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Yhdistys noudatti myös vuonna 2016 
aktiivista omaehtoista ja itseohjautuvaa 
vapaaehtoistoiminnan kulttuuria. Yhdis-
tyksen tapahtumat keräsivät erinomai-
sesti yleisöä ja toiminnassa oli mukana 
paljon vapaaehtoisia.  Artova sai lukui-
sia yhteistyöehdotuksia paikallisilta sekä 
alueen ulkopuolisilta toimijoilta. Kaikki 
asukkaille järjestetyt tapahtumat olivat 
maksuttomia ja työryhmät avoimia. 
Kulttuuritoimi jatkoi kulttuuritapahtu-
mien koordinointia ja toimintaryhmien 
mentorointia. Artovan viestinnässä kes-
keisessä asemassa olivat edelleen neljä 
kertaa vuodessa ilmestyvä kaupungino-
salehti Kuohu, Artovan verkkosivut ja 
sosiaalisen median kanavista erityisesti 
Artovan Facebook-sivusto.
 
 
1. HALLINTO
 
1.1. Hallitus 

Christian Sannemann, puheenjohtaja 
Keijo Lehikoinen, varapuheenjohtaja
 
Hallituksen varsinaiset jäsenet
Aino Haarala
Kati Lehtinen
Kirsi Ranta
Lauri Alhojärvi 
Sanna Michael
Venla Bernelius
 
Varajäsenet
Martin Aalto 
Matti Kosola
Milla Niini
 
Hallitus piti vuoden 2016 aikana yh-
teensä 15 kokousta, joista kolme pidet-
tiin sähköisesti. Artovan kevätkokous 
kokoontui Arabianrannan kirjastossa ja 

tapahtumaa alusti Metrolipolia ammatti-
korkeakoulun rehtori Päivi Fredriksson. 
Hän kertoi Metropolian tulevaisuuden 
suunnitelmista Arabia135 korttelin 
suhteen.  Fredrikssonin alustus lähe-
tettiin myös suorana Artovan suorana 
Periscope-lähetyksenä pääkohderyh-
mänään alueen asukkaat ja Metropolian 
ja korttelin kehityksestä kiinnostuneet. 
Lähetys oli katsottavana jälkeenpäin toi-
sessa sovelluksessa muutaman viikon. 
Puheenjohtaja Christian Sannemann 
esitteli yhdistyksen tilinpäätöksen, toi-
mintakertomuksen ja tilintarkastajan 
lausunnon. Kokouksessa myönnettiin 
edellisen vuoden (2015) hallitukselle 
vastuuvapaus.
 
Yhdistys piti syyskokouksensa 2016 
niin ikään Arabianrannan kirjastossa. 
Kokouksen alustajana toimi Pia Iko-
nen Indeprolta ja Tuomas Vaarasalo 
Varmalta esityksellään Tehdaskorttelin 
tulevaisuus. Alustus valaisi Arabia135 
-korttelin lähivuosien suunnitelmia. 
Alustus tehdaskorttelista herätti yleisön 
kiinnostuksen ja syyskokouksessa oli 
alustuksen aikaan yleisöä ainakin 20-30 
henkeä.  Kokouksessa hyväksyttiin vuo-
den 2017 toimintasuunnitelma ja talous-
arvio sekä valittiin hallituksen jäsenet ja 
varajäsenet vuodelle 2017. Yhdistyksen 
toiminnantarkastajaksi vuodelle 2017 
valittiin Ellinoora Auvinen ja varatoi-
minnantarkastajaksi Martin Aalto.
 
1.2. Toimintaryhmät

 

1.2.1 Kulttuuritoimi
 
Vuonna 2016 Kulttuuritoimi mentoroi 
Artovan kulttuuriin liittyvien tuontanto-
ryhmien käynnistämistä ja toimi tarvit-
taessa ryhmien tukena. Kulttuuritoimi 

