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37. toimintavuosi 

 

Yhdistys jatkoi vuonna 2014 aktiivista omaehtoisen ja itseohjautuvan vapaaehtoistoiminnan 

kulttuuria. Asukaslähtöinen toiminta monipuolistui entisestään kaikkien työryhmien ollessa avoimia 

ja tapahtumien maksuttomia. Kulttuuritoiminnan jatkuvuutta ja kehittymistä varten perustettiin 

itsenäinen kulttuuritoimi, joka osaltaan mahdollisti toimintakentän monipuolistamisen. 

Vahvistuneen kulttuuritoiminnan ohella yhdistys seurasi tarkemmin alueen kehitystä liittyen 

kaavoitukseen ja alueellisen palveluyhtiön hallinnonsiirtoon sekä nosti uudeksi toiminta-alueeksi 

luontoon ja liikuntaan liittyvät toiminnat. Artovamallia ja Artovan toimintaideologiaa esiteltiin sekä 

kotimaisille että kansainvälisille yleisöille. Toiminnan keskeisiä painopisteitä olivat avoimuus, 

asukaslähtöisyys, monipuolisuus sekä yhteisöllisyyden ja alueellisen identiteetin vahvistaminen. 

  

 

 

 

 



1. HALLINTO 

1.1 Hallitus 

Lauri Alhojärvi, puheenjohtaja 

Sanna Michael, varapuheenjohtaja 

 

Hallituksen varsinaiset jäsenet 

Mika Välipirtti 

Kati Lehtinen 

Solei Vuortensola 

Katja Tallgren 

Keijo Lehikoinen 

Iiris Lehtinen 

 

Varajäsenet 

Anne Suvanto 

Aura Vapaametsä 

Matti Kosola 

Milla Niini 

Christian Sannemann 

 

Hallitus piti vuoden 2014 aikana järjestäytymiskokouksen lisäksi 12 kokousta, joista yhden 

sähköisessä muodossa. Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 26.3.2014. Kevätkokouksen alustuksena 

kerrottiin Artovan kulttuuritoiminnasta (Kati Lehtinen), luonto- ja liikuntatoiminnasta (Lauri 

Alhojärvi) selkä historiaryhmästä (Sanna Michael). Kokouksessa myönnettiin vuoden 2013 

hallitukselle vastuuvapaus. Yhdistyksen syyskokous pidettiin 25.11.2014. Syyskokouksen 

alustuksena kerrottiin Arabian alueen suunnitelmista (Helsingin Rakennusvirasto, Anni Tirri). 

Lisäksi hyväksyttiin vuoden 2015 talousarvio ja toimintasuunnitelma. Päätettiin valita yhdistyksen 

toiminnantarkastajaksi Mila Nirhamo sekä varatoiminnantarkastajaksi Ellinoora Auvinen. 

1.2 Toimintaryhmät 

1.2.1 Kulttuuritoimi 

Artovan kulttuuritoimen tarkoituksena on tehdä Arabian alueesta urbaanin kaupunkikulttuurin 

keskus. Kulttuuritoimi koordinoi Arabian alueen taide- ja kulttuuritapahtumia sekä kehittää niiden 

rahoitusta. Artovan kulttuuritoimi käynnisti taideverkoston toiminnan. Arabian 

taidekoordinaattorina toimi Anna Suonsyrjä. 

1.2.2 Luonto- ja liikuntaryhmä  

Vuonna 2014 järjestettiin asukkaille Vanhankaupunginlahden siivoustalkoot. Talkoissa siivottiin 

Vanhankaupunginlahden rantoja sekä Pornaistenniemen ranta-aluetta. Talkoot tuottivat runsaasti 

alueelta kerättyä roskajätettä jotka kuljetettiin asianmukaisesti jätteiden käsittelyyn. Eri 

yhteistyökumppaneiden (Meri-info, Stara, Liikuntavirasto, M-Kauppa) avulla talkoot onnistuivat ja 

niistä tuli runsaasti hyvää palautetta. Lisäksi järjestettiin loppukesän aikana torstaisin avoimet 

jalkapallosessiot kaikille fudiksesta kiinnostuneille. Pelit houkuttelivat paikalle eri-ikäisiä 

jalkapallosta kiinnostuneita.  



