
HISTORIIKKI

2007 - 2020



Haaga-helian opiskelijakunta Helga on perustettu marraskuussa 
2006 Helsingin Liiketalouden ammattikorkeakoulun (Helian) ja Haaga
instituutin ammattikorkeakoulun entisten opiskelijayhdistysten
Hamky ry:n ja Ranka ry:n toiminnan pohjalle. Opiskelijakunnalle on myön-
netty Y-tunnus 16.11.2006.

“Tarina Helgan takana alkaa keväästä 2006, kun huhut varmistettiin 
todeksi ja kaksi suurta koulua olisivat vuodenvaihteen jälkeen yhtä
ja samaa. Haagan ja Helian opiskelijakuntien hallitukset ottivat
haasteen vastaan pienen alkujärkytyksen jälkeen avoimin mielin, oli perus-
tettava uusi opiskelijakunta uudelle koululle. Vaikka toiminnan tavoitteet 
olivat samat molemmilla - opiskelijoiden edun ajaminen - toimintatavat ja 
kulttuurit olivat paikoin varsin erilaisia. Alusta asti oli selvää, ettei uudesta 
opiskelijakunnasta haluta tehdä haagalaista tai helialaista, vaan että nyt on 
mahdollisuus noukkia parhaat päältä, tasapuolisesti ja soveltaa näiden poh-
jalta se lopullinen toimintamalli, joka on aidosti Helgalainen.”  kirjoitti Hel-
gan ensimmäinen puheenjohtaja Jenni Valkamo H2 lehdessä.

2006



2007
Vuosi 2007 oli Helgan ensimmäinen toimintavuosi. 

“Opiskelijakunta Helgan työkenttänä toimii - ei enempää eikä
vähempää - kuin koko koulu. Nykyisten ja tulevien jäsenten hyväksi puurtava 
vajaa tusina tekee usein sitä työtä, mikä ei ole niin selkeästi ulospäin näkyvis-
sä. Pinnan alla kuitenkin tapahtuu jatkuvasti erilaista kehitystyötä, suunnitte-
lua, toteutusta ja parannusta.” tiivisti Valkamo Helgan toimintaa.  

Tarjolla oli myös muita osallistumismahdollisuuksia, sillä Helga koulutti yli 
100 tutoria sekä ylläpiti Haaga-Helian opiskelijoille suunnattua keskustelufoo-
rumia. 

Edunvalvontatyötäkään ei  unohdettu, sillä vuonna 2007 julkaisiin opiskelija-
kunnan historian ensimmäinen kannanotto: Rohkeutta opiskelijoiden terveys-
palveluiden kehittämiseen.



Helga-neiti on ollut mukana heti Helgan toiminnan alusta alkaen ja siitä on 
kiittäminen hallituksessa vuonna 2007 toiminutta Teemu Koivistoa. Vuosien 
varrella Helga-neiti on nähty monessa eri tyylissä esimerkiksi Helgan Fuksiais-
ten ja muiden tapahtumien haalarimerkkinä. 

“Helga-neiti syntyi aurinkoisena syyspäivänä 23.10.2006. Kun jälkikäteen
ajattelee, Helga oli erittäin toivottu lapsi/projekti, mutta vielä alkusyk-
systä ei tarkkaan osattu sanoa, miltä uusi opiskelijakunta näyttäisi ja
kuulostaisi. Helian ja Haagan yhdistymisen seurauksena uuden rakenteen
mukaista opiskelijakuntaa alettiin kutsua Helgaksi silloisen hallituksen
toimesta. Uudelle opiskelijakunnalle etsittiin uutta ilmetta yhdessä
verkkosivujen päivityksen yhteydessä. Myös opiskelijalehti “Heliitti” oli
uudistuksissa mukana. Muutaman tarjouspyynnön yhteydessä saadun
logo-ehdotuksen mennessä hankalaan ja kalliiseen suuntaan, päätin tehdä 
itse kilpailevan tarjouksen (10eur+alv). Vastasin samalla myös verkkosivu-
jen budjetista, ja halusin käyttää varat mieluummin hyvään toteutukseen
teknisellä puolella. Helga suunniteltiin alunperinkin monipuoliseksi ja
-kulttuuriseksi nuoreksi neidoksi, jonka asu- ja asustevalikoima oli jo alustapi-
täen laaja. Onkin ollut ilo seurata tulevien vuosikurssien ottavan Helga käyt-
töön juuri sellaisena, kuin hän on. Helgan piti saada seurakseen ystävänsä Hel-
ga -leppoisa hirvi, joka olisi kuvastanut Helgan verkkopalveluita.”

Helga-neiti



H2
Ammattikorkeakoulujen yhdistymisen myötä jo aiemmin Heliasta tuttu
Heliitti -lehti uudistui ja vaihtoi nimekseen H2. Lehden ensimmäinen numero 
ilmesty alkuvuodesta päätoimittajanaan Jukka Auramies.  

Lehdet postitettiin kaikille Helgan jäsenille kotiin, kunnes vuonna 2009 syk-
syllä todettiin, että Itellan kautta postittaminen oli niin kallista, että lehdet 
tarroitettiin ja postitettiin numerosta 3/09 alkaen toimistolta käsin. Postitta-
misen lisäksi lehtiä jaettiin myös kampuksilla.