pyrki vahvistamaan alueen taiteilijoiden 
ja kulttuuritoimijoiden verkostoitumista. 
Artovan Kulttuuritoimi julkaisi vuoden 
aikana 10 kertaa kulttuurikalenterin 
edistääkseen alueen kulttuuritapahtu-
mien näkyvyyttä. Artovan Kulttuuri-
toimen tavoitteena on vahvistaa alueen 
kulttuuri-identiteettiä ja muodostaa 
alueesta tunnettu itäisen kantakaupun-
gin kaupunkikulttuurin ja tapahtumien 
keskus sekä kehittää kulttuuritapahtu-
mien rahoitusta.
 Artova toteutti vuonna 2016 koko 
pääkaupunkiseudulle suunnattua kor-
kealaatuista ympärivuotista kulttuu-
ritoimintaa. Keväällä 2014 perustettu 
Artovan kulttuuritoimi jatkoi aktiivi-
sesti toimintaansa alueen tapahtumien 
tunnetuksi tekemisessä sekä Artovan 
kulttuuritapahtumien koordinoimisessa. 
Vuonna 2016 Artova jatkoi myös alueel-
la jaettavan kuukausittain ilmestyvän 
Kulttuurikalenteri -julisteen laatimista 
ja jakamista. Artovan Kulttuuritoimi 
jatkoi alkuvuodesta 2016 Arabian taiteil-
ja- ja kulttuuriverkoston koordinoimista 
järjestämällä kaksi verkoston ja Metro-
polian CoINNo -hankkeen välistä tapaa-
mista. Näiden tapaamisten yhteydessä 
ideoitiin yhdessä alueen taiteilijoiden 
kanssa tulevaa toimintaa ja solmittiin 
tiivis yhteistyö hankkeen ja taiteilija-
verkoston välille. Tapaamiset poikivat 
ensimmäisen konkreettisen tapahtuman 
Arabian Katufestivaalien yhteyteen. 

 1.2.2 Luonto- ja liikuntaryhmä

 

Artovan liikuntatoimi on itsenäinen 
toimintaryhmä, jolla on oma Facebook 
-palsta (220 jäsentä). Sitä kautta kut-
suttiin koolle kesän mittaan useampia 
peli-iltoja ”höntsäfudiksen” merkeissä, 
ja välitettiin tietoa liikuntaan ja luontoon 
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liittyvistä tapahtumista alueella. Esimer-
kiksi loppusyksystä vietettiin maailman-
laajuista leijatapahtumaan One World 
One Sky ja tieto tapahtumasta Arabian-
rannassa ja lähialueilla levisi lähinnä 
tämän palstan kautta.
 
1.2.3. Kaupunkiviljelytoiminta /  

Syötävä Arabianranta -ryhmä

 
Ryhmä koordinoi viljelyslaatikoista, 
omenapuista ja marjapensaista koostu-
vaa kaupunkiviljelypuistoa. Puistossa 
on 30 paria kuormalavakauluksista 
rakennettua viljelyslaatikoita. Vuonna 
2016 laatikkopareja vapautui viisi kap-
paletta. Hakemuksia tuli 15 kappaletta ja 
viisi uutta viljelijää arvottiin hakeneiden 
joukosta. Kaupunkiviljelystoimikuntaan 
kuuluivat Sanna Särkelä ja Keijo Lehi-
koinen. 

 1.2.4 Viljelypalstatoiminta

 
Viljelypalstatoimikunta hallinnoi kau-

punginosayhdistyksen viljelypalstoja. 
Vuonna 2016 viljelypalstoille rakennet-
tiin uudet portaat ja lisättiin uusi ilmoi-
tustaulu. Palstatoimikuntaan kuuluivat 
Minna Myllyniemi, Sanna Särkelä ja 
Sanna Wuorio. Artovan yhteyshenkilönä 
toimi Minna Myllyniemi.
 
Alkukesästä Viljelyspalstatoimikunta 
neuvotteli yhteistyöstä ja viestintäkei-
noista Artovan hallituksen kanssa. Vil-
jelyspalstatoimikunta päätti yhdessä 
tuumin Artovan kanssa siirtää raskaaksi 
koetun palstalaskutuksen palstatoi-
mikunnalta Artovalle vuodesta 2017 
lähtien. Palstatoimikunta aikoo kuiten-
kin olla jatkossa aktiivisempi talouden 
pidossa, jotta pystyy paremmin suunnit-
telemaan mahdollisia tulevia korjauksia 
ja hankintoja.
 
