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Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry (ARTOVA)
Toimintasuunnitelma 2017
40. toimintavuosi

Yhdistyksen tehtävä
        
Artova pyrkii vaikuttamaan alueen monipuoliseen kehittämiseen, aluetta koskevaan 
suunnitteluun ja päätöksentekoon, palvelutason parantamiseen, asukkaiden harrastus-
mahdollisuuksien, yhteistoiminnan ja keskinäisen kanssakäymisen edistämiseen sekä 
korkeatasoisten kulttuuritapahtumien, kotiseututuntemuksen ja viihtyvyyden lisäämi-
seen. Lisäksi Artova pyrkii lisäämään alueen sosiaalista turvallisuutta tähdäten alueen 
terveys- ja hyvinvointierojen kaventumiseen sekä osallistamaan ja auttaa alueen asuk-
kaita ja toimijoita verkostoitumaan keskenään.

Yhdistyksen toiminnassa painotetaan toiminnan vakauttamista ja alueellisen kult-
tuuritoiminnan merkittävyyden kasvattamista. Tavoitteisiin päästään toteuttamalla 
korkealaatuisia kulttuuritapahtumia, osallistamalla ihmisiä voimakkaasti mukaan toi-
mintaan 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.

Vuosi 2017 on yhdistyksen 40-vuotisjuhlavuosi, joka juhlitaan itsessään ja osana nykyisiä 
tapahtumia  läpi vuoden. Toiminnassa pyritään erityisesti ylläpitämään ja vakiinnut-
tamaan jo osaksi alueen identiteettiä muodostuneita laajan asukaspohjan tavoittavia 
tapahtumia, tavoittamaan yhä useampia asukkaita monipuolisen viestinnän ja toimin-
nan koordinoimisen avulla, jatkamaan menestyksellistä linjaa alueen asukkaiden osal-
listamisessa ja huomioimaan toiminnassa erityisesti muutoin vähälle huomiolle jäävät 
keskeisimmät asukasryhmät, nuoriso ja lapsiperheet. Yhteistyötä alueelle sijoittuvan 
Metropolian kulttuurikampuksen ja Arabia-135 tehdaskorttelihankkeen kanssa tullaan 
kehittämään edelleen. Erityistä huomiota kiinnitetään yrittäjien osallistamiseen.

     
Hankkeet
     
Vuonna 2017 pyritään käynnistämään nuorten hyvinvointiin keskittyvää toimintaa, jat-
ketaan Artovan Henki WDC Helsinki 2012 -hankkeessa kehitetyn omaehtoisen ja itseoh-
jautuvan toimintamallin (ArtovaMalli) jalkautusta, kehitetään Arabianranta -lautapeli, 
aloitetaan kestävää kehitystä edistävä aluehanke, avataan verkkokauppa, päivitetään 
kotikaupunkipolut ja julkaistaan esitevihko kotikaupunkipoluista. Virkistysarvoja ja 
kalastusharrastusta edistävää venetoimintaa kehitetään ja järjestetään kalastuskursseja 
ja luontopolkuja lapsille ja nuorille heidän luontosuhteensa vahvistamiseksi. Arabian-
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rannan Rantapuiston kehittymistä asukkaiden tarpeita vastaavaksi pyritään edistämään 
yhteishankkeina kaupungin kanssa. Artova osallistuu yhteistyössä tehdaskorttelin uu-
distushankkeeseen ja pyrkii edesauttamaan asukkaiden osallistumismahdollisuuksia. 
Yhteistyötä eri kaupunginosien kanssa pyritään tekemään laajemmin. Lisäksi Artova 
julkaisee vuoden 2017 alussa aluetta koskevan 4-sivuisen esitteen 2500 kpl painoksella.

Artova perustaa vuoden 2017 aikana toimintaryhmän, jonka tarkoitus on tuoda Arabian-
ranta-Toukola-Vanhakaupunki alueen yritystoimintaa näkyväksi asukkaille. Toimintaryh-
män puitteissa tietoisuutta yritystoiminnasta tuodaan näkyvämmäksi internetsivujen, 
sosiaalisen median ja erilaisten tapahtumien kautta.

Artovan perustaa alkuvuonna 2017 myös toimintaryhmän työnimeltään kirjallisuustyö-
ryhmä, jonka tarkoituksena on järjestää kirjailijailtoja Arabiarannan kirjastossa. Toimin-
taa on tarkoitus rahoittaa hakemalla apurahoja eri säätiöistä kirjailijoille maksettavia 
palkkioita varten. Ensimmäinen kirjailijailta järjestetään heti vuoden 2017 alussa tai 
edellisen vuoden lopussa.

Tapahtumat

Artova toteuttaa seuraavat, laajasti merkittävät tapahtumat:

Arabian Katufestivaali (10-vuotisjuhlavuosi)
Artova Kino (Yhdistynyt ja uudistettu AFF & Kino, minifestivaalien sarja)
Kekri-juhla

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. Kulttuuritoimi jatkaa Arto-
van tapahtumien järjestelyjen tukemista ja kehittämistä, ja pyrkii synnyttämään uusia 
malleja yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Kulttuuritoimen tehtävänä on myös lisätä 
alueen tapahtumien taiteellista tasoa ja jatkuvuutta. Arabian katufestivaalien yhteydessä 
pyritään toteuttamaan kansainvälisten taiteilijoiden kanssa alueen seinäpintoja ja kult-
tuurista tasoa rikastavia muraaleja.

