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Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry (ARTOVA)
Toimintasuunnitelma 2018
41. toimintavuosi

Yhdistyksen tehtävä
        
Artovan tarkoitus on vaikuttaa alueen monipuoliseen kehittämiseen, aluetta koskevaan 
suunnitteluun ja päätöksentekoon, palvelutason parantamiseen, asukkaiden harrastus-
mahdollisuuksien, yhteistoiminnan ja keskinäisen kanssakäymisen edistämiseen sekä 
korkeatasoisten kulttuuritapahtumien, kotiseututuntemuksen ja viihtyvyyden syntymi-
seen. Lisäksi Artova pyrkii lisäämään alueen sosiaalista turvallisuutta tähdäten alueen 
terveys- ja hyvinvointierojen kaventumiseen. Tähän yhdistys pääsee, paitsi välittämällä 
tutkittua tietoa alueesta ja Helsingistä, myös järjestämällä avoimia, maksuttomia tapah-
tumia ja tilaisuuksia. Artova pyrkii osallistamaan alueen asukkaita, yrityksiä, yhdistyksiä 
ja muita toimijoita sekä auttaa heitä verkostoitumaan keskenään. Artova on  Pääkaupun-
kiseudun aktiivisimpia kulttuuri- ja kaupunginosayhdistyksiä jolle on kehittynyt vakuut-
tava kokemus tasokkaiden kulttuuritapahtumien järjestämisestä ja onnistuneista uuden-
laisten toimintatapojen ja mallien kehittämisestä sekä pilotoinnista.

Yhdistyksen toiminta
 
Yhdistyksen toiminnassa painotetaan toiminnan vakauttamista ja jatkuvuutta. 
Tavoitteisiin päästään toteuttamalla korkealaatuisia kulttuuritapahtumia, 
osallistamalla ihmisiä voimakkaasti mukaan toimintaan sekä edelleen levittämällä 
Artovan jo laajaa tunnustusta saaneita osallistavia ja omaehtoista toimintaa tukevia 
toimintamalleja. Kaikille maksuttomien tapahtumien ja osallistumismahdollisuuksien 
kautta pyritään ehkäisemään sosiaalista syrjäytymistä ja tarjoamaan mielekästä 
tekemistä ja oman osaamisen kehittämistä eri elämäntilanteissa oleville henkilöille. 
Tuemme paikallisidentiteetin rakentumista ja voimistumista muun muassa uudistetun 
Kotiseutupolku -kierroksen kautta.

Vuonna 2018 yhdistys jatkaa vankkaa osaamistaan korkeatasoisten kulttuuritapahtumien 
järjestämisessä ja pyrkii edelleen osallistamaan alueen asukkaita laajasti mukaan 
toimintaan ja ottamaan osaa elinympäristönsä kehittämiseen. Toiminnassa pyritään 
erityisesti ylläpitämään ja vakiinnuttamaan jo osaksi alueen identiteettiä muodostuneita 
laajan asukaspohjan tavoittavia tapahtumia, tavoittamaan yhä useampia asukkaita 
monipuolisen viestinnän ja toiminnan koordinoimisen avulla. Yhteistyötä ikäihmisten, 
kehitysvammaisten ja maahanmuuttajien kanssa kehitetään edelleen. Erityistä huomiota 
kiinnitetään varhaisnuorten ja nuorten osallistamiseen mukaan toimintaan. Sosiaalista 
hyvinvointia edistetään tarjoamalla asukkaille ja toimijoille mahdollisuuksia toteuttaa 
ja kehittää omaa osaamistaan ja osallistua alueen monipuoliseen kehittämiseen. Vuosi 
2018 tulee olemaan painottunut myös alueellisen kestävän kehityksen edistämiseen. 
Tähän pyritään osallistamalla ja inspiroimalla ihmisiä kestävämpään elämäntapaan, 
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luomalla kiinnostuneiden ja tekijöiden yhteisöä, edistämällä yhteisöllisesti tuotettua 
aurinkoenergiaa alueella ja pyrkimällä toimenpiteisiin, joilla kestävä elämäntapa 
tehdään kaikille helpommaksi. 

Hyvällä mallilla olevaan yhteistyötä alueelle sijoittuvan Metropolian kulttuurikampuksen 
ja Varman Arabia135-tehdaskorttelihankkeen kanssa tullaan kehittämään ja jatkamaan 
edelleen. Tässä projektissa erityistä huomiota kiinnitetään myös alueen yrittäjien 
osallistamiseen.