Viljelyspalstat olivat edelleen hyvin suo-
sittuja: vuonna 2016 palstastaan luopui 
kaksi viljelijää, mutta uutta palstaa jo-
notti 40 ihmistä. Palstan pitkäaikaisem-

mat viljelijät olivat viljelleet palstaansa 
aina 1960-luvun alkupuolelta saakka, 
joten palstasta ei aina helpolla luovuta 
ennen kuin on pakko esimerkiksi ikään-
tymisen tai muuton vuoksi.
 
1.2.5 Viestintäryhmä

 
Yhdistys jatkoi kohdennettujen uu-
tiskirjeiden julkaisemista jäsenille ja 
yhteistyökumppaneille yhdistyksen 
perustoiminnasta. Lisäksi syksyllä 2016 
viestintäryhmä laati Artovan viestintä-
suunnitelman rungon, jonka kehitystä 
jatketaan edelleen seuraavan vuonna, 
ja jonka tarkoituksena on kehittää ja 
parantaa yhdistyksen viestintää. Vies-
tintäryhmä kokoontui myös suunnitte-
lemaan Artovan nettisivujen uudistusta. 
Artovan hallituksen ja toimintaryhmien 
jäsenille järjestettiin Helkan eli helsinki-
läisten kaupunginosayhdistyksen kes-
kusjärjestön kautta useista Joomla-kou-
lutustilaisuuksia, joissa heitä opastettiin 
Joomla-kohtaisen ylläpitojärjestelmän 
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tekniseen ylläpitoon eli käytännössä 
opastettiin nettisivujen päivitystä ja hal-
lintaa. Artovan viestintäryhmään kuu-
luu aktiivisesti noin viisi henkilöä. 
 
1.2.6 Kuohun toimitusneuvosto

 
Kuohun missiona on olla Artovan 
alueen rakastetuin kaupunginosa- ja 
kulttuurilehti. Lehden tavoite on lisätä 
lisää tietoa ja keskustelua ajankohtaisista 
aiheista, Artovan alueesta ja kulttuurista.
 
Hyvän mielen lehtenä Kuohu kertoo 
sekä ajankohtaisia että ajattomia tarinoi-
ta ihmisistä, ilmiöistä, yrityksistä, tapah-
tumista sekä puheenaiheista ja toimin-
nasta erityisesti Artovan alueella.
 
Kuohu ilmestyi vuonna 2016 suunni-
tellun mukaan neljä kertaa. Kuohu on 
itsenäinen toimintayksikkö, jonka toimi-
tuskunnassa on yksi Artovan hallituksen 
jäsen Artovaa edustamassa ja toimintaan 
aktiivisesti osallistumassa.

 

1.2.7 Historiaryhmä

 
Artovan historiaryhmä kokoontui vuo-
den 2016 aikana säännöllisesti ja järjesti 
syys- ja lokakuun aikana Arabianrannan 
kirjastossa valokuvanäyttelyn ”Arabian 
alueen muuttuva miljöö - Kuvapareja 
puutaloajalta nykyaikaan”. Näyttely sai 
paljon positiivista palautetta. Näyttelyn 
lisäksi historiaryhmä jatkoi vuonna 
2015 perustetun blogin päivittämistä ja 
sai päivitettyä kaikki aineistonsa valo-
kuvat ja niiden kuvatekstit sähköiseen 
muotoon. Valokuvat ovat nähtävissä 
historiaryhmän blogissa osoitteessa ar-
tovahostoria.blogspot.fi. Ryhmän kool-
lekutsujana toimi Sanna Michael ja sen 
toimintaan osallistui seitsemän aktiivista 
jäsentä. 

 1.2.8 Yleiskaavaryhmästä Artovan Kau-
punkikehitysryhmäksi
 
Artovan Kaupunkikehitysryhmää edel-
tänyt Yleiskaavaryhmä osallistui Helsin-
gin yleiskaavan vuodelle 2050 valmiste-
luun. Ryhmä seurasi kaavavalmistelua, 