 

1.2.3 Mehiläistarhaus 

Yhdistys aloitti  mehiläistarhauksen Kuusiluodon saaressa. Tavoitteena oli kaupunkitarhauksen 

avulla tutustuttaa alueen asukkaita mehiläisten elämään ja merkitykseen luonnon osana.  

Tarhaus onnistui hyvin. Mehiläiset sopeutuivat  elinympäristöönsä ja voivat hyvin. 

Asukkaille järjestettiin syksyllä mehiläisretki. Yhteistyökumppaneina toimivat 

Vanhankaupunginlahden kulttuuri- ekologinen klubi, Stadin Tarhaajat sekä M-Kauppa. 

 

1.2.4 Kaupunkiviljelytoimikunta / Syötävä Arabianranta –ryhmä 

Hallinnoi esteettisesti ja eettisesti kestävää kaupunkiviljely-puistoa. Puistossa on muutamia 

omenapuita ja marjapensaita sekä 30 paria kuormalavakauluksista rakennettua viljelylaatikkoa. 

Kaupunkiviljelytoimikunnan puheenjohtajana toimi Anna Oksanen. 

1.2.5 Viljelypalstatoimikunta 

Hallinnoi kaupunginosayhdistyksen viljelypalstoja. Toimikunta uusiutui vuoden 2014 aikana. 

Palstojen käytänteitä kehitettiin.  Yhteyshenkilönä toimi Anne Suvanto.  

1.2.6 Viestintäryhmä 

Viestintäryhmä julkaisi jäsenille ja yhteistyökumppaneille kohdennettuja uutiskirjeitä yhdistyksen 

perustoiminnasta. Nettisivu-uudistus vietiin loppuun sekä työstettiin graafista ohjeistusta sekä 

tuettiin toimintaryhmien rekrytointeja. Ryhmään kuului 5 henkilöä.  

1.2.7 Kuohun toimitusneuvosto 

Kulttuuri- ja kaupunginosalehti Kuohu ilmestyi suunnitelman mukaisesti 4 kertaa vuoden 2014 

aikana. Kuohun päätoimittajana toimi lehdissä 1-2/2014 Aura Vapaametsä sekä 4/2014 Tarja 

Törmänen. 

1.2.8 Historiaryhmä 

Historiaryhmä toteutti valokuvanäyttelyn Arabianrannan kirjastoon 12.6.-31.7.2014. Näyttelyssä oli 

esillä vanhoja valokuvia ja kirjoja Toukolasta, Vanhastakaupungista ja Arabiasta. Helsinki-päivän 

avajaisissa Elli Saari luennoi ja kertoi toukolalaisten arkiliikkumisesta 1920-1930-luvuilla. Ryhmä 

tapasi parin kuukauden välein. Historiaryhmän koollekutsujana toimi Sanna Michael. 

1.2.9 Yleiskaavaryhmä 

Yleiskaavaryhmä osallistui Helsingin yleiskaavan vuodelle 2050 valmisteluun. Ryhmän jäsenet 

osallistuivat sekä KSV:n että Helka ry:n järjestämiin yleiskaavatilaisuuksiin ja valmistelivat 

kannanoton yleiskaavaluonnoksen pohjatyöksi valmistellusta visiosta. Ryhmän vetäjänä toimi 

Christian Sannemann. 

1.2.10 Lähidemokratiaryhmä 

Vuonna 2013 toteutetun alueellisen osallistumisen pilottihankkeen "Arabianranta, Toukola ja 

Vanhakaupunki demokraattisen päätöksenteon kasvualustana" loppuraportti valmistui. Osa 

hankkeen neljästä, rantapuiston kehittämistä koordinoivasta työryhmästä jatkoi toimintaansa myös 

pilotin päättymisen jälkeen. 

  

 



1.3 Henkilöstö 

Emmi Fjällström, koordinaattori, kokoaikainen työ. 50% työajasta Arabian asukastalojen 

työtehtäviä. 

