuuden parantamisen mahdollisuuksia. 
Seudullisesta kaupunkisuunnittelusta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa on kokoonnuttu Kaupunginosien 
kehittäjäverkoston tapaamisissa (KaKe). 

 
3.2 Yhteistyö Helsingin kaupungin hallinnon kanssa 
 

Perustehtävämme on välittää Helkan ja kaupunginosayhdistysten näkemystä kaupungin suunnitteluun ja 
päätöksentekoon. Aiheet, toimialojen kanssa tehtävä yhteistyö ja painotukset vaihtelevat vuosittain, mutta 
toiminnan ytimessä säilyy kaupunkilaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen 

Helsingissä.  
  
Tärkeimpiä yhteistyökumppaneitamme on kaupunginkanslian osallisuus- ja neuvontayksikön alueyhteistyötiimi 

stadiluotseineen (yhteistapaaminen 17.3.). Viestimme OmaStadin ajankohtaiskuulumisia jäsenistölle ja muille 
aiheesta kiinnostuneille. Hallituksemme jäsenet Tarja Laitiainen ja Olli Salin edustivat Helkaa Helsingin 

osallisuuden ja vuorovaikutuksen neuvottelukunnassa. Tarjosimme käyttäjänäkemystä Helsingin kaupungin 
hel.fi-verkkosivu-uudistuksen digiyhteisöön ja osallistuimme kolmeen eri testitilaisuuteen. 
 

Osallistuimme Helsingin kaupunginmuseon kulttuuriympäristöohjelman (KULTY:n) sidosryhmätyöhön. Kuvassa 
(alla) Helsingin kaupunginmuseon ja Helkan yhteinen KULTY- seminaari 9.6. kaupungintalon tapahtumatorilla. 
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Yhteistyö KYMP -toimialan kanssa konkretisoitui mm. 29.4. järjestetyssä LUMO-ohjelman seminaarissa, jossa 
Helkalla oli pyydetty puheenvuoro. Osallistuimme myös KYMP:in puurivistölinjauksen uudistamisen työpajoihin 
(16.5. ja 19.5.) sekä kaupungin luonnonhoidon linjausten uudistuksen seminaariin/työpajaan (8.9. ja 21.9.).  

11.10. tilaisuudessa KYMP (ja Forum Virium) esittelivät ”Kaupunkimuotoilua ja kansalaisille suunnattuja 
palveluja”.  

 
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan edustajia tapasimme Venetsialaisten stadissa -yhteistapahtuman 
tukimahdollisuuksien kartoittamiseksi muutaman kerran. KUVA -toimialan ja KaKe-verkoston yhteiseen ”Luova 

kaupunki ja luovat kaupunginosat - kaupunkikulttuurin muutoksia v. 1980-2020” -miniseminaariin 
osallistuimme 14.12.  
 

Olemme viestineet jäsenistölle ja sidosryhmille eri toimialojen osallistumistilaisuuksista ja työpajoista. 
Toimitamme julkisiksi ilmoitetut kaupunginosayhdistysten ajantasaiset yhteystiedot kaupungin toimialojen 
viestinnästä vastaavien käyttöön pyydettäessä (koonti Helkan kotisivuilta).  

 
3.3 Muu yhteistyö 
 

Seudullista yhteistyötä olemme tehneet vertaisjärjestöjen kanssa mm. Kotiseutuliiton kaupunkijaostossa sekä 
liiton perustaman ”Kaupunginosaviestijät” Facebook-ryhmän keskusteluryhmän fasilitoinnissa. Osallistuimme 
liiton järjestämiin vertaistapaamisiin ja webinaareihin (mm. 23.11. Suomen Kotiseutuliiton ”Mestarit ja kisällit”-

hankkeen seminaari / Kotiseutuliiton ja Uudenmaanliiton maakunnallinen kokous 23.3.) sekä Rovaniemen 
valtakunnallisiin kotiseutupäiviin 9.-11.9. (vuosikokous ja Kaupunkipaahtimo”-työpaja). 
 

 
 

Helkan tj on toiminut Suomen kylät ry:n hallituksessa sekä korttelijaoston jäsenenä. Korttelijaostossa on 
kehitetty kaupunkien paikallistoimijoiden mahdollisuuksia ja pyritty edistämään ns. Leader-toiminnan 
rahoituksen saamista myös kaupunkialueelle. Osallistuimme ministeriön Yhteisöllisen paikallisen kehittämisen 

työryhmän (YPK)”Vauhtia ja uusia näkökulmia yhteisölähtöiseen paikalliseen kehittämiseen” -webinaariin 11.2. 
 