jätti mielipiteen yleiskaavaluonnoksesta 
ja laati kannanottoa yleiskaavaehdo-
tukseen. Yleiskaavan käsittely ei ollut 
kaikelta osin ryhmän jatkon kannalta 
enää merkittävin asia, niin myös ryh-
män nimi päätettiin vaihtaa Artovan 
Kaupunkikehitysryhmäksi, jotta nimi 
kuvaisi paremmin ryhmän tarkoitusta 
alueen kehittymisen seuraajana ja kan-
nanottajana. Kaupunkikehitysryhmän 
koollekutsujaksi tuli Keijo Lehikoinen 
ja ryhmään kuului aluksi yhdeksän 
jäsentä. Kaupunkikehitysryhmä ko-
koontui alkuvuonna ja keväällä, jolloin 
käsittelyssä oli Hyötykasviyhdistyksen 
Annalan hallinnoimien tilojen tulevai-
suus. Asian tiimoilta Keijo Lehikoinen ja 
Milla Niini kävivät vierailemassa Hyö-
tykasviyhdistyksen järjestämässä Päivä 
Annalassa -seminaarissa, jossa kävivät 
näkemyksensä kertomassa muun muas-
sa professori Laura Kolbe ja apulaiskau-
punginjohtaja Anni Sinnemäki.
 
1.2.9 Venevuokraus

 
Vanhankaupunginlahdella jatkettiin 
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soutuveneen vuokraustoimintaa edel-
lisvuoden tavoin. Varaus ja avaimen 
luovutus tapahtui jälleen Arabianrannan 
kirjaston kautta. Vuokraksi määriteltiin 
10e/vrk. Yhteistyö kirjaston kanssa sujui 
hyvin ja veneen vuokraustoiminta oli 
menestyksekästä.
 
Keväällä 2016 Varsinais-Suomen Elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus myön-
si yhdistykselle avustusta toisen veneen 
hankintaan, venetarvikkeisiin, kalastus-
tarvikkeisiin ja laituria varten. Uusi vene 
saatiin mukaan vuokraustoimintaan 
heinäkuussa 2016, jolloin yhdistyksellä 
oli vuokrattavissa alueen asukkaille kak-
si soutuvenettä.
 
Artovan vene sai runsaasti medianä-
kyvyyttä Ylen jakamistaloutta käsit-
televässä uutisissa 7. syyskuuta Yle 
uutisten internetsivuilla, Uudenmaan 
alueellisessa uutislähetyksessä klo 17:06 
ja 18:22 sekä YLE:n pääuutisissa klo 
20:30. Uutisten jälkeen veneen vuokraus 
ruuhkautui hetkellisesti. Tänä vuonna 
venettä vuokrattiin aina lokakuun puo-
leenväliin saakka, jonka jälkeen vene- ja 
kalastustarvikkeet siirrettiin varastoon ja 
loppukuusta molemmat veneet laitettiin 
Vanhankaupunginlahden rantaan talvi-
teloille pukkien päälle.
 
Artovan veneryhmän oli tarkoitus ra-
kentaa ELY-keskuksen hakemuksen tur-
vin veneille oma laituri, mutta Helsingin 
kaupungin rakennusvirasto ei antanut 
hankkeelle lupaa, myös kaupunkisuun-
nitteluvirasto otti asiaan kantaa. Veneen 
ja venetarvikkeiden jälkeen jääneelle yli-
jäämälle haettiin Varsinais-Suomen ELY 
keskukselta käyttötarkoituksen muu-
tosta ja sillä palkattiin alueella tunnettu 
ja kokenut kalamies, kirjailija ja eräopas 
Eero Haapanen pitämään kaikille avoi-
mia talviverkkokalastuskursseja. Talvi-
verkkokalastuskurssit ja siihen liittyvä 
luento järjestettiin ajallisesti seuraavan 
vuoden tammi-maaliskuussa.
 
1.2.10 Artovan koirat -ryhmä

 

Koirapuistoasiaa Artovan tukemana 
aiemmin eteenpäin vienyt ryhmä liit-
tyi kiinteämmin Artovan toimintaan. 
Ryhmä ylläpitää Facebook-sivua ja 

