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ArAbiAnmäenpuisto, 
Hämeentie 144
infopiste, tuo & Hae -ilmaiskierrätyspiste (tuo kaikki 
kierrätettävä ehjä ja kierrätyskelpoinen, myös
huonekalut ja vie tarvitsemasi mukanasi, ei ongelma-
jätettä), Kahvila, romutaidepaja (tuo omat romut tai 
käytä pajassa olevaa, kaikki käyttökelvoton käy), rin-
tanappipaja (voit tuoda mukanasi kuvan tai tekstiilin), 
Kierrätysinfoa ja bookcrossing-piste.

KAtutAideKAtu,  
Hämeentien suuntainen puistokatu  
Arabianmäen puistosta Kääntöpaikalle
Katu on kaikelle taiteelle avoin. tervetuloa taiteilemaan! 
paikalla mm. Kustaan perilliset – kaivausnäytelmä, Kir-
jailija kierrättämässä kirjoitustaitoa.

Kulttuuri jA AsuKAstAlo KääntöpAiKKA,  
intiankatu 1 klo 11–16
uusiotori (jemukka, evolum, makee design, You  
Complete me, everyday design [myös Hämeentie 155 b],  
rautaharakat, tanYasum, Karuski, loru design, poni 
design ja merry-go-round), pehmoeläinpaja (voit tuoda 
omatkin pehmot mukaan ja muuttaa ne halityynyksi), 
Helskyn käsityöpaja, Valokuvanäyttely ja Kääntöpaikan 
edessä Arabianaukiolla omatoimikirppis (voit tulla 
myymään omat tavarasi ilman ennakkovarausta,  
muista ottaa oma myyntialusta mukaan).

tApio WirKKAlAn puisto, 
Gunnel nymanin kadun ja toini muonan kadun välissä
tuo & Hae -ilmaiskierrätyspiste (tuo kaikki kierrätet-
tävä ehjä ja kierrätyskelpoinen, myös huonekalut ja vie 
tarvitsemasi mukanasi, ei ongelmajätettä), lastenkir-
jojen kierrätyspiste (tuo mukanasi lastenkirja ja vaihda 
se toiseen), omatoimikirppis (voit tulla myymään omat 
tavarasi ilman ennakkovarausta, muista ottaa oma myyn-
tialusta mukaan), Avain kirjakaupassa, toini muonan 
katu 3, Kuohuja ja karttoja sekä kirjat pilkkahintaan, 
mehua ja naposteltavaa.

touKolAn piHAKirppiKset
lukuisia pihakirppiksiä, esityksia ja naposteltavaa: 
Arabian Huvilat, damaskuksentie 5, 6 & 7; jaavantie 
15; intiankatu 6 puutarhakahvila; Kaironkatu 4, 12 & 
18; Kongontie 13; Koreankatu 4; siamintie 4 & 10 b; 
siamintien kalliolla myös djembe-rumpupiiri.

ArAbiAnrAnnAn KirjAsto, Hämeentie 135 A
susanna Aution pienimuotoinen kierrätystaidenäyttely 
kirjanorsut ja poistokirjamyynti.

ArAbiA, Hämeentie 135 A
Arabian museon perusnäyttelyyn vapaa pääsy

tAiteilijAYHteisö KolmAs Kerros, Hämeentie 157
Kevätnäyttely. 

Kierrätystapahtuman järjestämiseen osallistuvat: useita 
taloyhtiöiden ja omakotitalojen asukkaita, Kääntöpaik-
ka, pienperheyhdistys, metropolia/urbaani luovuus, Van-
hankaupungin kesäteatteri, Arcada, leikkipuisto Arabia, 
Arabian ja Koskelan nuorisotalot, Arabian vihreät, Kus-
tannusosakeyhtiö Avain, Kolmas Kerros, Arabianrannan 
kirjasto, HsY, Kierrätyskeskus, bookcrossing, Helsky, 
Arabia ja Katutaiteilijat.

pääjärjestäjä: Arabianranta–toukola– 
Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys

muistA mYös sunnuntAinA 16.5. KoKo perHeen 
KierrätYstAnssit rAVintolA KosKenrAnnAssA 
Klo 12–20.

22.5. Kaupunginosayhdistys järjestää Word design 
Capital -ideointitapahtuman Kääntöpaikalla 11–13 sekä 
totoro-lastenelokuvanäytöksen klo 14:00 Heltechissä. 
näistä kaikista enemmän: www.artova.fi

Kaikki tapahtumat 11–16, paitsi ne joissa aika 
erikseen merkitty. Dyykkaile myös vapaasti 

pihoilla olevilta kierrätyslavoilta.
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