Vuonna 2018 jatketaan edelleen hyväksi havaittua ja suosittua toimintaa: tunnettujen 
tapahtumien järjestämistä ja lisänä pop up -henkisten pienempien tapahtumien 
luomista. Sen lisäksi Artova jatkaa uudenlaisten toimintatapojen kehittämistä ja 
pilotointia. 
    
Tapahtumat
     
Artova toteuttaa seuraavat, laajasti merkittävät tapahtumat:
 • Arabian Katufestivaali (Vuonna 2017 oli tapahtuman 10-vuotisjuhla)
 • Artova Kino (Yhdistynyt ja uudistettu Artova Film Festival & Kino)
 • Kekrijuhla marraskuussa yhteistyössä Hyötykasviyhdistyksen kanssa

Arabian katufestivaalien yhteydessä pyritään toteuttamaan kansainvälisten taiteilijoi-
den kanssa alueen seinäpintoja ja kulttuurista tasoa rikastavia muraaleja. Katufestivaali 
järjestetään vuonna 2018 kestävän kehityksen teemalla, jolla pyritään läpileikkaamaan 
festivaalituotanto toteutusprosessin, materiaalien ja sisällönohjauksen osalta. Festivaa-
lin tavoitteena on yhä kehittyä korkeatasoisena katutaidetta sen eri muodoissa esille tuo-
vana festivaalina ja yhtenä Helsingin vetovoimaisimmista kaupunkitapahtumista pitäen 
kiinni aktiivisesta osallistavasta ja yhteisöllisestä kulttuuristaan.

Lisäksi Artova koordinoi paikallisesti merkittävää alueellista kulttuuritoimintaa. Alueel-
lisen kulttuuripalvelun kautta on tarkoitus jatkossakin pienin resurssein mahdollistaa 
kiinnostavien pienempien tapahtumien toteutus alueella ja varautua siihen, että alueella 
kyetään reagoimaan uusiin kulttuurin ilmenemismuotoihin. Pyrkimyksenä on kehittää 
edelleen liikkumiseen, ulkoiluun ja koko perheen yhteiseen tekemiseen liittyviä pop up 
-henkisiä keveitä, arkipäivään sijoittuvia tapahtumia.

Lapsiperheille suunnatut Kekrijuhla katkaisee syksyn ja herättää henkiin vanhan suoma-
laisen satokauden päätösjuhlan. Juhla tuo esille vanhoja perinteitä modernissa ympäris-
tössä ja siten on osa kotiseutu- ja kulttuurituntemusta lisäävää toimintaa.

Kaikki yhdistyksen tapahtumat ja hankkeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri toimi-
joiden (oppilaitokset, koulut ja alueen muut yhdistykset sekä yritykset) kanssa ja ovat 
osallistujille maksuttomia.

Artova vuokraa edelleen asukasvenettä ja pyrkii järjestämään nuorten luontosuhdetta 
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vahvistavaa toimintaa kuten kalastuskursseja. Pienempinä tapahtumina juuri nuorille 
voidaan järjestää esimerkiksi yhteistyössä urheiluseurojen kanssa erilaisia näytetunteja 
ja tempauksia liikuntapuistossa.

Vuonna 2018 yhdistys pyrkii kehittämään kesäkauden toimintaansa mm. Pop Up -kahvi-
loiden ja tapahtumien kautta. Vuonna 2018 pyritään saamaan rahoitusta nuorten aktivoi-
miseksi toimintaan ja nuorten työllisyyden edistämiseksi esimerkiksi alueen LIppakios-
kiin avatulla kahvilalla yhdessä Arabian Asukastalojen kanssa. Toiminnan tarkoituksena 
on aktivoida lähialueiden asukkaita yhteisen toiminnan piiriin. Myös kesän tapahtumissa 
Artova pyrkii yhteistyöhön muiden alueen toimijoiden kanssa, ja siten osallistuu moniin 
tapahtumiin yhteistyökumppanina.