Saara Vanhala, koordinaattori (vanhempainvapaalla) 

Jaakko Karhunen, koneenkäyttäjä. Artova Kino näytös 27.2.2014. 

Anna Suonsyrjä, vastaava tuottaja, Arabian Katufestivaali 

Anna Suonsyrjä, taidekoordinaattori 

Anton Ejov, vastaava tuottaja, Artova Film Festival 

Mika Välipirtti, mainosmyyjä, Kuohu 

Niina Linna, taittaja, Kuohu  

1.4 Taloushallinto 

Yhdistyksen kirjanpidon hoiti Pretax Oy. Toiminnantarkastajana toimi Eila Ahokas ja 

varatoiminnantarkastajana Ellinoora Auvinen. 

2. TOIMINTA 

2.1. ArtovaMalli ja sessiot 

ArtovaMallin toinen lanseeraus pidettiin tammikuussa ja toimintamallia esiteltiin 

laajasti.  ArtovaMalli mentorointiin osallistuivat KSV vuorovaikutuksen vaikuttavuuden arviointi, 

Hyötykasviyhdistys, Joukkoenkeli, Aalto Media factory, Metropolia, Asukasyhteistyöyksikkö, 

HelCre. Alustukset pidettiin Herttoniemitalo – kumppanuudet sekä Mad House Helsingille. 

2.2 Viestintä 

Kaupunginosayhdistys toimi avoimesti ja pyrki osallistamaan toimintaan mukaan mahdollisimman 

paljon uusia ihmisiä. Tätä toteutettiin muun muassa artova.fi- ja artovamalli.fi-sivustojen, 

Facebook-ryhmien, Artovan Henki -blogin, Twitterin, postituslistojen, uutiskirjeen ja kulttuuri- ja 

kaupunginosalehti Kuohun kautta, joissa aktiivisesti tiedotettiin kaikista alueen asioista sekä 

tapahtumista. Vuonna 2014 uudistunut artova.fi -sivusto on vakiinnuttanut paikkansa toimien 

alueellisena tiedotuskanavana ja yhteisöllisenä sisällöntuotannon väylänä. Postituslistoista on 

muodostunut kaupunginosayhdistykselle merkittävä tiedotuskanava nettisivujen ja Facebookin 

ohella. Tarpeen mukaan tiedotettiin myös sidosryhmien, kuten Arabian asukastalot ry:n, Helka ry:n, 

Arabian peruskoulun vanhempainyhdistyksen, Hyötykasviyhdistyksen ja Sarjakuvakeskuksen 

kautta alueen asioista. Myös laajemman mediahuomion saamiseen panostettiin. 

2.2.1 Kulttuuri- ja kaupunginosalehti Kuohu 

Kuohu ilmestyi numeroittain vaihtuvalla kulttuuriteemalla neljästi vuodessa. Kuohun paperilehden 

levikki oli 20 000 kappaletta, joista 17 500 toimitettiin kotitalousjakeluna 12 kaupunginosaan 

Latokartanosta aina Kallioon asti. Lehdistä 2 500 jaetaan Kuohun omissa lehtitelineissä Helsingin 

itäisessä kantakaupungissa. Artova on kehittänyt Kuohu-lehdelle yhteisösivu-rahoitusmallin, jonka 

ansiosta lehti on omavarainen ja silti laajalevikkinen. Kuohun päämääränä on olla paikallinen ja 

ulospäin kääntynyt kulttuuri- ja kaupunginosalehti. Kuohu on myös Kulttuuri-, mielipide- ja 

tiedelehtien liitto Kultti ry:n jäsen. 

