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Yhdistyksen tehtävä 
 
Artova pyrkii vaikuttamaan aluetta koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon, alueen 
kehittämiseen, asukkaiden yhteistoiminnan ja keskinäisen kanssakäymisen edistämiseen, 
palveluiden parantamiseen, monipuolisten harrastusmahdollisuuksien ylläpitoon sekä 
korkeatasoisten kulttuuritapahtumien vaikuttavuuden, kotiseututuntemuksen ja viihtyvyyden 
lisäämiseen.  

Luomalla maksuttomia tapahtumia ja osallistumismahdollisuuksia yhdistyksen aktivoivan ja 
matalan kynnyksen toiminnan kautta Artova pyrkii ennaltaehkäisemään sosiaalista syrjäytymistä ja 
tähtää 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 edelleen levittämällä 
Artovan jo laajaa tunnustusta saaneita osallistavia toimintamalleja.  

Tuemme paikallisidentiteetin rakentumista ja voimistumista. Vuoden 2016 toiminnassa pyritään 
erityisesti kehittämään jo osaksi alueen identiteettiä vakiintuneita laajan asukaspohjan tavoittavia 
tapahtumia ja tavoittamaan yhä useampia asukkaita monipuolisen viestinnän ja toiminnan 
koordinoimisen avulla. Yhdistys jatkaa menestyksellistä linjaa alueen asukkaiden osallistamisessa 
ja huomioi toiminnassa erityisesti muutoin vähälle huomiolle jäävät keskeisimmät asukasryhmät, 
nuoret ja lapsiperheet sekä alueella asuvat erityisryhmät.  

 
Hankkeet 
Vuonna 2016 jatketaan Artovan Henki WDC Helsinki 2012 -hankkeessa kehitetyn omaehtoisen ja 
itseohjautuvan toimintamallin (ArtovaMalli) jalkautusta. Yhdistys osallistuu yhteistyöhön alueella 
toimivien tutkijoiden kanssa kirjaprojektin merkeissä. Lisäksi osallistumme yhteistyössä Metropolia 
Ammattikorkeakoulun kanssa EU-rahoitteisiin CoINNO ja The People´s Smart Sculpture -
hankkeisiin. 
 
Tapahtumat 
Artova toteuttaa seuraavat, laajasti merkittävät tapahtumat: 
Arabian Katufestivaali 
Artova Film Festival AFF 
Artova Kino -elokuvaklubit 
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. 

Sosiaalista hyvinvointia edistetään tarjoamalla asukkaille ja toimijoille mahdollisuuksia toteuttaa ja 
kehittää omaa osaamistaan ja osallistua alueen monipuoliseen kehittämiseen. Kärkihankkeiden 
lisäksi Artovan kulttuuritoimi koordinoi pienempiä tapahtumia. Kaikki yhdistyksen tapahtumat ja 
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hankkeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa (oppilaitokset, koulut ja 
alueen muut yhdistykset sekä yritykset). 

Kulttuuritoimi jatkaa Artovan tapahtumien järjestelyjen tukemista ja kehittämistä, ja pyrkii 
synnyttämään uusia malleja yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Kulttuuritoimen tehtävänä on 
myös lisätä alueen tapahtumien taiteellista tasoa ja jatkuvuutta. Artova jatkaa työtä Arabia-ilmiö -
nimellä kulkevan kokonaisuuden parissa, jonka eräänä tavoitteena on vahvistaa entisestään 
Artovan alueen asemaa itäisen kantakaupungin merkittävimpänä kulttuuriseutuna. Tätä työtä 
tukee myös Arabian katufestivaalin entistä voimakkaampi profilointi laadukkaaseen 
katutaiteeseen ja -kulttuuriin. Hankkeen yhteydessä kehitetään yhteistyötahon kanssa paikallista 
taide- ja kulttuuriverkostoa ja pyritään resurssien puitteissa kehittämään alueellisen 
taidekoordinaattorin toimenkuvaa. 