Teimme verkostoyhteistyötä MPK ry:n HELPE ry:n kanssa kaupunginosien turvallisuus -teemassa. HELPE 

tarjosi Helkan jäsenistölle ”Turvallisuus tehdään yhdessä” -Teams webinaarin to 21.4. Olemme osallistuneet 
H:gin yliopiston ”Lähiöiden yhteisöllinen resilienssi ja sen segregaatio” -hankkeen ohjausryhmän työhön. 

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

 

4. JÄSENISTÖ JA HALLINTO 
 

4.1 Jäsenet 
 
Vuoden 2022 lopussa rekisteröityneitä jäsenyhdistyksiä oli yhteensä 68 kpl:  

Alppila-Seura ry, Sällskapet Åshöjden rf  
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki – kulttuuri- ja 

kaupunginosayhdistys ry,  

  Kultur- och stadsdelsföreningen Arabiastranden   
  Majstad Gammelstaden rf 

Eteläiset Kaupunginosat ry, Södra Stadsdelarna rf 

Viritimme keskustelua Helkan ja 
Kotiseutuliiton yhteistyöstä sekä 
liiton Helkan jäsenistölle 
tarjoamista palveluista. Kuva on 
Kotiseutuliiton neuvottelutilassa 
10.11. Helkan jäsenyhdistyksille 
järjestetystä illasta, jossa 
esiteltiin mm. kaupunginosa-
toimintaan soveltuvia 
jäsenrekisteripalveluja. 
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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 
Käpylä-Seura r.y. 

Laajasalo-Degerö Seura r.y. 
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 syyskokouksessa 2022 Helkan ”Vuoden teko 2022” -huomionosoituksen Kruununhaan 

asukasyhdistyksen aktiivi Tarja Laitiaiselle, "Venetsialaiset stadissa" ideasta ja koordinoinnista. 
Tapahtumakokonaisuus järjestettiin ensimmäistä kertaa usean kaupunginosayhdistyksen yhteisvoimin 
elokuussa 2022.  
   
4.2 Jäsenyydet 
 

Helkan jäsenyhdistykset ovat jäseniä Suomen Kotiseutuliitto ry:ssä Helkan kautta. Helka on myös Suomen 
kylät ry:n jäsen.   
 

4.3 Vuosikokoukset  
 
Helkan sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin 29.3. Hotel U14:n kokoustiloissa ja syyskokous 21.11. 

Kulttuurikeskus Caisan auditoriossa.  
  

4.4 Hallitus ja työryhmät  
 
Helkan hallituksen puheenjohtajana on toiminut vuonna 2022 Hanna-Kaisa Siimes. Varapuheenjohtajan 

tehtävää hoiti Timo Tossavainen, Siltamäki-Suutarila - Seurasta. Hallituksemme kokoontui vuoden aikana 
yhteensä 9 kertaa. Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka toimi esittelijänä ja sihteerinä. 
 

Hallituksen kokoonpano 2022: 
 
Puheenjohtaja: Hanna-Kaisa Siimes  
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Keskiset kaupunginosayhdistykset; Olli Salin, Hermanni-Vallila - Seura / varajäsen Keijo Lehikoinen, Artova ry 
Eteläiset kaupunginosayhdistykset; Tarja Laitiainen, Kruununhaan asukasyhdistys / varajäsen, Markku 
Koivusalo, Töölön kaupunginosat – Töölö ry 
Läntiset kaupunginosayhdistykset; Ben Grass Lehtisaari – Seura / varajäsen Heikki Leppänen, Konala-Seura  

Pohjoiset kaupunginosayhdistykset; Raimo Rahkonen, Pakila -Seura  
Itäiset kaupunginosayhdistykset; Nina Ruuttu, Vuosaari-Seura / varajäsen Marita Manninen, Myllypuro-Seura 
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 tutkija Pekka Tuominen 

 
Toiminnantarkastajat: 
Toiminnantarkastajana toimi HT-tilintarkastaja Tuula Hirvonen ja hänen varahenkilönään Ulla Agopov 

Kumpula-Seurasta.  
 

Työryhmät 2022:   
Viestintäryhmä: Hanna-Kaisa Siimes, Satu Toivonen, Keijo Lehikoinen, Marika Lahti, Ben Grass  
Kaavavaikuttamisen kehittämisryhmä: Osmo Rantakari, Heikki Leppänen, Elina Kultaranta, Vesa Rutanen, Matti 

Kivelä 
Helkan ”Helsinkiä kaikille aisteille” -kulttuuriympäristöesitteen työryhmä: pj, tj ja viestintätyöryhmän jäsen Satu 
Toivonen. Esitteen käytännön toteutuksesta vastasi projektityöntekijänä Varpu Kurkilahti. 

Ryhmien sihteerinä toimi tj Pirjo Tulikukka. 
 

