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15 §
Valtionavustuksen hakeminen Arabianranta 135: Musiikkia! –hank-
keelle

HEL 2017-011682 T 02 05 01 01

Päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirastolta haetaan valtionavustusta Arabian-
ranta 135: Musiikkia! –hankkeelle.

Tarkoituksena on kehittää musiikkikirjastopalveluja ja alueellista yhteis-
työtä Arabianrannassa eri sektoreilla toimivien tahojen kesken.

Musiikkiäänitteiden lainaus on merkittävästi laskenut viime vuosien ai-
kana, kun musiikin kulutustavat ovat muuttuneet ja uudet digitaaliset 
palvelut ovat vähitellen korvanneet cd-levyt.  Äänitelainaukseen perus-
tuva toiminnan sijaan kirjaston on löydettävä uusia keinoja tavoittaa 
asiakkaat ja markkinoida palveluitaan. 

Hankkeessa kehitetään eri toimijoiden yhteistyöhön perustuva palvelu-
konsepti. Siinä musiikkikirjastotoiminta voi olla paljon muutakin kuin ää-
nitelainausta, esimerkiksi elävän musiikin tuomista osaksi toimintaa, si-
sältöjen ja asiakkaiden yhteen saattamista entistä paremmin ja elävöit-
tämällä toimintaa ja musiikkitieto-palvelua. 

Konkreettisena toimenpiteenä suunnitellaan ja toteutetaan 10 tapahtu-
makerran kokonaisuus, joiden tuottamisessa yhdistyvät kirjaston, lähei-
sen musiikkioppilaitoksen ja kaupunginosayhdistyksen panokset ja jos-
sa yhdistetään aineistot, tekijät ja esiintyjät. 

Projekti on paikallinen ja sen toteutuksessa ovat yhteistyössä: Helsin-
gin kaupungin kulttuurin vapaa-ajan toimialan Arabianrannan kirjasto, 
Pop & Jazz Konservatorio sekä ja ARTOVA - Arabianranta–Touko-
la–Vanhakaupunki -kultuuri- ja kaupunginosayhdistys ry

Kokonaiskustannukset: 12 809 e.

Haettava avustus: 10 220 e. 

Omarahoitusosuus: 20 %, joka koostuu: kirjastohenkilökunnan käyttä-
mästä työajasta projektin suunnitteluun ja toteutukseen, yhteistyökump-
paneiden käyttämästä ajasta suunnitteluun sekä kaupungin hallinnolli-
sista kuluista. 
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Mikäli Etelä-Suomen aluehallintoviraton päätös on myönteinen, hank-
keelle avataan kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan laskentajärjestelmään 
oma projektitunniste hankkeen menojen ja tulojen seuraamiseksi.

Kaupunginkirjasto laatii hankkeeseen liittyvät asiakirjat ja vastaa han-
keen toteutumisesta. Hankeasiakirjat on vietävä Ahjo-järjestelmään 
päätöksessä mainitulle diaarinumerolle. 

Hankeasiakirjat allekirjoittaa kaupunginkirjastossa kirjastopalvelujen 
johtaja Helsingin kaupungin toimintasäännön 11 § 1 momenttiin perus-
tuen.

Päätöksen perustelut

Rahoitusjohtajan 13.9.2017 tekemän päätöksen (64 §) mukaan kulttuu-
rin ja vapaa-ajan toimialan hallintojohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-
ajan toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien 
etuuksien hakemisesta.
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