 
Muu toiminta 
Artova reagoi vuoden aikana esiin tuleviin ehdotuksiin ja lähtee tarpeen mukaan toteuttamaan tai 
koordinoimaan niitä. Yhdistys jatkaa aluekehityssessioiden toteuttamista, toimii lähidemokratian 
edistämiseksi, julkaisee kulttuuri- ja kaupunginosalehti Kuohua sekä hallinnoi viljelypalstoja ja 
kaupunkiviljelytonttia. Yhdistyksen alla toimii useita alueen asukkaista koostuvia toimintaryhmiä, 
kuten yleiskaavaryhmä, historiaryhmä ja kaupunkiviljelyryhmä.   

Yhdistys jatkaa edelleen v. 2014 perustetun Artovan luonto- ja liikuntatoimen kehittämistä. Tämä 
ryhmä kerää yhteen erityisesti alueen luonnosta ja sen hyvinvoinnista kiinnostuneita sekä Arabian 
rantapuiston toimintojen kehittämisestä innostuneita. On esimerkiksi mahdollista kehittää lahden 
ominaispiirteisiin liittyvä merkittävä urheilutapahtuma tai vastaavaa toimintaryhmän innostavana 
pitämää toimintaa. Toimintaryhmässä pyritään kehittämään toivottua toimintaa myös 
kesäkaudeksi. Lisäksi toimintana voi olla esimerkiksi alueen toimijoiden kanssa vuoden 2016 
aikana siivoustalkoot, joilla rantapuisto ja siihen kiinteästi liittyvä Liikuntaviraston Liikuntapuisto 
pysyvät kunnossa ja etenkin koululaisille miellyttävinä käyttää. Yhdistys pyrkii osallistamaan ja 
vastuuttamaan alueen lapsia, koululaisia ja nuoria oman asuinalueen kunnossapitoon ja sen 
hoitoon. Vuonna 2016 Artova pyrkii mahdollistamaan rantapuiston kehittämisestä kiinnostuneita 
asukkaita keskustelemaan keskenään ja tähtää asukkaiden oman aktiivisuuden lisäämiseen 
rantapuiston tulevien suunnitelmien osalta. Rantapuiston ja lähialueiden virkistysarvoja pyritään 
arvioimaan keskustelussa ja asukkaita kiinnostavia hankkeita tukemaan. 

Kesäkaudella 2015 alkanutta venevuokrausta pyritään laajentamaan ja tehostamaan etenkin 
viikonloppujen osalta. Lisäksi tavoitteena on kehittää kalastusmahdollisuuksia veneilyn 
yhteydessä. Lapsiryhmien ja perheiden veneily on etusijalla. Kirjaston kanssa yhteistyössä alkanut 
vuokraus vuonna 2015 oli kirjaston palveluista suosituimpia, ja yhteistyötä jatketaan. 

Yhdistyksen sisäisen demokratian kehittämistä jatketaan mahdollistamalla toimintaryhmien 
laajempi autonomia. Lisäksi vuoden 2013 lähidemokratian pilottihankkeen myönteisiä kokemuksia 
asukasvaikuttamisen mahdollisuuksista kehitetään edelleen ja pyritään edistämään erityisesti 
nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa alueen asioihin. Nuorille pyritään luomaan 
vaikutusmahdollisuuksia sekä yhdistyksen toiminnassa että yhteistyössä alueen toimijoiden 
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kanssa. Tavoitteena on vahvistaa nuorten kokemuksia omista vaikuttamismahdollisuuksistaan ja 
sitä kautta edistää alueen yhtenäisyyttä. 

 Jäsenhankinta 
Yhdistys osallistaa toimintaan uusia jäseniä ja huomioi vanhojen jäsenten kehitysehdotukset ja 
tarpeet toiminnassaan. Matalan kynnyksen toimintamalli pidetään tuttuna alueen asukkaille 
tiedottaen ja avoimia tapahtumia järjestäen. 
 