  



2.2.2 Julkaisut  

Kotiseutuliiton vuosikirja, artikkeli ArtovaMallista 

Opas kaupunkiaktivismiin, artikkeli ArtovaMallista 

2.3 Tapahtumat  

Yhdistys järjesti vuonna 2014 korkealaatuisia taide- ja kulttuuritapahtumia. Tapahtumien 

keskeisiksi piirteiksi linjattiin laatu, korkeatasoinen taide- ja kulttuurisisältö, yhteistoiminta sekä 

mahdollisimman suuri näkyvyys. Tapahtumat tuotettiin omaehtoisesti ja itseohjautuvasti monen 

alueen toimijan yhteistyönä, ja niillä oli merkittävä osuus alueen näkyvän identiteetin 

rakentamisessa. Helsingin Kulttuurikeskus myönsi Artovalle kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-

avustusta. 

Tapahtumat saivat runsaasti mediahuomiota lehdissä, radiossa, tv:ssä ja blogeissa. Muun muassa 

yksin Arabian Katufestivaali näkyi Helsingin Sanomissa, NYT-liitteessä, Metro –lehdessä sekä 15 

eri blogissa. Lisäksi toimintaa ja tapahtumia esiteltiin vieraileville ryhmille sekä käytiin 

esittelemässä toimintaa sidosryhmille suunnatuissa seminaareissa. 

2.3.1 Kulttuuritapahtumat 

2.3.1.1 Arabian Katufestivaali 

Arabian Katufestivaali on kehittynyt pääkaupunkiseudun suurimmaksi katutaide- ja 

kierrätystapahtumaksi. Arabian tehdaskorttelin osalta suljetulle Hämeentielle keskittynyt tapahtuma 

kokosi yhteen yli 200 taiteilijaa musiikin, tanssin ja katutaiteen ympärille. Tapahtumassa oli noin 15 

000 kävijää, 30 ravintolaa ja kahvilaa sekä yli 50 kierrätyspistettä ja se toteutettiin lukuisten 

yhteistyökumppaneiden kanssa. 

2.3.1.2 Artova Kino 

Artova Kino jatkoi kunnianhimoisen ohjelmiston elokuvakerhona, jossa aikuisten ja lasten kinossa 

näytettiin elokuvia pääasiassa 35 mm filmiltä. Aikuisten sarjassa näytettiin alkukuvia. Illan 

elokuvista osa käynnistettiin arvostettujen ammattilaisten alustuksella. Artova Kino toteutettiin 

yhteistyössä Helsingin Kulttuurikeskuksen, Arcadan, Finlandssvenskt Filmcentrumin, Walhallan ja 

kulttuuri-instituuttien kanssa. 

2.3.1.3 Artova Film Festival AFF  

 

Vuoden 2014 Artova Film Festival järjestettiin Arcadan tiloissa 3-6.9.2014. Viides Artova Film 

Festival keräsi yhteensä noin 550 kävijää. Uudet ja vanhat oheistapahtumat ja niiden ohjelmat 

liikuttivat festivaalikansaa jo aiemmin viikolla. Perjantain avajaisnäytöksessä vierailleet Pasi 

”Sleeping” Myllymäki ja Maunu Kurkvaara kertoivat elokuvistaan ja niiden taustoista. AFF:in 

voittajaelokuvat esitettiin oman näyteöksenään Rakkautta & Anarkiaa festivaaleilla 22.9. 

Andorrassa. AFF 2014 tuomareina toivat Iris Olsson ohjaaja, Ville Seppänen visualisti, Elena Leeve 

näyttelijä. 

  



AFF on vakiinnuttanut alueellisen elokuvafestivaalin käsitteen. Festivalin yhteistyökumppaneina 

toimivat alueen audiovisuaaliset oppilaitokset (Aalto yliopisto Taideteollinen korkeakoulu ELO, 

Arcada, Metropolia ja Pop & Jazz Konservatorio), Rakkautta ja Anarkiaa -festivaali sekä joukko 

muita elokuvallisia toimijoita pääkaupunkiseudulta. 

2.3.1.4 Arabian alueen joulurauhan julistus 

Arabian alueen joulurauhan julistus toteutettiin yhteistyössä Arabian asukastalot ry:n kanssa. 

Joulurauhan julistus toteutettiin 24.12. klo 12 Bokvillanin puistossa. Tunnelmallisen 

pysähdyshetken julisti Tärähtäneistä Ämmistä tuttu nykytaiteilija Katriina Haikala. Tapahtumassa 

vieraili myös joulupukki. 