Tapahtumat

Artova toteuttaa seuraavat, laajasti merkittävät tapahtumat:
 • Arabian Katufestivaali (Vuonna 2017 oli tapahtuman 10-vuotisjuhla)
 • Artova Kino (Yhdistynyt ja uudistettu Artova Film Festival & Kino)
 • Kekrijuhla marraskuussa yhteistyössä Hyötykasviyhdistyksen kanssa

Arabian katufestivaalien yhteydessä pyritään toteuttamaan kansainvälisten taiteilijoiden 
kanssa alueen seinäpintoja ja kulttuurista tasoa rikastavia muraaleja. Katufestivaali 
järjestetään vuonna 2018 kestävän kehityksen teemalla, jolla pyritään läpileikkaamaan 
festivaalituotanto toteutusprosessin, materiaalien ja sisällönohjauksen osalta. Festivaalin 
tavoitteena on yhä kehittyä korkeatasoisena katutaidetta sen eri muodoissa esille 
tuovana festivaalina ja yhtenä Helsingin vetovoimaisimmista kaupunkitapahtumista 
pitäen kiinni aktiivisesta osallistavasta ja yhteisöllisestä kulttuuristaan.

Lisäksi Artova koordinoi paikallisesti merkittävää alueellista kulttuuritoimintaa. 
Alueellisen kulttuuripalvelun kautta on tarkoitus jatkossakin pienin resurssein 
mahdollistaa kiinnostavien pienempien tapahtumien toteutus alueella ja varautua 
siihen, että alueella kyetään reagoimaan uusiin kulttuurin ilmenemismuotoihin. 
Pyrkimyksenä on kehittää edelleen liikkumiseen, ulkoiluun ja koko perheen yhteiseen 
tekemiseen liittyviä pop up -henkisiä keveitä, arkipäivään sijoittuvia tapahtumia.

Lapsiperheille suunnatut Kekrijuhla katkaisee syksyn ja herättää henkiin vanhan 
suomalaisen satokauden päätösjuhlan. Juhla tuo esille vanhoja perinteitä modernissa 
ympäristössä ja siten on osa kotiseutu- ja kulttuurituntemusta lisäävää toimintaa.

Kaikki yhdistyksen tapahtumat ja hankkeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri 
toimijoiden (oppilaitokset, koulut ja alueen muut yhdistykset sekä yritykset) kanssa ja 
ovat osallistujille maksuttomia.

Artova vuokraa edelleen asukasvenettä ja pyrkii järjestämään nuorten luontosuhdetta 
vahvistavaa toimintaa kuten kalastuskursseja. Pienempinä tapahtumina juuri nuorille 
voidaan järjestää esimerkiksi yhteistyössä urheiluseurojen kanssa erilaisia näytetunteja 
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ja tempauksia liikuntapuistossa.

Vuonna 2018 yhdistys pyrkii kehittämään kesäkauden toimintaansa mm. Pop Up 
-kahviloiden ja tapahtumien kautta. Vuonna 2018 pyritään saamaan rahoitusta nuorten 
aktivoimiseksi toimintaan ja nuorten työllisyyden edistämiseksi esimerkiksi alueen 
LIppakioskiin avatulla kahvilalla yhdessä Arabian Asukastalojen kanssa. Toiminnan 
tarkoituksena on aktivoida lähialueiden asukkaita yhteisen toiminnan piiriin. Myös kesän 
tapahtumissa Artova pyrkii yhteistyöhön muiden alueen toimijoiden kanssa, ja siten 
osallistuu moniin tapahtumiin yhteistyökumppanina.

Toimintaryhmät
     
Yhdistyksen alla toimii useita alueen asukkaista koostuvia toimintaryhmiä: Artovan 
koirat, Artovan elokuvaryhmä, Artovan Historiaryhmä, Artovan Kaupunkikehitysryhmä, 
Arabianrannan kaupunkiviljelijät, Kestävän Kehityksen ryhmä, Kotikaupunkipolkuryhmä, 
Kulttuuritoimi,  Luonto- ja liikuntaryhmä, Toukolan viljelypalstat, Artovan veneryhmä, 
Artovan kirjallisuustyöryhmä, Kuohun toimitusneuvosto ja eri tapahtumien 
tuotantoryhmät.  Vuoden 2018 aikana Artova toteuttaa yhdistykseen juurtunutta 
itseohjautuvaa ja omaehtoista toimintamallia. Yhdistyksen sisäisen demokratian 
kehittämistä jatketaan mahdollistamalla toimintaryhmien laajempi autonomia. Artovan 
ideologiaan kuuluu vallan ja vastuun jakaminen, omaehtoinen ja itseohjautuva toiminta. 
Omaehtoinen ja itseohjautuva ryhmä päättää mitä tehdään ja hallitukseen viedään 
konkreettisen toiminnan vastuusiin liittyvät asiat.