Vuoden 2010 ensimmäisen numeron kanssa koettiin ongelmia, kun H2-lehteä 
toteuttavalle kurssille oli ilmoittautunut huomattavan vähän opiskelijoita. 
Hallitus korjasi tilanteen toteuttamalla ensimmäisen numeron itsenäisesti. 
Vuonna 2010 lehtiä alettiin jälleen postittamaan Helgan jäsenille.

Uusi päätoimittaja johti lehden ulkoasun sekä sisällön uudistamistyötä yhdes-
sä H2-vastaavan kanssa vuonna 2012. Lisäksi H2-lehdet ladattiin nettiin kaikil-
le luettavaksi ja lehtien katselukerrat nousivat tasaisesti vuoden aikana. 

2014 H2-lehtien postittamisesti luovuttiin lopullisesti ja lehtien painomäärä 
laskettiin kahteen fyysiseen numeroon sekä yhteen verkkojulkaisuun. Syksyn 
numerossa H2-vastaavan rooli siirrettiin Helgan työntekijälle mikä vakiinnutti 
Helgan ja H2-lehden välistä yhteistyötä sekä kommunikaatiota. 

Lehti lopetti toimintansa vuonna 2016, mutta sen verkkoversio on edelleen 
luettavissa osoitteessa issuu.com/h2-lehti



Vuonna 2008 Helgassa käynnistettiin ensimmäistä kertaa strategia-
työ. Hallituksesen jäsenistä muodostettiin strategiatyöryhmä, joka  kir-
joitutti strategian edustajiston ja hallituksen aivoriihen tuloksista.
Työryhmä valmisteli opiskelijakunnalle strategian vuosiksi 2009-2011, Strate-
giatyöryhmän ohella Helga perusti myös sääntötyöryhmän, mutta työ ei val-
mistunut vuoden 2008 loppuun mennessä.

Helga teki tiivistä yhteistyötä Haaga-Helian kehitysjohtajan kanssa opiskeli-
jatoiminnasta saatavien opintopisteiden yhdenmukaistamiseks, jotta opinto-
pisteitä pystyi hakemaan tutortoiminnasta sekä opiskelijajärjestötyöstä.
     

Haaga-Helian opiskelijoille tuttujen kalentereiden suunnitteluun Helga pääsi 
ensi kertaa mukaan vuonna 2008. Fuksiaiset ja vappu merkittiin kalenteriin 
omille päivilleen ja lisäksi Helga sai kalenterista aukeaman, johon lisättiin
infoa opiskelijakunnan toiminnasta.

Ensimmäinen HELGACup järjestettiin huhtikuussa Hakaniemen Arena Cente-
rissä. Sählyturnaukseen osallistui 14 joukkuetta ja turnauksen voitti Vallilan 
yksikön opiskelijoista muodostunut Team Kärmes. Palkintona voitosta oli po-
kaali, jonka oli tarkoitus säilyä HELGACupin kiertopalkintona.

Uuden Opiskelijan Opas tehtiin alunperin jo syksyksi 2007, mutta se uudistet-
tiin kokonaan vuonna 2008. Lehden painosmäärä tällöin oli 1500 kappaletta, 
se oli A4-kokoinen ja 16 sivuinen. 

2008



2009
Säntötyöryhmän vuonna 2008 aloittama työ saatiin päätökseen ja uudet 
säännöt hyväksyttiin vuonna 2009.

Opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien ja liikuntatapahtumatarjonnan li-
säämiseksi sosiaalipoliittinen vastaava perusti liikuntaiskuryhmän, jonka teh-
tävänä oli lisätä opiskelijoiden mahdollisuuksia ja halukkuutta liikkua. Helga 
teki kannanoton Haaga-Helian opiskelijoiden liikuntatilojen puutteesta, jonka 
perusteella opiskelijoille myönnettiin oma vuoro Pasilan liikuntasalista.

Helga työskenteli osana Haaga-Heliasta kerättyä ryhmää, joka valmisteli kou-
lua vuonna 2010 tapahtuvaan Korkeakoulujen arviointineuvoston suoritta-
maan laatujärjestelmäauditointiin. 

Haalareiden mainosmyyntiprosessia uudistettiin ja haalarimainoksia myy-
mään palkattiin myyntipalkkioperiaatteella yksi henkilö. Haalarimainos-
myynti parani kuitenkin vain hieman, joten käytännettä ei päätetty jatkaa.

Syyslukukautta varten Helgan ilmoitusten ja julisteiden pohjat suunniteltiin 
ja toteutettiin uudella ilmeellä. Myös tutor t-paidat ja haalarimerkit suunnitel-
tiin ja toteutettiin uuden näköisinä. 

Helga keskittyi aikaisempaa laajemmin kansainväliseen toiminnan ja jo tam-
mikuussa aloitti uusi KV- ja tutorsihteeri. Vuoden aikana kehitettiin myös uusi 
tutorkoulutusformaatti, jota varten korkeakoulun johtoa ja opinto-ohjaajia 
perehdytettiin uusista suunnitelmista callidustoiminnan ja uuden koulutus-
formaatin suhteen. 

Helgan Gaala, nykyisin vuosijuhla, järjestettiin 
ensimmäistä kertaa 28.11.2009 Bonnie's Canadian 
Clubilla Helsingissä. Iltapukutapahtuma sai mukavan 
vastaanoton ja juhlasalissa oli noin 40 vierasta. Helgan
ensimmäinen kunniamitali myönnettiinjuhlassa 
Teemu Koivistolle, kiitoksena siitä, että hän oli suunni-
tellut Helgan tunnushahmon, Helga-neidin.



