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Yhdistyksen tehtävä 
Artova pyrkii vaikuttamaan alueen monipuoliseen kehittämiseen, aluetta koskevaan suunnitteluun 
ja päätöksentekoon, palvelutason parantamiseen, asukkaiden harrastusmahdollisuuksien, 
yhteistoiminnan ja keskinäisen kanssakäymisen edistämiseen sekä korkeatasoisten 
kulttuuritapahtumien, kotiseututuntemuksen ja viihtyvyyden lisäämiseen että pyrkii ennalta 
ehkäisemään sosiaalista syrjäytymistä, tähdäten alueen terveys- ja hyvinvointierojen 
kaventumiseen.

Yhdistyksen toiminnassa painotetaan toiminnan vakauttamista ja alueellisen kulttuuritoiminnan 
merkittävyyden kasvattamista. Tavoitteisiin päästään toteuttamalla korkealaatuisia 
kulttuuritapahtumia, osallistamalla ihmisiä mukaan toimintaan, tekemällä töitä 
terveydenedistämisen parissa sekä konseptoimalla ja levittämällä Artovan osallistavia 
toimintamalleja. Tuemme paikallisidentiteetin rakentumista ja voimistumista.

Vuoden 2014 toiminnassa pyritään erityisesti ylläpitämään ja vakiinnuttamaan jo osaksi alueen 
identiteettiä muodostuneita laajan asukaspohjan tavoittavia tapahtumia, tavoittamaan 
monipuolisemmalla viestinnällä ja toiminnan koordinoinnilla yhä useampia asukkaita, jatkamaan 
menestyksekästä linjaa alueen asukkaiden osallistamisessa ja huomioimaan toiminnassa erityisesti 
muutoin vähälle huomiolle jäävät keskeisimmät asukasryhmät, nuorison ja lapsiperheet.  

Hankkeet
Vuonna 2014 käynnistetään nuorten hyvinvointiin keskittyvä Luottamushanke, jatketaan Artovan 
Henki WDC Helsinki 2012 hankkeessa kehitetyn omaehtoisen ja itseohjautuvan toimintamallin 
(ArtovaMalli) jalkautusta, kehitetään yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa 
lähidemokratiapilottihankkeessa hyväksi koettua kansalaisraatimenetelmää ja jatketaan alueen 
historia -projektia. 

Tapahtumat
Artova toteuttaa seuraavat, laajasti merkittävät tapahtumat:

Arabian Katufestivaali
Artova Film Festival AFF
Artova Kino elokuvaklubit

Lisäksi Artova koordinoi paikallisesti merkittävää alueellisia 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. 



Kaikki yhdistyksen tapahtumat ja hankkeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Muu toiminta
Artova reagoi vuoden aikana esiin tulleisiin ehdotuksiin ja lähtee tarpeen mukaan toteuttamaan 
niitä. Yhdistys jatkaa aluekehityssessioiden toteuttamista, toimii lähidemokratian edistämiseksi sekä 
julkaisee kulttuuri- ja kaupunginosalehti Kuohua sekä hallinnoi viljelypalstoja ja 
kaupunkiviljelytonttia. Yhdistyksen alla toimii useita alueen asukkaista koostuvia toimintaryhmiä, 
kuten yleiskaavaryhmä, historiaryhmä, kaupunkiviljelytoimikunta ja rantapuiston kehitysryhmiä. 
Sosiaalista hyvinvointia pyritään edistämään tarjoamalla alueen asukkaille ja toimijoille 
mahdollisuuksia toteuttaa omaa osaamistaan ja puuttumaan kokemiinsa alueellisiin epäkohtiin.

 

Jäsenhankinta
Yhdistys osallistaa toimintaan uusia jäseniä ja huomioi nykyisten jäsenten kehitysehdotukset ja 
tarpeet toiminnassaan. Alueen eri toimijoiden mielipiteet ovat yhdistykselle tärkeitä ja kuulemme 
niistä parhaiten laajan jäsenkunnan kautta. 

 

Viestintä
Artovan viestintä painottuu yhdistyksen toiminta-alueelle, mutta myös laajemmin alueen 
ulkopuolelle. Artovan toimintamallia (ArtovaMalli) jalkautetaan laajasti ympäri Suomea ja Viroa 
sekä mahdollisesti Pohjoismaihin. Vuonna 2014 toteutetaan yhdistyksen visuaalisen ilmeen 
uudistus sekä kehitetään nettisivualustaa myös muut kaupunginosat huomioiden. Kaikessa 
toiminnassa pyritään avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen.

 

Asukas- ja julkiset tilat
Kaupunginosayhdistys tekee aktiivisesti yhteistyötä Arabian asukastalot ry:n kanssa. Seuraamme 
myös muiden asukastilojen, kuten päiväkotien, seurakunnan tilojen ja puistojen tilannetta sekä 
rakentamista ja otamme niihin tarvittaessa osaa ja kantaa.

 

Yhteistyö
Jatkamme tiivistä yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa sekä pyrimme entisestään 
kasvattamaan yhteistyötä ympäröivien kulttuuritoimijoiden ja kaupunginosayhdistysten kanssa. 
Jatkamme yritys- ja oppilaitosyhteistyötä. Käynnistämme päättäjien yhteistyöverkoston 
muodostamisen Luottamushankkeen kautta sekä tiivistämme yhteistyötä eri virastojen kanssa 
kehittävällä otteella.