Sosiaalista hyvinvointia edistetään tarjoamalla asukkaille ja toimijoille mahdollisuuksia 
toteuttaa ja kehittää omaa osaamistaan ja osallistua alueen monipuoliseen kehittämi-
seen. Lapsiperheille suunnatut Kekrijuhla ja elävä joulukalenteri sekä paikallista kaupun-
kiviljelyä edistävä Syötävä Arabianranta ovat tästä hyviä esimerkkejä. Kaikki yhdistyksen 
tapahtumat ja hankkeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden (oppilaitokset, 
koulut ja alueen muut yhdistykset sekä yritykset) kanssa ja ovat osallistujille maksut-
tomia. Sosiaalista hyvinvointia edistää myös veneryhmän kaavailemat luontopolut ja 
kalastuskurssit lasten ja nuorten luontosuhteen vahvistamiseksi.
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Vuonna 2017 yhdistys pyrkii kehittämään kesäkauden toimintaansa mm. Pop Up -kah-
viloiden kautta, hyödyntäen alueella olevaa lippakioskia. Mahdollisuutena voisi olla 
nuorten aktivoiminen toimintaan ja nuorten työllisyyden edistäminen. Toiminnan tar-
koituksena on tarjota ihmisille avoin matalan kynnyksen tila sekä aktivoida lähialueiden 
asukkaita yhteisen toiminnan piiriin. Lisäksi rantakesä 130km -tapahtumakonseptin 
toteutuessa uudelleen, järjestetään resurssien puitteissa jatkoa vuoden 2016 kesällä 
järjestetylle RC-purjevenetapahtumalle.

Artova 40-vuotisjuhlavuosi huomioidaan yhdistyksen toiminnassa. Juhlavuoden yhtey-
teen suunnitellaan monipuolisen toiminnan lisäksi jäsentapahtumaa.

Muu toiminta
     
Artova reagoi vuoden aikana esiin tuleviin ehdotuksiin ja lähtee tarpeen mukaan toteut-
tamaan niitä. Yhdistys jatkaa aluekehitystyön toteuttamista, toimii lähidemokratian 
edistämiseksi sekä hallinnoi viljelypalstoja ja Syötävä Arabianranta -kaupunkiviljelytont-
tia. Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää kulttuuri- ja kaupunginosalehti 
Kuohua (painos 20 000). Tulevana vuonna yhdistys pyrkii kehittämään lehden toimintaa 
rekrytoimalla uusia aktiiveja lehden toimitukseen, laajentamalla lehden profiilia myös 
sosiaaliseen mediaan ja kehittämällä toimintaan osallistavaa viestintää. Yhdistyksen alla 
toimii useita alueen asukkaista koostuvia toimintaryhmiä, kuten kaupunkikehitysryhmä, 
luonto- ja liikuntaryhmä, historiaryhmä, kulttuuritoimi, viljelypalsta- ja kaupunkiviljely-
ryhmä sekä tapahtumia toteuttavat työryhmät. Artovan koirat -ryhmä jatkaa työtään koi-
riin liittyvän rakentavan keskustelun edistämisessä ja reagoi koiriin liittyviin aloitteisiiin ja 
ajankohtaisiin tilanteisiin.  Alueen yrittäjille perustetaan oma toimintaryhmä alkuvuonna 
2017. Vuoden 2017 aikana Artova toteuttaa yhdistykseen juurtunutta itseohjautuvaa ja 
omaehtoista toimintamallia.

Kesäkaudella 2015 alkanutta venevuokrausta laajennetaan toisen veneen vuokraukseen 
ja kalastusvälineiden lainausmahdollisuuteen. Kirjaston kanssa yhteistyössä alkanut
vuokraus vuonna 2015 on ollut kirjaston suosituimpia palveluita ja onnistunutta yh-
teistyötä jatketaan. Yhdistyksen sisäisen demokratian kehittämistä jatketaan mahdol-
listamalla toimintaryhmien laajempi autonomia. Vuoden 2013 lähidemokratian pilotti-
hankkeen myönteisiä kokemuksia asukasvaikuttamisen mahdollisuuksista kehitetään 
edelleen ja pyritään edistämään erityisesti nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa alueen 
asioihin. Nuorille pyritään luomaan vaikutusmahdollisuuksia sekä yhdistyksen toimin-
nassa että yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Näihin tavoitteisiin pyritään yhteis-
työssä alueen nuorisotalon kanssa. Tavoitteena on vahvistaa nuorten kokemuksia omista 
vaikuttamismahdollisuuksistaan ja sitä kautta edistää alueen yhtenäisyyttä.
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Jäsenhankinta
    
Yhdistys panostaa vuonna 2017 entistä enemmän jäsenhankintaan. Tavoitteena on kas-
vattaa yhdistyksen jäsenmäärää merkittävästi vuoden aikana. Yhdistys pyrkii aktiivisesti 
sitouttamaan uudet jäsenet toimintaansa sekä huomioi vanhojen jäsenten kehityseh-
dotukset ja tarpeet toiminnassaan. Alueen eri toimijoiden mielipiteet ovat yhdistykselle 
tärkeitä ja Artova kuulee niistä parhaiten laajan jäsenkunnan kautta. Vapaaehtoiset ovat 
yhdistyksen suurin resurssi.

