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Vapaaehtoisiiin aikaisemmin kohdistunut uupuminen ja kohtuuton paine on muuttunut 
sosiaaliviraston palkka-avustuksella palkatun koordinaattorin seurauksena vapaaehtoisten 
voimaantumiseksi niin, että entistä suurempi joukko alueen ihmisiä on liittynyt toimintaan ja 
alueelle on syntynyt laajaa voimaannuttavaa yhteisöllistä ja osallistuttavaa toimintaa. Vapaaehtoiset 
ovat voineet keskittyä vaikeammin tavoitettavien ihmisten mukaan saamiseen, mm. nuorten 
kehitysvammaisten omatoimiasumistalo Käpytikan nuorten kanssa on jatkettu osallistuttavia 
projekteja, aktiivinen senioritoiminta on tullut osaksi viikoittaista toimintaa (mm. senioripysäkki, 
seniorikahvila, jumppa, kylämummit ja puistokummit), seurakunta on muodostunut 
yhteistyökumppaniksi ja vapaaehtoisten vetämää vertaistukitoimintaa on järjestelmällisesti tuettu 
(mm. kantoliinatoiminta, äitien vertaisryhmä ja Mum's-vertaistoiminta). Kokopäiväisen 
koordinaattorin ansiosta on pystytty järjestämään runsaasti myös maksuttomia koko perheen 
tapahtumia sekä aluekehittämiseen ja alueen hyvinvointiin liittyviä työpajoja ja toimintaryhmiä 
sekä tekemään hyväntekeväisyystoimintaa (mm. Vailla vakinaista asuntoa ry:n ja Helsingin 
vastaanottokeskusten tukeminen).
Artova ja Kääntöpaikka on järjestänyt alueelle koordinoituja yhteistapaamisia, joissa mm. alueen 
vapaa-ajan toimintoja on kehitetty sekä alueen toimijoita on yhdistetty kestävään yhteistyöhön.  
Alueen oppilaitosten, yrittäjien ja muiden toimijoiden kanssa järjestetään yhdessä sosiaalista 
tasavertaisuutta kehittävää toimintaa ja tapahtumia. Artovan ja Kääntöpaikan toiminnan 
innostamana alueelle on perustettu uusia yhdistyksiä ja toimintaryhmiä. 

Koordinaattorin tuomalla resurssilla on onnistuttu merkittävästi vakiinnuttamaan alueen 
yhteisöllistä ilmapiiriä, jossa erilaiset ihmiset kunnioittavat ja tukevat toisiaan sekä muodostamaan 
alueelle hyvin toimiva kaikkia ikä- ja intressiryhmiä osallistuttava, lähes kahdensadan aktiivisen 
vapaaehtoisen toimijan muodostama imu niin, että myös sellaiset ihmiset, jotka muuten 
syrjäytyisivät, haluavat osallistua alueen kehittämiseen ja muokkaamiseen.

Alueen rikasta ja monimuotoista vapaaehtoistoimintaa sekä asukastalon hyviä käytänteitä on 
välitetty avoimesti myös Helsingin eri kaupunginosiin sekä lukuisille - nyt myös kansainvälisille - 
toimintaan tutustuneille tahoille. Toimivien käytänteiden ja hyvien toimintamallien levittäminen 
ilman koordinaattoria ei olisi mahdollista.
Koordinaattorin palkka-avustuksella on saatu vakiinnutettua Kääntöpaikan toiminta niin että tilat 
ovat erittäin vilkkaassa käytössä ja tiloissa toimii mm. 40 säännöllistä viikoittaista harrastekerhoa ja 
erilaisia viikottain kokoontuvia työryhmiä ja järjestöjä. Tilat toimivat myös asukkaiden juhlatilana 
sekä maksuttomien ja avoimien tilaisuuksien järjestyspaikkana. Viikottaisia kävijöitä on yli 600. 
Kääntöpaikalle tarjotaan jatkuvasti uusia harrastekerhoja ja tarjoudutaan toteuttamaan 
vertaistoimintaa. Kääntöpaikalla on pystytty järjestämään lukuisia maksuttomia toimintoja, 
seminaareja, alueen kehitystapaamisia, kirpputoreja, tanssiaisia, eri asukasryhmien tapaamisia sekä 
taloyhtiöiden kokouksia, joissa eri-ikäiset ja taustaiset ihmiset kohtasivat toisensa. Kääntöpaikasta 
on onnistuttu kokopäiväisen koordinaattorin tuella tekemään alueen harrastus- ja 
vapaaehtoistoiminnan keskus, jonka asukkaat kokevat Arabian alueen tärkeäksi hengenluojaksi. 

Uudenlaisella ja avarakatseisella toimintatavalla on onnistuttu tavoittamaan ja sitouttamaan 
vapaaehtoistoiminnan piiriin ihmisiä ja tahoja, joilla ei ole aikaisempaa taustaa ja kokemusta 
aluetoiminnasta tai vapaaehtoistyöstä. Lisäksi jo pilotoituja käytänteitä on onnistuttu jakamaan ja 
mallintamaan. Toiminnnan jatkuvuuden takaamiseksi kokoaikainen työntekijäresurssi on 
jatkossakin välttämätön.