herättää positiivista keskustelua alueen 
koira-asioiden ympärille. Artovan koirat 
toimi aiemmin rekisteröityneenä yhdis-
tyksenä, jolloin he tekivät asianmukaiset 
vuosikertomukset. Kun yhdistys oli 
täyttänyt toimintansa ja asuinalueellem-
me oli perustettu koirapuisto, jota varten 
tuo yhdistys oli perustettu. Jäljelle jäi 
lähinnä Facebook-ryhmä ja kaupungin 
puistokummitoiminta, jonka vastuu-
henkilönä toimii Tero Pajunen. Vuonna 
2016 Artovan koirat -ryhmässä herätti 
eniten keskustelua hanhien läsnäolo ja 
salaperäisten ruokapalojen esiintyminen 
(epäiltiin myrkytysvaaraa). Koirapuis-
tolle perustettiin myös WhatsApp-ryh-
mä, jonka kautta voi ilmoittaa kun oma 
koira on menossa puistoon (näin kaverit 
todennäköisesti kohtaavat toisensa). 
Tero Pajunen on ollut vuoden 2016 aika-
na yhteydessä kaupungin suuntaan, sillä 
koirapuiston maaperä ei näytä vetävän 
vettä tarpeeksi tehokkaasti. Kaupunki 
on myöntänyt, että salaojitus on tältä 
osin epäonnistunut.
 
1 .3 Henkilöstö

 

Työntekijät

 
Keijo Lehikoinen, koordinaattori 
Iiris Rautiainen, koordinaattori
Jutta Kivistö, koordinaattori
Siiri Krouvila, Arabian Katufestivaali - 
vastaava tuottaja
Vilma Salovaara, Arabian Katufestivaali 
-vastaava tuottaja 2017
Janne Kareinen, ArtovaMalli -kouluttaja 
Kirsi Ranta, Artova Film Festival - vas-
taava tuottaja
 
1.4 Taloushallinto

 
Yhdistyksen kirjanpitoa hoiti Tilitoimis-
to Kukinto. Toiminnantarkastajana toimi 
Ellinoora Auvinen ja varatoiminnan tar-
kastajana Mila Nirhamo.
 
2. TOIMINTA
 

2.1 ArtovaMalli ja sessiot sekä julkiset 

esiintymiset

 
Artova esittellään kansainväliselle 
yleisölle suunnatulla helsinkismart.
fi sivulla: https://www.helsinkismart.fi/

portfolio-items/artova-invites-the-who-
le-community-to-develop-neighbour-
hoods/ 
Artovamalli ja Kekrijuhla esiteltiin 
Suomi 100 Espoon ja Espoo-päivän toi-
mijaillassa: ”Onnistunut yhteistyö” to 
21.4.2016 klo 16-18 Kauklahdess
Artova ry:tä ja Artovamallia esiteltiin 
13.5.2016  Espoossa Design Factoryn 
tiloissa Helka ry:n KEVEIN-hankkeen 
järjestämässä Leader-vertaisoppimisti-
laisuudessa.
 
Sen lisäksi Artova ry:n toimintaa esittel-
tiin kulttuurituotannon 1. vuosikurssin 
opiskelijoille syksyllä 2016. Arabian Pal-
velu teki myös yhdistyksestä haastatte-
lun, joka julkaistiin Arabia135-korttelin 
sivuilla syksyllä 2016  http://arabia135.
fi/arabianranta-yhteisollinen-kaupungi-
nosa/
 
Julkiset esiintymiset ja haastattelut
 

Yle Svenska käsitteli 1.7.2017 ohjelmas-
saan kirjaston tulevaisuutta ja sitä, että 
kirjaston toiminta on paljon muutakin 
kuin kirjojen lainaamista. Asiaa tar-
kasteltiin Artovan ja Arabianrannan 
kirjaston yhteistyötä Artovan veneen 
vuokraamisen kautta. Arabianrannan 
kirjaston kautta voi vuokrata Artovan 
veneen ja kirjaston saa niin veneen avai-
met, pelastusliivit ja muut venetarvik-
keet. Uutista varten haastateltiin kahta 
Artovan hankkimaa ruotsinkieltä äidin-
kielenään puhuvaa paikallista veneen 
vuokraajaa.
 
YLE-alueuutiset esittivät 7. syyskuuta 
2016 klo 17:06 ja 18:22 ja klo 20:30 pää-
uutissa jakamistaloudesta kertovassa 
uutisessaan Artovan veneenvuokra-
uksen esimerkkinä jakamistaloudesta. 
Yle julkaisin jakamistaloudesta uutisen 
saman päivän aamuna myös nettisivuil-
laan.
 