Viestintä

Artovan viestintä painottuu yhdistyksen toiminta-alueelle, mutta myös laajemmin alueen 
ulkopuolelle. Artovan toimintamallin (ArtovaMalli) levittämistä jatketaan kaikille kiinnos-
tuneille ympäri Suomea ja toimintaa esitellään myös kansainvälisille vieraille. Artovan 
pääviestintäkanavat ovat artova.fi -verkkosivut, some-kanavat (erityisesti Facebook), 
Kuohu-lehti ja neljä kertaa vuodessa ilmestyvä jäsenkirje. Sisäisessä viestinnässä yhdis-
tyksellä on käytössä hallitukselle ja toimintaryhmille suunnattu intra sekä sosiaalisen 
median ryhmät. Artova tiedottaa aktiivisesti mediaa ja alueen asukkaita sekä ottaa 
kantaa ajankohtaisia kysymyksiä koskien. Artova pyrkii olemaan alueen tärkein viestintä-
kanava, ylläpitää sivuillaan alueellista tapahtumakalenteria ja julkaisee printti-muotoista 
kulttuurikalenteria.

Vuonna 2017 yhdistys panostaa verkkoviestintään kehittäen internet-sivujen saavutet-
tavuutta ja tunnettuutta alueen asukkaiden keskuudessa. Myös verkkosivujen käytettä-
vyyttä kehitetään ja Kuohun some-viestintää kehitetään. Yhdistykselle tehdään viestin-
täsuunnitelma ja pyritään selkeyttämään monikanavaista viestintää sekä yhdistyksen 
brändiä. Artova pyrkii kaikessa viestinnässä, kuten kaikessa muussakin toiminnassaan, 
avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen.

Varainhankinta

Yhdistyksen toiminnan rahoitus koostuu pääosin avustuksista. Vuonna 2017 Artova pyrkii 
vakiinnuttamaan yhdistyksen taloutta korottamalla omarahoituksen osuutta varain- ja 
jäsenhankinnan kautta. Yhdistys avaa myös verkkokaupan ja pyrkii kehittämään erilai-
sia monikanavaisia varainhankinnan muotoja. Yhdistys kokeilee kotisivutilan myymistä 
sisältömarkkinoinnin periaattein ja pyrkii tehostamaan Kuohu-lehden mainosmyyntiä.

Yhdistys vuokraa kahta venettä. Niihin liittyy Rantakesä130km -kesätapahtuma ja ka-
lastusneuvonta. Kalastus ja varsinkin syyskalastus lisää veneiden käyttöä viitisen viik-
koa.  Tuloja käytetään kesätapahtumiin ja niistä jää noin kolmannes yhdistykselle.
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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. Vuonna 
2017 Artova osallistuu myös Paavalin seurakunnan hallinnoiman, alueen toimijoiden 
yhdessä ylläpitämän julkisen tilan, kauppakeskuksessa sijaitsevan Olkkarin toimintaan ja 
kehittämiseen.

Yhteistyö

Jatkamme tiivistä yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa sekä pyrimme entises-
tään kasvattamaan yhteistyötä ympäröivien kulttuuritoimijoiden ja kaupunginosayhdis-
tysten kanssa. Jatkamme yritys- ja oppilaitosyhteistyötä ja hankeyhteistyötä sekä alueen 
että alueen ulkopuolisten korkeakoulujen kanssa. Artovan on mukana Metropolian 
Creative Campus Arabia, CoINNO ja People’s smart sculptures hankkeissa sekä osallistuu 
yhteistyökumppanina tuleviin hakuihin. Artovalla on edustus Metropolian kulttuurituo-
tannon neuvottelukunnassa. Nuorison hyvinvointia ja osallisuutta pyritään edistämään 
osallistumalla ja kasvattamalla monialaista verkostoa. Yhteistyömahdollisuuksia Cor-hu-
setin toimijoiden kanssa kartoitetaan ja yhteistyötä tiivistetään. Artova osallistuu tiiviisti 
myös Arabian tehdaskorttelin uudelleen suunnitteluun ja asukkaiden osallistamiseen 
yhteistyössä Varman ja Metropolian kampustyöryhmän kanssa. Tapahtumien osalta 
yhteistyötä tehdään todella laajasti useiden kymmenien alueen yritysten, yhdistysten ja 
neljännen sektorin toimijoiden sekä tapahtuman teemaan liittyvien kansallisten ja kan-
sainvälisten toimijoiden kanssa.
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Helsinki, 2016