Artovan koirat on alueen koiranomistajien ja koirapuiston hankeryhmästä muodostunut 
vapaa ryhmä, joka pitä yhteyttä Facebook -palstan ja WhatsApp-ryhmän kautta ja edistää 
eläinten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä ja ylläpitää hyviä suhteita alueen asukkaisiin.

Elokuvatoimintaan aiotaan Artova Kino -elokuvakerhokonseptin uudistumisen myötä 
kutsua lisää kiinnostuneita. Elokuvatoimintaa kehitetään kerhomaiseen suuntaan. 
Kevättalvella otetaan hankkeen toteutuessa osaa Metropolian ja OpenCinema -konseptin 
toimintaan alueella - tarkoituksena nimenomaan turvapaikanhakijoiden ja alueen 
ammattilaisten keskinäinen verkostoituminen.

Vuonna 2018 Artovan historiaryhmä aikoo perehtyä tarkemmin hallussaan olevaan 
haastattelumateriaaliin ja sen läpikäyntiin. Suunnitelmissa on myös näyttely ToVa-
lehdissä (Toukola-Vanhakaupunki) esillä olleiden aiheiden tiimoilta. Historiaryhmä 
tuottaa tarvittaessa näyttelyitä mm kirjastoon.

Kaupunkiviljelyryhmä on jatkoa Syötävä Arabianranta -hankkeelle. Vuonna 
2018 ympäristötaideteoksena toimiva laatikkoviljelmää on tarkoitus kehittää 
osallistavampaan suuntaan ja aktivoida viljelijöitä yhteisölliseen tekemiseen. 
Kaupunkiviljelyn laajentamisen mahdollisuuksia alueella selvitetään myös.

Artovalla on kaavoitusta, julkista liikennettä ja muita ajankohtaisia asioita varten 
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perustettu Artovan Kaupunkikehitysryhmä (aiempi Yleiskaavaryhmä), johon kuuluu 
alueen asukkaita, arkkitehtejä, muita asiantuntijoita ja aktiiveja. Kaupunkikehitysryhmä 
seuraa tiivisti Arabia135 -korttelin kaavan vaiheita ja alueen liikennesuunnitelmia. 
Tämän ryhmän kautta Artova ry jatkaa kolmatta vuotta yhteistyötä Arabia135-
tehdaskorttelin uudistamiseen tähtäävässä hankkeessa ja pyrkii huolehtimaan siitä, että 
asukkaiden ääni kuuluu ja heidän osallistumismahdollisuutensa ovat hyvät. Artovan 
Kaupunkikehitysryhmän oheen on syntynyt joukkoliikenteen suunnitelmia kehittämään 
on syntynyt myös oma vapaaehtoisten joukko jonka toimintaa pyritään tukemaan.

Kestävän kehityksen ryhmä  on mukana Valtioneuvoston Kokeilun paikka -hankkeessa. 
Hankkeessa koetetaan edistää kiertotalouden ratkaisuja ja se jatkuu alkuvuoden 2018. 
Hankkeelle etsitään jatkorahoitusta. Kestävän kehityksen ryhmä koordinoi  yhteistyötä 
myös Yhteisöenergia-kampanjan ja Co2mmunity EU-hankkeen kanssa, joiden 
pilottialueena Artova-alue toimii. Yhteistyötä tehdään myös Arabian Palvelu Oy:n 
energiatyöryhmän ja Arabia135-hankkeen kanssa. Ryhmä järjestää asiantuntijaluentoja 
ja toiminnan käynnistykseen tähtääviä työpajoja eri kestävän elämäntavan teemoista ja 
koordinoi Facebookissa pääasiassa kommunikoivaa ”Kestävä Arabia” yhteisöä. Ryhmä 
ylläpitää ja kehittää alueellista kestävän kehityksen web-sivua, johon kootaan tietoa mm 
kestävästä elämäntavasta ja hyvistä lähialueiden palveluista. Kestävän kehityksen ryhmä 
on mukana vuoden 2018 Arabian katufestivaalien tuotannossa.
 