Vuonna 2010 Helga järjesti monenlaisia tapahtumia. Maaliskuussa ensikertaa 
järjestetty Helga Winter Sports Day Kirkkonummen Peuramaalla onnistui yli 
odotusten ja se keräsi paljon positiivista palautetta. Fuksiaisia oli ensimmäistä 
kertaa toteuttamassa aktiiveista koottu työryhmä, jossa kaikilla oli oma vas-
tuualueensa ja rastikierros oli suunniteltu entistä sujuvammaksi.

2010

Helga osallistui huhtikuussa Suomen ylioppilaskuntien liiton ja Suomen opis-
kelijakuntien liiton järjestämään mielenilmaukseen maksuttoman koulutuk-
sen puolesta. Mukaan askarreltiin valtaisa Helga-neiti banderolli.

Kevätlukukauden päätteeksi järjestettiin Kesäheila Kaivolta -tapahtuma yh-
teistyössä LAUREAMKOn, METKAn sekä ASKin kanssa. Illan ohjelmassa oli 
muun muassa speed datingiä. Tapahtuma järjestettiin viimeisen kerran vuon-
na 2019, jolloin sen nimi oli Vauhtia Kesälaitumille. 

Uuden Opiskelijan Opas uudistui jälleen vahvasti, jotta se palvelisi paremmin 
kaikkia opiskelijoita. Materiaali käännettiin lähes kaikilta osin englanniksi ja 
sisältö muuttui myös asiapitoisemmaksi.

Kansainväliset asiat nousivat merkittävään rooliin vuonna 2010. Haaga-He-
lian KV-palveluiden pyynnöstä Helga reagoi muun muassa elokuussa ilmen-
neeseen asuntopulaan järjestämällä opiskelijoille hätämajoitusta.



8 päivän Wappu
Myös legendaarinen  8 päivän Wappu järjes-
tettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010. 
Tapahtuma toteutettiin yhteistyössä aine- ja 
paikallisyhdistysten kanssa, joista jokai-
sella oli oma päivä järjestämisvastuullaan.
Markkinointia varten tapahtumalle luotiin 
oma blogisivusto sekä Twitter.

Helgan 8 päivän Wappu on pysynyt lähes 
muuttumattomana tähän päivään saakka, 
ainoastaan suorituspäivien lukumäärä on 
lisääntynyt vuosien saatossa. Mukana ovat 
alusta alkaeen olleet esimerkiksi perinteiset 
Haalarinkastajaiset,  Mushroom Hunt  sekä 
Fotoralli ja kaikki päivät suorittaneille juhlioil-
le on jaettu kunniakirjat.



Vuonna 2011 Helga kehitti toimintaansa erityisesti viestinnän sekä Haaga-He-
lian työryhmien opiskelijaedustajien avulla. Eduskuntavaalien yhteydessä jär-
jestettiin vaalitori, jonka lisäksi opiskelijakunta oli mukana valtakunnallisessa 
Opintotuki indeksiin -kampanjassa.

2011

Kansainvälisten opiskelijoiden sitouttamiseen panostettiin entistä enemmän 
laajentamalla KV-tutortoimintaa sekä lisäämällä heille suunnattua tapahtu-
matarjontaa. Syksyllä toteutettiin myös majoituskokeilu, jossa kansainvälisil-
le opiskelijoille tarjottiin Helga Housing Help -palvelua. 

Cafe-Lingua kielikahviloita järjestettiin kuukausittain yhteistyössä Haaga-He-
lian kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Niissä opiskelijat pääsivät mata-
lalla kynnyksellä harjoittelemaan vieraiden kielten puhumista ja keskustele-
maan toistensa kanssa. 



2010 Helgassa nähtiin myös ennennäkemätön jäsenetujen tulva ja vuoden 
aikana solmittiin useita suuria yhteistyökumppanuuksia. Myös opiskelija-
haalarit myytiin tuttuun tapaan edullisemmalla jäsenhinnalla.

Uutena mallina Helgassa otettiin käyttöön tänäkin päivänä käytetty palkki-
ollinen hallitus ja se näkyi positiivisesti hallituksen työpanoksessa.

Opiskelijoilta saadun palautteen perusteella Helga kehitti liikuntapalvelui-
taan ja SLK-talon liikuntasalissa alettiin järjestää viikottaisia sähly-, sulkapal-
lo-, käsipallo- ja pace -tunteja. Lisäksi tarjolla oli erilaisia lajikokeiluja sekä 
hierontapäiviä. 



Vuosi 2012 on merkittävä Helgan edunvalvonnan kannalta, vaikka toimintaa 
leimasivatkin monet henkilöstö- ja luottamushenkilövaihdokset. Opiskeli-
jakunnassa käynnistettiin poliittisen ohjelman luomisprosessi ja sitä varten 
muodostettiin työryhmä. Edustajisto hyväksyi uuden poliittisen ohjelman jou-
lukuussa 2012. Koulutuspoliittinen sektori osallistui aktiivisesti edunvalvon-
tatyön esille tuomiseen myös esimerkiksi tutoreiden koulutuksissa.

Helgan 8-päivän Wappu toteutettiin ensimmäistä kertaa 10-päiväisenä. Tou-
kokuussa kokoonnuttiin myös Senaatintorilla järjestetyille World Student 
Capital-hankkeen sivutuotteena syntyneille suursitsitseille, joihin Helgalle oli 
varattu oma pöytä. 