2.2 Viestintä

 

Kaupunginosayhdistys toimi avoimes-
ti ja pyrki osallistamaan toimintaan 
mukaan mahdollisimman paljon uusia 
ihmisiä. Tätä toteutettiin muun muassa 
artova.fi- ja artovamalli.fi-sivustojen, 
Facebook-ryhmien, Twitterin, postitus-
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listojen, uutiskirjeen ja kulttuuri- ja kau-
punginosalehti Kuohun kautta, joissa 
aktiivisesti tiedotettiin kaikista alueen 
asioista sekä tapahtumista. Artova.fi 
-sivusto toimii alueellisena tiedotuska-
navana ja yhteisöllisenä sisällöntuotan-
non väylänä. Sen lisäksi Artova tiedotti 
alueella muutaman kerran vuodessa 
ilmestyvällä Artova uutiskirjeellä. Tar-
peen mukaan alueen asioista tiedotettiin 
myös sidosryhmien, kuten Arabian 
asukastalot ry:n, Helka ry:n, Arabian 
peruskoulun vanhempainyhdistyksen, 
Hyötykasviyhdistyksen ja Sarjakuvakes-
kuksen kautta. Artova tiedotti Varman 
Arabia135-korttelin arkkitehtikilpailusta 
omilla kanavillaan tavoitellen yhdes-
sä Varman kanssa alueen asukkaiden 
mahdollisimman laajaa tavoitettavuutta. 
Artova sai myös vuonna 2016 laajempaa 
kansallista mediahuomiota Artovan 
veneen kautta, josta YLE teki jutun ja-
kamistaloutta koskevaan uutiseen. Uu-
tinen oli YLEn pääuutisissa klo 20:30 ja 
sen lisäksi YLE Uusimaan alueuutisissa 
klo 17:06 ja 18:22. Myös FST teki jutun 
Artova veneestä heinäkuussa haasta-
tellen Artovan koordinoimana kahta 
ruotsinkielistä Arabianrannassa asuvaa 
veneenvuokraajaa.
 
2.2.1 Kulttuuri- ja kaupunginosalehti 
Kuohu

 

Hyvän mielen kaupunginosa- ja kulttuu-
rilehtenä Kuohu kertoo sekä ajankoh-
taisia että ajattomia tarinoita ihmisistä, 
ilmiöistä, yrityksistä, tapahtumista sekä 
puheenaiheista ja toiminnasta erityisesti 
Artovan alueella. Neljä kertaa vuodes-
sa ilmestyvän lehden sisältö rakentuu 
numerokohtaisten teemojen ympärille. 
Vuoden 2016 teemat olivat: 1/Syö ja juo, 
2/Sana, kuva ja ääni, 3/Liike ja keho ja 4/
Järki ja tunteet.
 
Kuohu erottuu monista kaupungino-
salehdistä edukseen laajalla, 20 000 kpl 
jakelulle (17 500 suoraan kotitalouksiin 
ja 2 500 ständijakeluna alueen yhteis-
työyrityksiin ja –yhteisöihin) ja mielen-
kiintoisella sekä koskettavalla sisällöllä. 
Kuohua tehdään vapaaehtoisvoimin 
– ilmoitustuloilla katetaan lehden paino 
–ja jakelukustannukset. 
 

Mediamyynnin murros toi mukanaan 
haasteita rahoitukseen: kun myytävä 
tuote on perinteinen printti, on myyn-
tityöhön panostettava enemmän aikaa 
ja rinnalle kaivataan verkkonäkyvyyttä. 
Mediamyyntiin haettiin ja ideoitiin uu-
sia välineitä. Loppuvuodesta Kuohulle 
rekrytoitiin uusi vapaaehtoinen; some-
toimittaja ja aktiivisemman verkkoläs-
näolon uskotaan vaikuttavan vuoden 
2017 aikana myönteisesti myös ilmoitus-
myyntiin.
 
Kuohun tuottamisen vuosibudjetti on 
ollut yleensä noin 14.000 euroa. Vuonna 
2016 kulut olivat: 12 359,48 euroa.
Jakelukulut 4 852, 12
Painokulut 7 382,96
Muut kulut 26,40
Kulut yhteensä 12 359,48
 
2.2.2 Julkaisutoiminta

 

Artova ja JS-Suomi tekivät yhteistyössä 
Arabianrannan alue-esitteen loppuvuo-
desta 2016. Esitteen tarkoituksena oli 
levittää tietoa Artovasta ja alueen yrittä-
jistä sekä yleisesti Arabianrannasta alu-
eena. Esitettä painettiin 3 000 kappaletta 
ja jaettiin keskeisillä paikoilla Arabian-
rannan alueella.  
 