Facebookin kautta toimiva Luonto- ja liikuntaryhmä aiotaan kutsua koolle ja 
veneryhmän yhteyksiä tiivistää tähän vapaaehtoisjoukkoon. Veneryhmässä muutama 
aktiivinen artovalainen huolehtii veneen kevät- ja syksyhuolloista. Venetoimintaa aiotaan 
vuonna 2018 hioa ja kehittää. Artova vuokraa tällä hetkellä itse venettä eteenpäin, mutta 
yhteistyömahdollisuuksia alueen muiden toimijoiden kanssa selvitellään ja kehitetään. 
Valtakunnallistakin julkisuutta saanut veneenvuokraus pidetään edullisena ja sitä 
mainostetaan edelleen alueella.

Viljelytoimikunta jatkaa Toukolan viljelyspalstojen vuokrausta Helsingin kaupungilta. 
Palstat ovat erittäin suosittuja ja sukupolvenvaihdoksen ansiosta Toukolan palstat 
ovat kiertäneet edellisiä vuosia paremmin. Viljelytoimikunta on kiinnittänyt huomiota 
huonosti hoidettuihin palstoihin ja saanut ongelman kuntoon. Palstan hoitoon 
kiinnitetään huomiota jatkossakin. 

Kuohun toimitusneuvosto toimittaa kulttuuri- ja kaupunginosalehti Kuohua. 
Korkeatasoinen lehti on alueen keskeisiä viestintäkanavia. Neuvosto on kiinteässä 
yhteydessä lehden avustajiin ja lehteä kehitetään yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Kulttuuritoimi jatkaa Artovan tapahtumien järjestelyjen tukemista ja kehittämistä, ja 
pyrkii synnyttämään uusia malleja yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Kulttuuritoimen 
tehtävänä on myös lisätä alueen päätapahtumien taiteellista tasoa ja jatkuvuutta.
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Muu toiminta

Artova ry reagoi vuoden aikana esiin tuleviin ehdotuksiin ja lähtee tarpeen 
mukaan toteuttamaan niitä. Yhdistys jatkaa aluekehitystyön toteuttamista, toimii 
lähidemokratian edistämiseksi sekä hallinnoi viljelypalstoja ja Syötävä Arabianranta 
-kaupunkiviljelytonttia.

Yhdistys julkaisee vapaaehtoisvoimin tehtyä, neljä kertaa vuodessa ilmestyvää kulttuuri- 
ja kaupunginosalehti Kuohua (painos n. 20 000 kpl). Kuohu on korkeatasoinen lehti, 
jonka jokaisella numerolla on oma teemansa. Jutut liittyvät alueeseen, kaupungin 
toimintaan ja lehden kulloiseenkin teemaan. Yhdistys pyrkii kehittämään lehden 
toimintaa rekrytoimalla uusia aktiiveja lehden toimitukseen, laajentamalla lehden 
profiilia myös sosiaaliseen mediaan ja kehittämällä toimintaan osallistavaa viestintää.

Kesäkaudella 2015 alkanutta venevuokrausta on laajennettu kesällä 2016 toisen 
veneen vuokraukseen ja kalastusvälineiden lainausmahdollisuuteen sekä 2017 
kalastuskursseihin. Suuren suosion saanutta venetoimintaa jatketaan vuonna 2018 ja 
viestintää systematisoidaan.

Artovamallin ja lähidemokratian pilottihankkeen myönteiset kokemukset 
asukasvaikuttamisen kehittämisestä inspiroivat Artovaa kehittämään jatkuvasti 
uusia osallistumismahdollisuuksien muotoja. 2018 pyritään edistämään erityisesti 
nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa alueen asioihin. Nuorille pyritään luomaan 
vaikutusmahdollisuuksia sekä yhdistyksen toiminnassa että yhteistyössä alueen 
toimijoiden kanssa. Näihin tavoitteisiin pyritään yhteistyössä alueen nuorisotalon ja 
nuorison parissa toimivan kaupungin verkoston kanssa. Erityisenä toimenpiteenä Artova 
aloittaa 3 vuoden kokeilujakson, jossa nuorisotalon kautta kahdelle 15-v täyttäneelle 
nuorelle annetaan hallituspaikat Artovan hallituksessa. Artova on tarjonnut nuorisotalon 
kautta nuorille myös tilaa omalle sisällölle paikallislehti Kuohusta. Tavoitteena on 
vahvistaa nuorten kokemuksia omista mahdollisuuksistaan ja sitä kautta edistää alueen 
yhtenäisyyttä.

