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poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, perustettu 1964

jäseninä 69 kaupunginosatoimintaa harjoittavaa paikallista yhdistystä, 
joissa on arviolta yh.t n. 12 000-14 000 jäsentä (henkilö- ja yhteisöjäseniä)

Helka on välittäjä, kehittäjä ja dialogin  mahdollistaja

Helka on kanava Helsingin alueilta ja alueille

Helkan toiminnan tavoitteista
- Tarjoamme kaupunginosatoiminnan, osallistumisen ja vaikuttamisen asiantuntemusta tuen,  

neuvonnan, koulutusten ja erilaisten tapahtumien kautta
- Viestimme monikanavaisesti kaupunginosatoiminnan tunnettuuden ja hyötyjen puolesta
- Vaikutamme tärkeissä teemoissa: lähiluonto, kulttuuriteemat, kestävä kehitys, kaupunkikuva
- Vaikutamme omaehtoisen kaupunginosatoiminnan vahvistamisen puolesta (avustuksia ja toimintatiloja)
- Välitämme kaupunkilaisten näkökulmia suunnitteluun ja päätöksentekoon ja käymme vuoropuhelua

hallinnon ja sidosryhmien kanssa
- Tarjoamme välineitä ja menetelmiä vahvistamaan kaupunginosien identiteettejä ja erityisyyksiä

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka



69 jäsenyhdistystä



Kaupunginosayhdistyksen 
julkisuuskuvan vahvistaminen

- järjestetään aktiivisesti erilaisia oman alueen 
erityisyyksiin pohjaavia tapahtumia (yhdessä muiden 
alueen toimijoiden kanssa) uusia tapahtumatyyppejä: 
kirjamessut, elokuvien näyttäminen, Venetsialaiset, Kekri 
ym. (Roihuvuori- -

Mitä ovat Konalan erityisyydet..?

- toteutetaan monikanavaista viestintää seuralle tärkeissä 
teemoissa (paikallislehdissä, verkkosivuilla, Facebookissa, 
Instagramissa ym.)

- osallistutaan aktiivisesti osallistuvaan budjetointiin 
(OmaStadi) markkinoidaan seuran tekemiä ehdotuksia 
aktiivisesti alueella

- osallistutaan kaupungin kehittämispajoihin ja 
kaupunkisuunnitteluun liittyviin tilaisuuksiin (järjestetään 
myös omia kehittämistilaisuuksia)



Proaktiivinen toiminta!

Ideoita muista Helsingin kaupunginosista:

- Aluearkkitehdin kierrättäminen alueella (aina 
kun henkilö vaihtuu) kaavakävelyt

- Pohjoisten bulevardikaupunkiryhmä 
(yhteistyössä on voimaa: tavoitteena pohjoisten 
kaupunginosayhdistysten oman näkemyksen 
koostaminen / esiin tuominen)

- Roihuvuori 2070-tahtotila: seuran työryhmä 
koostaa ja toimittaa eteenpäin kaupungille (mm. 
mitkä metsäselänteet/paikat ovat asukkaille 
tärkeitä, mitä ja millaista kaavoitusta..)

- Paikallislehti (esim. Maunulan sanomat: paljon 
alueen kehittämiseen, kaupunkisuunnitteluun 
liittyviä artikkeleita -
muokkausta

Jatkuva monikanavainen viestintä halutuista 
kehityssuunnista



KerroKantasi palvelu
Kerrokantasi on Helsingin kaupungin ylläpitämä 
verkkopalvelu, jossa kaupunkilaiset (yksityishenkilöt tai 
yhdistykset) voivat kertoa mielipiteensä ja tulla kuulluksi 
erityyppisistä valmisteluun tulevista tai valmistelussa jo 
olevista asioista. Mielipiteet ovat muiden nähtävinä ja 
kommentoitavina, ja niistä tuotetaan raportit ja 
yhteenvedot valmistelijoiden ja päättäjien käyttöön. 
Palvelun käyttäjä voi kirjoittaa mielipiteensä kyseessä 
olevasta asiasta nimellä tai nimimerkillä.  
https://kerrokantasi.hel.fi

Uutta Länsi-Helsinkiä verkkotilaisuus 23.11., johon 
liittyen parhaillaan vaikuttamismahdollisuus:
Uutta Länsi-Helsinkiä kysely auki 13.11. saakka!
https://kerrokantasi.hel.fi/ulhsyksy2022?headless=false

Kuva: Flickr, Mikko Muinonen, Kruunuvuori



Kaupunkisuunnittelun vaikuttamisen kanavat
Päätöksenteko löytyy https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/paatoksenteko/

KYMP:in verkkosivusto 
https://www.hel.fi/fi/kaupunkiymparisto-ja-liikenne

facebook.com/kaupunkiymparisto
instagram.com/kaupunkiymparisto

Tilaa suunnitelmavahti: https://www.hel.fi/suunnitelmavahti/

Karttapalvelusta löytyy tietoa ja ajankohtaisia 
suunnitelmia    https://kartta.hel.fi/suunnitelmat

Anna palautetta KYMP toimialalle
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-
vaikuta/palaute/kaupunkiympariston-palautelomakkeet/anna-
palautetta



Helsingin kaupungin eri toimialat ja niiden vuorovaikutusasioista vastaavat henkilöt:

Kaupungin keskushallinto, kaupunginkanslia
Osallisuus- ja neuvontayksikkö, alueosallisuustiimi (stadiluotsit). Vuorovaikutus- ja osallistumisasiat suuralueittain Helsingissä. 
Konala kuuluu läntisen Helsingin suuralueeseen. Läntisen Helsingin stadiluotsi: Laura Päiväpuro, sp: laura.paivapuro@hel.fi, 
p. 09 31038689, 040 1678216 / Facebookissa: https://www.facebook.com/stadiluotsilansi

Kaupunkiympäristön toimiala (KYMP)
Maankäyttö ja kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet, ympäristöasiat sekä palvelut ja luvat.
Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, tiina.antila-lehtonen@hel.fi, p. 09 31037436, 040 5836523.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala (KUVA)  
Kulttuuri (kulttuurikeskukset, taidemuseo HAM, kaupunginmuseo ja kaupunginorkesteri), kaupunginkirjasto, nuoriso ja 
liikunta. Virve Hyysalo, vuorovaikutusasiantuntija, virve.hyysalo@hel.fi

Sosiaali- ja terveystoimiala (SOTE)
Perhe- ja sosiaalipalvelut, terveys- ja päihdepalvelut sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut. Ulla Tyyskä, yksikön päällikkö, 
ulla.tyyska@hel.fi / Yhdyskuntatyöntekijä Tuija Salovaara, 09 3102 4031, 040 482 2679  tuija.salovaara@hel.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (KASKO)
Varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus, lukio- ja ammatillinen koulutus, suomenkielinen työväenopisto ja ruotsinkielinen 
palvelukokonaisuus (myös Arbis). Vuorovaikutusasiantuntijat/asukasosallisuus:  Sini Enqvist, sini.enqvist@hel.fiKuva: Flickr, HibaHaba; Helsinki



Osallistuvan budjetoinnin kautta kaupunginosan ideoille voi saada rahoitusta

Kuva: Magnoliankukkia (pexels.com -kuvapalvelu) 