Pitkän tauon jälkeen järjestettiin jälleen HELGA Cup turnaus Salmisaaren lii-
kuntakeskus Biitsi Areenalla. Lajina oli tällä kertaa rantapallo ja turnaukseen 
osallistui 12 opiskelijoiden muodostamaa joukkuetta. Turnauksen voitti ColPo 
Colo. Kolme parasta joukkuetta saivat palkinnoksi mitalit ja parhaiten pukeu-
tunut joukkue vaatepalkintoja, mutta tarina ei kerro mitä tapahtui vuonna 
2008 kiertopalkinnoksi hankitulle pokaalille.

2012



Vuosi 2012 oli myynnin, markkinoinnin sekä jäsenrekrytoinnin näkökulmasta 
merkittävä. Vuoden aikana neuvoteltiin runstaita jäsenetuja sekä muun muas-

sa aiempaa edullisempi haalarisopimus uuden toimittajan kanssa.

Kansainvälistä toimintaa kehitettiin panostamalla toiminnasta tiedottami-
seen, vakiinnuttamalla jo olemassa olevia tapahtumia sekä yhtenäistämällä  
käytäntöjä erityisesti taloushallinnassa. Hallitus tuki aktiivisesti Helgan alais-
ten toimintaryhmien toimintaa sekä käynnisti Buddy Programin, jonka tar-
koituksena oli tuoda samanmielisiä kotimaisia ja kansainvälisiä opiskelijoita 
yhteen.

Vuoden aikana parannettiin toiminnan laatua ja yhdenmukaisuutta. Helga sai 
myös oman graafisen ohjeistuksensa sekä uudet nettisivut. Uuden käyttöliit-
tymän myötä sivuista tuli käyttäjäystävällisemmät ja ne mahdollistivat entis-
tä paremmin mainostilan hyödyntämisen opiskelijakunnan ja sen yhteistyö-
kumppaneiden toiminnan markkinointiin.



Vuoden 2013 aikana panostettiin erityisesti ulkoisen ja sisäisen viestinnän 
kehittämiseen, yhteistyön laajentamiseen Haaga-Helian ja Haaga-Helian opis-
kelijayhdistysten kanssa, palvelutarjonnan kasvattamiseen ja toiminnan us-
kottavampaan toteutukseen. Helgan henkilöstönimikkeet siirtyivät osittain 
asiantuntijalähtöisiksi helmikuussa ja jaostotoimintaa laajennettiin sekä ak-
tivoitiin.

Helga edisti Haaga-Helian opiskelijakulttuuria haalarimyynnin ennätykselli-
sellä myyntimäärällä ja ensimmäistä kertaa myös Fuksiaisissa oli mahdollista 
pukeutua opiskelijahaalareihin perinteisen teeman mukaisen pukeutumisen 
ohella.

Helgan tiloissa silloin sijaitseva Helgan asiakaspalvelupiste sai oman nimen-
sä syyskuussa: Helga Point. Tiloissa nähtiin uuden nimen lisäksi myös muita 
muutoksia ja  17.10.2013 vietettiin Helga Loungen avajaisia.

2013



Vuoden 2013 aikana viestintäsektoria pyrittiin laajentamaan ja lisäämään 
viestintäkanavien hyödyntämistä. Keväällä Helgan sisältä koottiin työryhmä, 
joka aloitti viestintästrategian työstön ja info-tv-viestintää kasvatettiin. Yh-
teistyössä Haaga-Helian kanssa kuvattiin myös mainosvideo opiskelijakunnan 
toiminnasta.

Syyslukukauden alussa HELGA Tiedote-formaatista siirryttiin Haaga-Helian 
avustuksella visuaalisempaan sähköiseen uutislehtimalliin. Uutislehti sai ni-
mekseen Helga Splash, ja se on edelleen käytössä.

Koulutuspoliittinen sektori käynnisti Helgan edunvalvontajaostotoiminnan 
yhdessä sosiaalipoliittisen sektorin kanssa ja kehitti edunvalvontaosaamista 
Haaga-Helian opiskelijayhdistysten koulutuspoliittisille ja sosiaalipoliittisille 
sektoreille. Sektori mahdollisti osaltaan pääkaupunkiseudun opiskelijakun-
tien yhteisen kaupunkipoliittisen ohjelman.

Edunvalvontatoimintaan satiin lisää asiantuntijuutta, kun Helgaan palkattiin 
maaliskuussa koulutuspoliittinen asiantuntija. Osana edunvalvontakehitystä 
lanseerattiin opiskelijoille Mikä Mättää? -palvelu.

Tutoroinnissa koettiin uusia 
tuulia, kun muun muassa ilta- 
opiskelijatutorointi Pasilan
liiketalouden koulutusohjel-
man opiskelijoille sekä liikun-
tatutorointi käynnistettiin. 



Keväällä 2014 Helgan toimisto sisällytettiin Haaga-Helian tietoverkkoon, jon-
ka ansiosta toimiston koneet päivittyivät ajantasaisesti ja pysyivät aiempaa 
toimintakykyisempinä. Kaikki materiaalit pyrittiin uudistuksen yhteydessä 
kasaamaan sähköisiksi Drive-tiedostoiksi, jolloin tiedonsaanti- ja kulku toi-
miston sisällä helpottuivat.