Artova pyrkii edistämään alueen asukkaiden tarpeita muun muassa vaikuttamalla 
julkisen liikenteen kehittämiseen ja tarkastelemaan pitkäaikaisia suunnitelmia ja 
trendejä.

Artovan omaehtoisen ja itseohjautuvan toimintamallin (ArtovaMalli) jalkautusta 
jatketaan edelleen kysynnän mukaan yhteistyöpyyntöjen, luentojen ja työpajojen kautta.

Jäsenhankinta
    
Yhdistyksen jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä oli kasvussa vuonna 2017 ja 
tiedotusta Artovan toiminnasta pyritään lisämään edelleen tulevana vuotena. Aktiivi-
nen kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys herättää suurta kiinnostusta alueen asukkaiden 
keskuudessa. Yhdistys pyrkii aktiivisesti sitouttamaan uudet jäsenet toimintaansa sekä 
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huomioi jäsenten kehitysehdotukset ja tarpeet toiminnassaan. Jäsenille kehitetään 
vakiintuneen toiminnan parissa pieniä etuja. Vuonna 2017 tarjottiin jäsenmaksun maksa-
neille jäsenille Artovan puuvenettä ilmaisin yhdeksi vuorokaudeksi. Vuonna 2018 jäsen-
hankintaa kehitetään myös tältä osin. Alueen eri toimijoiden mielipiteet ovat yhdistyksel-
le tärkeitä, joten osallisuutta tapahtuu reilusti myös yli jäsenrajojen. Yhdistys tavoittelee 
asukkaiden ja koko kaupunginosan eri toimijoiden verkostointia ja yhteistä etua riippu-
matta jäsenyydestä. Vapaaehtoiset ovat yhdistyksen suurin resurssi. 

Viestintä

Artovan viestintä keskittyy pääasiassa alueellisesti lähiseutuun, muuta kaupunkia ja 
kaupungin toimijoita unohtamatta. Artovan toimintamallin (ArtovaMalli) levittämistä 
jatketaan kaikille kiinnostuneille ympäri Suomea ja toimintaa esitellään myös kansain-
välisille vieraille. Artovan pääviestintäkanavat ovat Artova.fi -verkkosivut, some-kanavat 
(erityisesti Facebook), Kuohu-lehti ja vuonna 2017 kuukausittain ilmestynyt jäsenkirje. 
Toimintaryhmillä on tämän lisäksi käytössä omia tiedotuskanavia, kotisivuja tai some-ka-
navia kuten Facebook, Twitter ja Instagram. Lisäksi yhdistys julkaisee printtimuodossa 
2-4 kertaa vuodessa alueellisen kulttuurikalenterin, joka nostaa esiin alueen parhaat 
kulttuuritapahtumat.

Sisäisessä viestinnässä yhdistyksellä on käytössä hallitukselle ja toimintaryhmille suun-
nattu intra sekä sosiaalisen median ryhmät.  Artova tiedottaa aktiivisesti mediaa ja 
alueen asukkaita sekä ottaa kantaa ajankohtaisia kysymyksiä koskien pyrkien osallista-
maan asukkaita. Artova pyrkii olemaan alueen tärkein viestintäkanava, ylläpitää sivuil-
laan alueellista tapahtumakalenteria ja julkaisee printti-muotoista kulttuurikalenteria.

Vuonna 2018 Artova panostaa yhdistyksen viestinnän aktiivisuuteen edelleen niin ver-
kossa kuin sosiaalisessa mediassa. Artovan internet-sivut pidetään elävänä ja niitä lin-
kitetään edelleen sosiaaliseen mediaan. Kuohu -lehden toimituskunnassa on aloitettu 
aktiivinen some-viestintä, sitä kehitetään edelleen vuonna 2018 ja Kuohusta kehitetään 
entistä tunnetumpi viestintäkanava. Artova pyrkii pitämään viestinnän ajan tasalla digita-
lisoituvassa maailmassa. Artova -brändi pidetään kirkkaana ja edistetään sen tunnetta-
vuutta.  Artova pyrkii kaikessa viestinnässä, kuten kaikessa muussakin toiminnassaan, 
avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen.

Varainhankinta

Yhdistyksen toiminnan rahoitus koostuu pääosin avustuksista. Vuonna 2018 Artova pyrkii 
vakiinnuttamaan yhdistyksen taloutta korottamalla omarahoituksen osuutta varain- ja 
jäsenhankinnan kautta. Artova pyrkii lanseeraamaan mainostuotteita ja hankkimaan 
varoja erinäisissä tilauksissa myymällä kahvia ja leivonnaisia. Yhdistys jatkaa edelleen 
suositun kulttuuri- ja kaupunginosalehti Kuohun mainosmyyntiä kehittämällä sitä 
vuonna 2018 ja hyödyntämällä yhä enemmän sosiaalisen median kanavia.