              
 
Kuvitusta Helkan kulttuuriympäristökyselyn tulosten pohjalta laaditusta ”Helsinkiä kaikille aisteille” -esitteestä (Esitteen kansi ja 
kuvituskuva Sompasaunasta). 

 
4.5 Henkilökunta ja toimisto 
 

Toiminnanjohtajana on toiminut TaM Pirjo Tulikukka ja Kotikatu -palvelusta vastaavana IT-tradenomi Anna 
Kuoppala. Toimistomme on sijainnut 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. 92,6 %). Muu osa Helkan varsinaisen toiminnan rahoituksesta on katettu 

jäsenmaksuilla ja muilla tuotoilla (n. 7,4 %). Vuoden 2022 tilinpäätös on ylijäämäinen, yhteensä 4154,50 
euroa. Helkan kirjanpidosta on vuonna 2022 vastannut kirjanpitotoimisto TiliSoila Oy. Maksuliikenteen on 
hoitanut toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. 

 
5.2  Varainhankinta  

Jäsenmaksut: 
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Helkan jäsenmaksuja perittiin v. 2022 yhdistyksiltä seuraavasti: 

- alle 50 jäsentä: 50 euroa 
- 50 – 100 jäsentä: 100 euroa 
- 101 – 500 jäsentä: 150 euroa 

- 501 – 1000 jäsentä: 200 euroa 
- yli 1000 jäsentä 250 euroa. 
 

Vuonna 2022 Helkan jäsenistä yhteensä 10 on ollut alle 50 jäsenen maksuluokassa; 21 on ollut 50-100 
jäsenen maksuluokassa; yhteensä 28 on ollut 101-500 jäsenen maksuluokassa ja viisi on ollut yli 501 jäsenen 
maksuluokassa. Helkan keräämistä jäsenmaksuista tilitetään n. puolet suoraan Suomen Kotiseutuliitolle 

kaupunginosayhdistysten jäsenmaksuosuuksina.  
 
Kaupungin toiminta-avustus  

 
Erilaiset poikkeusolot ovat tulleet jäädäkseen, joten yhdistystoimintaakin tulee jatkuvasti sopeuttaa 

muuttuvaan toimintaympäristöön. Paikallisen yhteistyön ja koordinoinnin tarve lisääntyy tulevaisuudessa ja 
kaupunginosien erityispiirteitä ja olosuhteita tuntevat toimijat, kuten kaupunginosayhdistykset, ovat 
erinomainen taho sitä hoitamaan.  

Helkassa toimimme viestijänä ja välittäjänä kaupunginosatoimijoiden ja kaupungin hallinnon välillä. 
Tavoitteenamme on edistää ja kehittää kaupunkilaisten ja hallinnon vuorovaikutusta sekä laaja-alaisia 
osallistumisen mahdollisuuksia. Toimimme myös kaupunginosien yhteisöllisyyden, paikallisten identiteettien ja 

kulttuurien vahvistamisen puolesta. 

Helsingin kaupungilta saatavalla vuotuisella 100 000 euron toiminta-avustuksella katamme osan Helkan 
perusmenoista (toiminnanjohtajan palkkamenot, osan muun henkilöstön palkkamenoista ja toimitilavuokrasta 

sekä Kotikatu-palvelun tekniset perus- ja ylläpitokulut).   

Kaupunginosien kotisivupalveluilla mahdollistetaan mm. tärkeää kaupunginosien paikallista viestintää, 
yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Paikallista viestintää ei mielestämme kannata rakentaa yksin kaupallisten ja alati 

muuttuvien sosiaalisen median kanavien varaan. Tärkeän osan sitä muodostavat jatkossakin kaupunginosien 
kotisivut. Pelkät some-kanavat eivät palvele myöskään pitkäjänteistä kaupunginosien kehittämistä tai sen 
dokumentointia, eivätkä tietämyksen siirtoa nopeasti vaihtuville vapaaehtoisille. Kaupunginosasivustoilta 

edellytetään jatkuvaa kehittämistä, jotta on mahdollista pysyä mukana verkkoympäristön vauhdikkaassa 
muutoksessa. 

Haluamme edistää aitojen kumppanuuksien syntymistä hallinnon ja kaupunkilaisten välille. Tässä on vielä 
kehitettävää. Olemme avaintoimija, verkostojen tuntija ja viestien välittäjä kaupunginosiin päin. 
Vapaaehtoisten helsinkiläisten kaupunginosatoimijoiden tuki ja koordinointi toteutuu kauttamme erittäin 

kustannustehokkaasti. Vuosiavustuksen vahvistaminen mahdollistaisi entistä laajemmin edellä mainitut 
palvelumme Helsingissä.  

 

 
Helsingissä, helmikuun 28. päivänä 2023 
Hallitus 

 