Helgan tiimiorganisaatiorakennetta uudistettiin korvaamalla palvelu- ja ta-
pahtumatiimi projektikohtaisilla työryhmillä, uuden projektinhallintatyö-
kalun käyttöönoton yhteydessä. Vuoden alusta siirryttiin kokonaisvaltisesti 
Googlen palveluiden piiriin ja käyttöön otettiin Google-kalenterit, jotka hel-
pottivat toimistotyöskentelyä ja tapaamisten suunnittelua.

Vuoden 2014 aikana viestintäsektoria laajennettiin sosiaalisen median puo-
lella ja eri viestintäkanavia hyödynnettiin tehokkaammin. Mukaan otettiin 
enemmän henkilökohtaista ja vapaamuotoisempaa viestintää, tuomaan toi-
mijoita lähemmäs jäseniä. Viestintään panostaminen näkyi uuden työntekijän 
palkkauksessa, kun hänen työnkuvaansa kirjattiin myös viestintä.

Uusi opiskelijakorttipalvelu Frank otettiin täysimittaisesti käyttöön syksyllä 
2014. Uusi kortti aiheutti jonkin verran hämmennystä paitsi vanhojen, myös 
uusien opiskelijoiden keskuudessa. Tämä näkyi Helgan jäsenmäärän kehityk-
sessä, joka ensimmäistä kertaa nousuvuosien jälkeen kääntyi tasaisemmalle 
uralle.

Strategian uudistusta pohjustettiin syksyllä edustajiston valitseman työryh-
män voimin. Koska Haaga-Helian strategiauudistus toteutettaisiin kuitenkin 
vasta vuonna 2015, päätettiin lykätä myös Helgan strategian päivitystä seu-
raavalle vuodelle.

Ensimmäistä kertaa järjestettiin yhteistyössä pääkaupunkiseudun muiden 
opiskelijakuntien kanssa Light up the Dark-bileet, jotka toimivat tarkoituksen-
mukaisesti myös edustajistovaalivalvojaisten jatkoina.

2014



Mikä määttää? -palvelun pohjalta lanseerattiin saman niminen kiertua, jolla 
kannustettiin opiskelijoita vastaamaan kyselyyn koulutuksen laatua koskien. 
Samalla laajennettiin tietoisuutta palvelun olemassaolosta.

Uusi yhteistyö aloitettiin alunperin Haaga-Heliasta lähtöisin olevien opiske-
lijoiden perustaman Bailataan.fi -palvelun kanssa, jota tultaisiin hyödyntä-
mään tapahtumien lipunmyynnissä. Nykyisin Bailataan.fi toimii nimellä Kide.
app ja on edelleen tärkeässä roolissa opiskelijatapahtumien lipunmyynnissä.

Vuonna 2014 hallituksessa oli ensimmäistä kertaa englanninkielinen halli-
tuksen jäsen ja  Helga työskenteli koko vuoden englanniksi. Tämä toi paitsi 
haasteita, mutta myös paljon uutta osaamista toimijoille ja apua kaksikielisen 
viestintään. Samalla aloitettiin sisäisten dokumenttien kääntäminen.

Opiskelijakunnat laativat yhteistyönä Haaga-Helia ja Metropolia ammatti-
korkeakoulujen kanssa liikuntahankehakemuksen. Aiempi hankehakemus 
Opetus- ja kulttuuriministeriölle (OKM) ei tuottanut haluttua lopputulosta lo-
pullisen päätöksen tultua helmikuussa, mutta hakemuksen pohjalta laadittiin 
uudistettu, paranneltu versio, joka lähetettiin syksyllä. Hakemus hyväksyttiin 
keväällä 2015.



Uusi ammattikorkeakoululaki muutti myös opiskelijakunnan roolia korkea-
koulun sisällä ja kannusti sitä tarkastamaan oman toimintansa suuntaa ja 
sisältöä. Lähes koko syyslukukauden kestäneessä laatuhankkeessa opiske-
lijakunnalle luotiin laatujärjestelmä ja siirryttiin vanhasta sektorikohtaiseen 
työnjakoon perustuvasta työtavasta prosessiorganisaatioksi.

Vuonna 2015 toteutettiin Helgan strategiauudistus. Opiskelijakunnan strategi-
auudistuksessa määriteltiin strategian päätavoitteille painotukset ja mittarit 
sekä luotiin strategiakauden mittainen taloussuunnitelma. Strategian lisäksi 
työstettiin laatukäsikirja. Se luotiin uuden strategian rinnalle takaamaan opis-
kelijakunnan laadukkuus sekä potentiaalisesti jatkuva kehittyminen. Näiden 
uudistusten myötä myös Helgan säännöt päivitettiin ja uudet säännöt astuivat 
voimaan 8.12.2015.

Keväällä 2015 Helga osallistui aktiivisesti valtakunnalliseen #Koulutuslupaus 
eduskuntavaalikampanjaan, joka nosti koulutuksen tapetille. Koulutuspoli-
tiikka oli muutenkin toiminnan keskiössä keväällä, sillä toisen asteen tutkin-
non suoritusoikeutta rajaavan lainsäädännön kaatamiseksi Helga oli mukana 
pääkaupunkiseudun muiden opiskelija- ja ylioppliaskuntien kanssa yli 5 000 
opiskelijan mielenosoituksessa Kansalaistorilla.