Yhdistys vuokraa kahta valtakunnallisessa mediassakin näkyvyyttä saanutta venettä. 
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Venettä vuokrattaessa saa samalla pelastusliivit ja muut venetarvikkeet sekä tarvittaessa 
kalastustarvikkeet. Veneilykausi kestää toukokuun puolestavälistä syyskuun loppuun 
ja vene on eniten lainassa kesähelteillä. Vuokrauksesta saatuja tuloja käytetään 
yhdistyksen tapahtumiin ja niistä jää noin kolmannes yhdistykselle mm. veneen huoltoa 
varten.

Asukas- ja julkiset tilat

Artova tekee aktiivista ja tiivistä  yhteistyötä Arabian asukastalot ry:n kanssa. Seuraam-
me myös muiden asukastilojen, kuten seurakunnan tilojen ja leikkipuiston tilannetta, 
rakentamista sekä osallistumme tarvittaessa julkisten tilojen kehittämiseen. Artova on 
ollut mukana Paavalin seurakunnan hallinnoiman ja alueen toimijoiden yhdessä yllä-
pitämän julkisen tilan, Arabianrannan kauppakeskuksessa sijaitsevan Olkkarin toimin-
nan tiedottamisessa ja kehittämisessä.  Artova tekee tiiviisti yhteistyötä Varman kanssa 
Arabia135-korttelin kehittämisen kanssa ja on mukana edistämässä sitä, että korttelissa 
löytyy asukkaille käytettävissä julkista tilaa niin Varman, Metropolian, kuin muiden kort-
telin toimijoiden kanssa.

Yhteistyö

Jatkamme yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa sekä pyrimme entisestään 
parantamaan yhteistyötä ympäröivien kulttuuritoimijoiden ja kaupunginosayhdistysten 
kanssa. Jatkamme yritys- ja oppilaitosyhteistyötä ja hankeyhteistyötä sekä alueen että 
alueen ulkopuolisten korkeakoulujen kanssa. Artova on mukana Metropolian Creative 
Campus Arabia, CoINNO ja People’s smart sculptures - hankkeissa sekä osallistuu yhteis-
työkumppanina tuleviin hakuihin. Artovalla on edustus Metropolian kulttuurituotannon 
neuvottelukunnassa. Lisäksi alueen kahden muun ammattikorkeakoulun, Arcadan ja 
Diakin, kanssa jatketaan yhteistyösuhteita. Artova on vuonna 2017 tehnyt yhteistyötä eri-
tyisesti Varman ja Metropolian kanssa ja niitä jatketaan monimuotoisesti edelleen. Vuon-
na 2018 Artova toimii Maan Ystävien Yhteisöenergia-kampanjan ja Green Net Finlandin 
koordinoiman Co2mmunity EU-hankkeen pilottialueena. Yhteistyötä aluekehittämisessä 
tehdään myös Arabian Palvelu Oy:n ja erityisesti sen energiatyöryhmän kanssa.

Nuorison hyvinvointia ja osallisuutta pyritään edistämään osallistumalla ja kasvattamal-
la monialaista verkostoa. Yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi Arcada -yrkeshögskola-
nin Cor-Husetin toimijoiden kanssa kartoitetaan ja tiivistetään. Yhteistyötä kaupungin 
nuoristotyötä tekevien verkostojen kanssa kehitetään. Artovan hallituksessa vaikuttaa 
väitöskirjantyöhön liittyvässä pilotissa vuonna 2018 kaksi nuorisotalolta valittua nuorta.

Tapahtumien osalta yhteistyötä tehdään todella laajasti useiden kymmenien alueen 
yritysten, yhdistysten ja neljännen sektorin toimijoiden sekä tapahtuman teemaan liitty-
vien kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Kumppanuudet ovat esimerkiksi 
vuonna 2017 30 000 kävijää keränneen Arabian katufestivaalin keskeinen lähtökohta 
ja tapahtuma tarjoaa hyvän alustan erityisesti paikallisille toimijoille ja kehittää tiivistä 
yhteistyöverkostoa.
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