2.3.1.5 Kekrijuhla 

Kekrijuhla järjestettiin perinteiseen tapaan marraskuussa Annalassa ja Arabian rantapuistossa 

yhteistyössä Arabian asukastalot ry:n, Hyötykasviyhdistyksen, Lasten ja nuorten 

puutarhayhdistyksen / Vihreän Oksan Verstaan ja Juurielon kanssa. Tapahtumassa oli noin 300 

kävijää. Annalassa oli tarjolla työpajoja, elävää musiikkia, poniratsastusta,  perinneruokia sekä 

peikkonaamiaiset. Yleisö johdatettiin kulkueena rantaan, jossa esiintyivät Riikka Hänninen, Sibiri 

Konate ja Sory Karim. Rannassa poltettiin oljista rakennettu kekripukki. Paloturvallisuudesta 

vastasi Pelastuskoulun oppilasyhdistys. 

2.4 Sessiot (kehittämistyöpajat) 

Kaupunginosayhdistys jatkoi sessiot-sarjaa. Sessioissa törmäytettiin asukkaat, edustajat alueen 

yhdistyksistä, oppilaitoksista, yrityksistä, alueen valtuutetut ja asiaan liittyvät viranomaiset 

keskustelemaan ja laatimaan konkreettisia ratkaisuehdotuksia. Sessioiden toimintatapa poikkesi 

täysin aiemmista kanssakäymisen ja vaikuttamistapojen muodoista asukkaiden, viranomaisten ja 

muiden alueellisten toimijoiden kesken. Artovan fasilitoimia sessioita (kehittämistyöpajoja) 

pidettiin mm. asukaskahvilan perustamisen tueksi sekä Artovan omien tapahtumien tuotantojen 

käynnistykseen. 

2.5 Vaikuttaminen 

Artova vakiinnutti asiantuntija-asemansa paikalliskehittämisen, vapaaehtoistoiminnan ja kolmen 

sektorin yhteistoiminnan asiantuntijana. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen keskittyi ArtovaMallin 

jalkautuksen kautta laajaan yhteistyökanavien ja -muotojen vakiinnuttamiseen 

hallintoviranomaisten, valtuutettujen ja paikallisten toimijoiden välille. Artova konsultoi lukuisia 

kaupunginosatoimijoita ja viranomaisia Suomessa. Artova oli myös aktiivinen asukastilojen 

tilanteen ylläpitämisessä ja parantamisessa.  

Yhdistys järjesti vuoden aikana lukuisia tapaamisia eri toimijoiden kanssa. Tapaamisissa ajettiin 

alueen asioita ja kehitettiin muun muassa osallistuttamista ja alueellista aktiivisuutta. Yhdistys 

tapasi myös viranomaisia ja päättäjiä sekä osallistui useisiin alueellisiin tutkimuksiin. Yhdistys 

osallistui erilaisiin asiantuntijatyöryhmiin, useisiin seminaareihin ja tilaisuuksiin puhujina, 

panelisteina, jäseninä, järjestäjinä ja osallistujina. Näissä tuotiin esiin ja edistettiin muun muassa 

omaehtoista osallistuttamista ja alueellisen toimijoiden aktivoimista sekä voimaannuttamista. 

  



2.5.1 Edustukset  

Kaupunginosayhdistyksen nimetyt edustajat toimivat seuraavissa elimissä: 

Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry hallitus, varajäsen Janne Kareinen (Keskiset 

kaupunginosayhdistykset) 

Helka viestintätyöryhmä Janne Kareinen  

2.6 Jäsenet 

Yhdistyksen jäsenille tuotettiin useita kiinnostavia tapahtumia sekä aktivoitiin jäseniä onnistuneesti 

mukaan toimintaan. Jäsenille lähetettiin postituslistan ja uutiskirjeiden kautta tietoa alueen 

tapahtumista sekä kutsuttiin mukaan muun muassa erilaisiin kehittämistapaamisiin sekä 

jäseniltoihin.  