Viestintä 
Artovan viestintä painottuu yhdistyksen toiminta-alueelle, mutta myös laajemmin alueen 
ulkopuolelle. Artovan toimintamallin (ArtovaMalli) levittämistä jatketaan resurssien ja kysynnän 
puitteissa ympäri Suomea ja naapurimaita. Kaikessa toiminnassa noudatetaan avoimuutta ja 
läpinäkyvyyttä. Viestinnässä tähdätään monikanavaisuuteen ja sen painopisteinä ovat uusien 
asukkaiden tavoittaminen sekä Artovan roolin selventäminen suhteessa alueen muihin toimijoihin. 
Artova pyrkii olemaan alueen tärkein viestintäkanava erityisesti tapahtumien osalta ja julkaisee 
mm. kuukausittaista kulttuurikalenteria. 

Asukas- ja julkiset tilat 
Artova tekee aktiivista yhteistyötä Arabian asukastalot ry:n kanssa. Seuraamme myös muiden 
asukastilojen, kuten päiväkotien, seurakunnan tilojen ja puistojen tilannetta ja rakentamista sekä 
osallistumme tarvittaessa julkisten tilojen kehittämiseen. 
 
Yhteistyö 
Jatkamme tiivistä yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa sekä pyrimme entisestään 
kasvattamaan yhteistyötä ympäröivien kulttuuritoimijoiden ja kaupunginosayhdistysten kanssa. 
Jatkamme yritys- ja oppilaitosyhteistyötä ja tiivistämme yhteistyötä eri virastojen kanssa. 
Pidemmän tähtäimen tavoitteena on luoda Artovan alueelle rakenteellinen vaikutuskanava 
Helsingin kaupungin suuntaan. Hankeyhteistyötä jatketaan mm. Metropolian kanssa ja yhdistys 
osallistuu mm Social Innovators Connected -verkoston toimintaan, minkä puitteissa Artovan 
toimintaa esitellään myös kansainväliselle yleisölle. 
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TALOUSARVIO 2016 

 
 

 TUOTOT YHTEENSÄ  185 150,00 € 

 
 Jäsenmaksutuotot  1 000,00 € 

Viljelypalstat  2 500,00 € 

ArtovaMalli  2 000,00 € 

Mainossopimukset (Kuohu-lehti)  17 850,00 € 

Sosiaali- ja terveysvirasto toiminta-avustus 35 000,00 € 

Kumppanuudet, yritys- ja yhteisörahoitus  26 600,00 € 

Apurahat  100 200,00 € 

 
 KULUT YHTEENSÄ  185 150,00 € 

 
 Tapahtumat (henkilöstökulut sisältyvät tapahtumien kuluihin)  

 Arabian Katufestivaali  27 300,00 € 

Artova Film Festival AFF  19 100,00 € 

Artova Kino  16 200,00 € 

Alueelliset kulttuuripalvelut  8 500,00 € 

(Sisältää pienemmät tapahtumat ja muun kulttuuritoiminnan) 

 
 

 Hankkeet ja projektit (henkilöstökulut sisältyvät hankkeiden kuluihin)  

 Aluekehityssessiot  500,00 € 

Historiaprojekti 5 850,00 € 

Nuorisoprojekti 37 200,00 € 

 
 Julkaisut  

 Kuohu kulttuuri- ja kaupunginosalehti  17 850,00 € 

Kirjaprojekti 5 000,00 € 

 
 Henkilöstökulut (sisältää ta-kulut kokonaan)  

 Koordinaattori  35 000,00 € 

 
 Perustoiminnan markkinointi ja viestintä  

 Markkinointimateriaalit  1 000,00 € 

Kuvapankit, tallenteiden ym. esitysalustojen maksut  200,00 € 

 
 Muut 

 Viljelypalstat  2 500,00 € 

Vapaaehtoisten ja henkilöstön koulutus  200,00 € 

Edustuskulut 200,00 € 

 
   



Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry 

Intiankatu 1, 00560 Helsinki 
Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016 

   

Toiminnan menot  

 Jäsenmaksut (Cinemaja, Helka, Kultti)  250,00 € 

Toimistotarvikkeet ja IT  800,00 € 

Jäsenhankinta  200,00 € 

Kokouskulut  500,00 € 

Pankin palvelumaksut  200,00 € 

Taloushallintapalvelut  3 000,00 € 

Kuluvaraus 2 % kokonaisbudjetista  3 600,00 € 

 
 TILIKAUDEN TULOS  0,00 € 
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