Helga Cup -konseptia kehitettiin palvelemaan laajempaa osallistujajoukkoa. 
Perinteisen rantalentopalloturnauksen sijaan Helga järjesti yhdessä Lauream-
kon ja METKAn kanssa yhteisen liikuntapahtuman HELAME Cupin. Turnaukses-
sa oli mukana matalankynnyksen liikuntaan kannustavia lajeja kuten mölkky 
sekä salibandy.

Pasilan kampusuudistuksen yhteydessä Helga Point siirrettiin kellarista mui-
den opiskelijapalveluiden yhteyteen kampuksen toisen kerroksen palvelukäy-
tävälle. Uudistuksen myötä Helga kykeni myös parantamaan työntekijöiden 
työympäristöä tarjoamalla heille uudet työtilat keittiön lasikopeista ja raken-
tamaan neuvotteluhuoneen. Yhdistyksille vastaavasti rakennettiin lisää lasi-
koppeja Helga Loungen puolelle. Helga Pointin siirtyminen pois kellaritilasta 
antoi mahdollisuuden laajentaa keittiön käyttötarkoitusta ja aukioloaikoja en-
tisestä palvelemaaan paremmin myös monimuoto-opiskelijoita.

2015



Vuonna 2014 pohjustettu International Degree Students - IDS Helgan hallinto-
malli uudistettiin siten, että Helgan hallituksen kansainvälisten asioiden vas-
taava toimi toimintaryhmän puheenjohtajana. Hänen tehtävänään oli taata, 
kehittää sekä vakauttaa IDS Helgan toimintaa siten, että tämä toimintaryhmä 
kykenisi pian toimimaan itsenäisesti olematta Helgan alainen.

Sosiaalisen median kanavia ja niiden käyttötarkoitusta sekä hyötyjä tarkas-
teltiin uudelleen opiskelijakunnan näkökulmasta. Tarkoituksena oli varmis-
taa viestinnän ajantasaisuus ja käydä enemmän vuoropuhelua opiskelijoiden 
kanssa puhtaan tiedottamisen sijasta. Näistä syistä Helga Neiti -Facebook pro-
fiilista luovuttiin ja opiskelijakunnalle luotiin oma Snapchat-tili. 



Vuosi 2016 oli opiskelijakunnan uuden strategian ensimmäinen toteutusvuo-
si. Toiminnan strategisena painopisteenä aloitettiin edunvalvontatoiminnan 
vahvistaminen opiskelijakunnassa ja prosessiorganisaation sekä laatujärjes-
telmän käyttöönotto.  

Osana edunvalvonnan brändisuunnitelmaa luotiin #OpiskelijanTurvana 
tunniste sekä Eetvartti edunvalvontaverkosto. Verkostoon kuuluivat Face-
book-ryhmä sekä kvartaaleittain järjestettävät Eetvartti-tapahtumat, jonka 
aiheet pyörivät ajankohtaisten teemojen ympärillä.

Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia olivat mukana yhteistyöhankkeessa, jolle 
korkeakoulujen opiskelijakunnat antoivat tukensa yhteisellä kannanotolla. 
Hankkeen myötä opiskelijat pystyivät valitsemaan kursseja kaikkien kolmen 
ammatikorkeakoulun tarjonnasta ja luomaan itselleen entistä yksilöllisem-
män opintopolun.

MegaEvakko -koulutusleiri järestettiin ensimmäistä kertaa tarkoituksenaan 
vahvistaa Haaga-Helian edunvalvontatyötä ja kouluttaa yhdistysten uusia 
opiskelija-aktiivitoimijoita. Kaksipäiväisen Kesärinteellä järjestetyn leirin oh-
jelmassa olivat muun muassa Helgan toimintaan liittyviä työpajoja, Mikä Vi-
tuttaa -exercise sekä Limudisco. 

Helga toteutti Opiskelijakulttuuri 2.0 -hankkeen, jonka aikana yhteen koot-
tiin kaikki haagahelialaiset opiskelijayhdistykset, -ryhmät ja -aktiivit luomaan 
yhteistä suuntaa Haaga-Helia ammattikorkeakoulun yhteisön ja opiskelija-
kulttuurin kehittämiseksi. Lisäksi kampuksilla järjestettiin avoimia keskus-
telutilaisuuksia opiskelijakulttuuriiin, tapahtumiin ja palveluihin sekä niiden 
kehittämiseen liittyen.

2016



Opiskelijakunta Helga täytti 10-vuotta ja vuosijuhlaa juhlittiin arvokkaasti 
Pörssitalolla marraskuun lopulla.  Vuosijuhlan yhteydessä julkaistiin myös 
Helgan historiikki vuosilta 2007 - 2015. 



Kuuden pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnat käyn-
nistivät loppukeväästä Opku6-kehitysprojektin vastatakseen yhdessä muut-
tuvan toimintympäristön asettamia haasteita ja syventääkseen yhteistyötään. 

Opiskelija-aktiivitoimintaa opinnollistettiin ja samalla luotiin opiskelijakun-
nan koordinoima Yhteiskunnallinen toiminta -opintokokonaisuus. 

Edunvalvontatyötä ohjaavia dokumentteja, poliittista ohjelmaa sekä kaupun-
kipoliittista ohjelmaa uudistettiin. Helgalle luotiin myös oma edunvalvonnan 
viestintästrategia.