2.6 Muu toiminta 

2.6.1 Aluetta laajempi kaupunginosakehittäminen 

ArtovaMallin myötä hyvien käytäntöjen ja toimintamallien levittäminen muille kaupunginosille, 

kaupungeille, verkostoille ja muille toimijoille muuttui rakenteelliseksi ja hyvin aktiiviseksi ja 

tehokkaaksi. Yhdistys konsultoi omaehtoisessa ja itseohjautuvassa toiminnassa lukuisia tahoja ja 

erilaisia viranomaisten ja yhdistysten hankkeita. Yhdistys osallistui myös aktiivisesti koko 

Helsinkiä käsittävään aluekehittämiseen sekä uuden kaupunkikulttuurin kehittämiseen.  

3. YHTEISTYÖ 

Kaupunginosayhdistys jatkoi aiempien vuosien linjaa rakentamalla ja ylläpitämällä aktiivisia 

suhteita alueen toimijoihin, viranomaisiin ja muihin päättäjiin. Tämä onnistui erittäin hyvin, ja 

yhteistyötä tehtiin lukuisien paikallisten toimijoiden kanssa sekä tapahtumissa että asioiden 

eteenpäin viemisessä. Myös suhteet viranomaisiin, Helkaan ja alueen valtuutettuihinkin 

muodostuivat läheisiksi. 

Keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat Helsingin kulttuurikeskus, Taiteen edistämiskeskus, Arabian 

asukastalot ry, Metropolia amk, Arcada amk, Aalto-yliopiston Taideteollinen korkeakoulu, 

Arabianrannan kirjasto, Pop & Jazz Konservatorio, Hyötykasviyhdistys, Arabian nuorisotalo, 

Arabian peruskoulun vanhempainyhdistys, Sarjakuvakeskus, kaupunginvaltuutetut, Helsingin 

kaupunginosayhdistykset Helka ry, Sosiaalivirasto, Helsingin kaupungin talous- ja 

suunnittelukeskus, Kaupunkisuunnitteluvirasto, Liikennesuunnitteluvirasto, Ravintola Olotila, 

Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaali, Finlandssvenskt Filmcentrum, Walhalla ja Prototype 

Helsinki. Lisäksi kulttuuritapahtumissa tehtiin yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa. 

Yhdistys osallistui useiden alueen toimijoiden tapahtumien järjestämiseen tarjoamalla 

tiedotuskäytännöt ja -väylät sekä välittämällä toimijoita eri tapahtumiin. Toimintaryhmät toimivat 

kiinteässä yhteistyössä useiden kaupungin virastojen kanssa. Metropolian kulttuurituotannon 

koulutusohjelman kanssa jatkettiin yhteistyötä kaupunginosayhdistyksen tapahtumien tuotannoissa. 

  

4. JÄSENYYDET 



Artova on Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n, Suomen Kotiseutuliitto ry:n, Pro 

lastenkirjallisuus ry:n, Kultti ry:n ja Cinemaja ry:n jäsen. 

  

5. TALOUS 

5.1 Varsinaisen toiminnan tulot 2014 

2014 Taiteen edistämiskeskus, elokuvataiteen erityisavustus, Artova Film Festival AFF & Artova 

Kino, 5 000 euroa 

2014 Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta, koordinaattorin palkkaus, 30 000 euroa 

2014 Kulttuurikeskus, Kulttuuri- ja taideyhteisöjen toiminta-avustus, 15 000 euroa  

5.2 Varainhankinnan tulot  

Varainhankinnan tulot koostuivat jäsen- ja viljelypalstamaksuista. Jäsenmaksut olivat 15 euroa/ 

jäsenet, 10 euroa/eläkeläiset ja opiskelijat, 30 euroa/yhteisöt ja 150 euroa yritykset. Palstamaksut 

olivat 34/puoli aaria ja 41 euroa/aari. 

5.3 Vuoden 2014 tilikauden tulos 

Alijäämä oli -697,47€. Alijäämä muodostui toimintakuluista. Alijäämä katetaan yhdistyksen tilillä olevasta 

pääomasta ja vuoden 2015 tuloista.  