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry ja Ammattikorkeakoulujen reh-
torineuvosto Arene ry lanseerasivat #YlpeästiAMK -kampanjan, jonka tarkoi-
tuksena on parantaa ammattikorkeakoulutuksen tunnettavuutta ja vahvistaa 
amk-osaamisen arvostusta. Helga kertoi kampanjan yhteydessä olevansa eri-
tyisen ylpeä siitä, kuinka Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kuuntelee opiske-
lijoita, ja ottaa heidän mielipiteensä huomioon päätöksenteossa.

2017



Vuonna 2017 opiskelijakunta tapasi monia keskeisiä kuntavaaliehdokkaita 
ja järjestetti muun muassa opiskelijoiden vaalipaneeleita osana #100kVo-
tes-kampanjaa. Myös World Student Capital –verkoston alulle panema Tiede-
ratikka2025 -kuntalaisaloite luovutettiin Helsingin apulaispormestarille. 

Speksi nousi yhdeksi keskeiseksi Opiskelijakulttuuri 2.0:n tuottamista ideois-
ta, ja sitä lähdettiin toteuttamaan keväällä 2017 vastaamaan kasvavaa kysyn-
tää alkoholittomille- sekä kulttuuritapahtumille. Speksi, eli interaktiivinen 
opiskelijateatteri on yksi opiskelijakulttuurin vanhimmista perinteistä. Alun-
perin Ruotsista lähtöisin oleva speksikulttuuri rantautui Suomeen 30-luvulla 
teekkarien toimesta.

Ylioppilaskunnat päättivät, että myös opiskelijakunnat voivat osallistua pe-
rinteiseen itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen satavuotiaan Suomen kun-
niaksi. Samalla myös tapahtuman nimi muuttui Ylioppilaiden soihtukulku-
eesta Opiskelijoiden itsenäisyyspäivän juhlakulkueeksi. Helga lähti tietenkin 
mukaan yhteistyöhön.



Vuonna 2018 opiskelijakunta panosti digitaalisen palveluväylän rakentami-
seen. Uusina tietojärjestelminä otettiin käyttöön CRM-jäsenrekisteri, verkko-
kauppa sekä vuodenvaihteessa 2018 - 2019 digitaalinen Slice-jäsentunniste. 
Helga oli mukana  myös Haaga-Helian tietojärjestelmäkokonaisuuden Pep-
pi-uudistuksessa.

Kevätlukukaudella jäsenmäärä kasvoi ennätyslukemiin. Yli 5 200 jäsenellä 
Helga  jatkoi asemaansa Suomen kolmanneksi suurimpana opiskelijakuntana.

Pääkaupunkiseudun opiskelijakunnista koostuva Opku6-kehitysprojekti laa-
jeni Turkuun ja Jyväskylään saaden uuden nimen, Opku+. Samalla lanseerat-
tiin yhteinen jäsenyyden malli, jonka myötä yhteistyöopiskelijakuntien jäse-
net saivat käyttöönsä samat jäsenedut ja -alennukset tapahtumista, tuotteista 
sekä palveluista. Myös Zone-liikuntapalvelut tulivat osaksi jäsenyyttä.

Helga kutsuttiin ensimmäisen kerran mukaan pormestarin järjestämiin vapu-
naaton etkoille ja joulukuussa opiskelijakunta oli mukana Opiskelijoiden itse-
näisyyspäivän soihtukulkueessa.

2018



Ensimmäinen Helgan Speksi, Meloni Oy, sai ensi-iltansa toukokuussa 2018. 
Kyseessä oli historian toinen speksi ammattikorkeakoulukentällä.

Helga oli mukana perustamassa aiemmin verkostona toiminutta World Stu-
dent Capital pääkaupunkiseudun opiskelijat ry:tä. WSC edustaa kaikkia pää-
kaupunkiseudun lähes 100 000 korkeakouluopiskelijaa ja se tekee yhteistyötä 
seudun kaupubkien, korkeakoulujen, HSL:n, HOAS:in sekä muiden asiantunti-
joiden kanssa edistäen opiskelijoiden ja kaupunkilaisten parempaa arkea.  

Syksyllä pilotoitiin onnistuneesti Hyvin-
vointiAppro-konseptia, jonka tavoitteena 
oli lisätä opiskelijoiden tietoisuutta opis-
kelijoiden hyvinvointipalveluista. Mu-
kana olivat muun muassa Haaga-Helian 
hyvinvointitoimijoita, Nyyti ry, Ehkäisevä 
päihdetyö Ehyt sekä Kaverikoirat.



Vuosi 2019 oli opiskelijakunnassa uudelleenmäärittelyn vuosi. Strategia uu-
distettiin konsultin apua hyödyntäen. Strategiatyössä pohdittiin perustavan-
laatuisia kysymyksiä opiskelijakunnan roolista, tavoitteista ja suunnasta. 
Edustajisto hyväksyi syyskokouksessaan opiskelijakunnan uuden strategian 
vuosille 2020 - 2022. 

Käyttöön otettiin toimikauden aikana kaksi digitaalista jäsentunnistetta: vuo-
denvaihteessa 2018 - 2019 Slice ja lukuvuoden 2019 - 2020 aluksi Pivo. Myö-
hemmin syksyllä opiskelijakunta ryhtyi tarjoamaan kaikille Haaga-Helian 
opiskelijoille maksutonta, jäsenyydestä riippumatonta digitaalista Kelan ate-
riatukikorttia.

Edunvalvonta Porvoossa ja Heinolassa painottui julkisen liikenteen opiske-
lija-alennusten edistämiseen, joihin liittyen Helga teki myös mediahuomio-
ta saaneen kannanoton koskien Porvoon paikallisliikennttä sekä Helsinki -
Porvoo -reitin opiskelija-alennuksista.

2019



Helga oli  mukana vuoden 2019 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa kor-
keakouluopiskelijoiden valtakunnallisessa #koulutustaprkl-kampanjassa.
Paikallisesti opiskelijakunta järjesti tempauksia, vaalipaneeleita ja tapasi eh-
dokkaita.

CRM-jäsenrekisteriin lisättiin uusia ominaisuuksia, kuten sähköpostiviestin-
nän automatisoinnin mahdollistava Newsletter. 

Helga toteutti Hyvinvoinnin vuosi -hyvinvointikampanjaan, jonka tavoittee-
na oli kasvattaa tietoisuutta paitsi opiskelijoiden ympärille rakennetusta tur-
vaverkosta myös erilaisten ongelmien ja haasteiden olemassaolosta. Lisäksi 
opiskelijakunta osallistui myös muun muassa korkeakoulun päihdeohjelman 
päivittämiseen. Samalla opiskelijakunnan verkkosivuille lisättiin Mistä saan 
apua? -osio, jolla lisättiin tietoisuutta opiskelijan käytettävissä olevasta turva-
verkosta sekä hyvinvointia tukevista palveluista. Osana kampanjaa toteutet-
tiin myös sosiaalisessa mediassa julkaistu Hyvinvointikalenteri.

Kansainväliset toimintaryhmät, ESN Helga ja IDS Helga, järjestivät loppuvuo-
desta World Sauna Challenge -tempauksen, jonka tavoitteena oli palauttaa 
saunomisen maailmanennätys takaisin Suomeen. Ennatyksessä onnistuttiin 
ja mukana oli samanaikaisesti 101 eri  kansallisuutta.

Kerhotoiminta aktivoitui ja Helga eSports voitti opiskelijoiden elektronisen 
urheilun SM-kisoista pronssia. Myös "Haaga-Helian nörtein kerho" Helga Club 
Tupa järjesti aktiivisesti erilaisia tapahtumia.



Vuonna 2020 keväällä alkanut koronapandemia hankaloitti opiskelijakunnan 
toimintaa ja kaikki fyysiset tapahtumat jouduttiin perumaan maaliskuusta 
eteenpäin. Se kuitenkin osaltaan myös mahdollisti pääpainon siirtämisen jär-
jestön kehittämiseen, kun muualta vapautunutta aikaa pystyttiin hyödyntä-
mään ideointiin ja uudistamiseen.

Helgan perinteinen 8 päivän Wappu ei jäänyt välistä tänäkään vuonna, vaan 
se järjestettiin kevyenä etätoteutuksena. Myös tutorkoulutukset toteutettiin 
kokonaan verkossa. 

Yhteistyössä Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa pilo-
toitiin opintopiirejä, joiden tarkoituksena oli tarjota opiskelijoille lisäapua ja 
tukiopetusta. Aiheina olivat matematiikka ja ruotsi.

Helgan palveluntarjontaa kehitettiin palvelumuotoilun keinoin, jolloin toi-
mintaa saatiin hiottua ja virtaviivaistettua entisestään. Myös uusia verkkosi-
vuja ja kuvapankkia alettiin työstämään.
 

Toimikauden aikana ryhdyttiin rakentamaan CRM-pohjaiseen jäsenrekisteriin 
integroitua aktiivirekisteriä helpottamaan muun muassa opiskelijakunnan 
luottamustehtäviin hakemista sekä luottamustoimen opinnollistamista.

2020

Uusille opiskelijoille suunnattuja 
presentaatioita ei voitu toteuttaa
perinteisesti kampuksilla, joten
Helga kuvasi toiminnastaan kertovan 
markkinointivideon.  

Kaupunkipoliittista ohjelmaa uudis-
tettiin kuntavaalikevättä 2021 varten 
edellisvuonna toteutetun Opiskelijan 
kaupunki -tutkimuksen tarjoaman 
tiedon pohjalta. 



Haaga-Helian kanssa tehtiin yhteistyötä tulevaan koulutusuudistukseen liit-
tyen. Helga oli myös vahvasti mukana pandemiaan liittyvissä toimenpiteissä, 
kuten korkeakoulun koronatyöryhmässä sekä kasvomaskien ja käsidesien
jaossa opiskelijoille. 

Pandemia toi monia haasteita opiskelijoiden arkeen, joten opiskelijakunnat 
ja SAMOK toteuttivat yhdessä kyselyn koronan aiheuttamien poikkeusolojen 
aikaisesta etäopiskelusta. Tulokset opiskelijoiden jaksamisesta olivat huoles-
tuttavia ja ne noteerattiin myös mediassa.

Ammattikorkeakouluopiskelijat kokivat valtavan edunvalvontavoiton pääs-
tessään osaksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön palveluita 1.1.2021
alkaen, joten vuosi 2020 kului muutokseen valmistautumisessa. 



Tämä teos on koottu Opiskelijakunta Helgan edellisen historiikin, toi-
mintakertomusten sekä muun opiskelijakunnan hallussa olleen tiedon 
perusteella vuonna 2021.