2.3 Tapahtumat

 
Yhdistys järjesti vuonna 2016 aiempien 
vuosien tavoin suuren määrän korkea-
laatuisia taide- ja kulttuuritapahtumia. 
Arabian Katufestivaali tarjosi runsaan 
kattauksen mm. katutaidetta, kirpputo-
reja ja ruokaa. Artovan Kino ja Artova 
Film Festival AFF herättivät arvostusta 
ja menestyivät myös kuluvana vuonna. 
Rantakesään osallistuttiin koko perheel-
le suunnatulla radio-ohjattavien venei-
den tapahtumalla Arabian rantapuis-
tossa. Satokauden päättymistä juhlittiin 
vuoden lopulla perinteisesti Kekrijuhli-
en voimien. Vuoden lopuksi joulurauha 
julistettiin perinteisesti jouluaattona 
Bokvillanissa yhteistyössä Arabian asu-
kastalojen kanssa yhteislaulun, Artovan 
joulupukin ja karamellien kera.
 

2.3.1 Kulttuuritapahtumat
 

2.3.1.1  Arabian katufestivaali  

Arabian Katufestivaali keräsi lauantai-
na 14. toukokuuta kuudessa tunnissa 
sateisesta ja koleasta säästä huolimatta 
yli 8000 kävijää liikenteeltä suljetulle 
Hämeentielle. Monimuotoinen katu-
taidekattaus piti sisällään 93 tuoretta 
kotimaista esitystä sirkuksen, musiikin, 
tanssin, teatterin, performanssitaiteen, 
graffititaiteen sekä muralismin saralta. 
Vapaaehtoisvoimin ja yhteistyökumppa-
nuuksin järjestetyillä katujuhlilla karne-
valismi, kierrätys sekä katuruoka sekoit-
tuivat mehukkaaksi kokonaisuudeksi, 
josta löytyi jokaiselle jotakin.  
Tapahtuman yhteyteen lapsille järjestet-
tiin minikatufestivaali omalla räätälöi-
dyllä ohjelmallaan. Festivaaliin kuului 
edellisvuosien tapaan työpajat, kierrätys 
ja pop up -ravintolat. Tapahtuman ai-
kana maalattiin rivitalon päätyseinään 
uusi muraali, jonka toteuttivat G-Rex 
-kollektiivi ja graffitin konkari Jouni 
”Psyke” Väänänen. Osana festivaalia 
järjestettiin keskiviikkona 11.5. yhdessä 
Helsinki Capital Partnersin kanssa myös 
katutaidekierros, joka osallistujia kulje-
tettiin paikasta toiseen ja teosten luona 
mentiin kuuntelemaan taiteilijoiden jut-
tuja. Eri puolilla Helsinkiä kulkeneelle 
kierrokselle osallistui katutaiteilijoita ja 
Helsingin kaupungin kaupunkikuvasta 
vastaavia toimijoita. 
 
Myös alueen sähkökaappeja koristeltiin 
katufestareiden yhteydessä 10 kappa-
letta Helen Sähköverkko Oy:n kanssa 
taiteilijoiden avustuksella. Jakokaappien 
koristelua on toivottu useissa eri kau-
punginosissa ja Arabian kaapit rohkai-
sevat katukuvan muutoksiin muuallakin 
Helsingissä
 
2.3.1.2 Artova Kino

 

Artova Kino jatkoi luovaa ja kunnianhi-
moista elokuvakerhotoimintaa alueel-
lisena elokuvaklubina Arcadan tiloissa. 
Vuonna 2016 Artova Kino järjesti sekä 
yksittäisiä elokuvanäytöksiä että muu-
tamia minifestivaaleja, joissa syvennyt-
tiin yhden tekijän elokuviin. Lapsille 
esitettiin niin elokuvaklassikkoja, kuin 
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videotaidetta ja lasten omia elokuvia. 
Merkittävä osa elokuvista näytettiin 35 
filmeiltä ja kaikkiin näytöksiin oli vapaa 
pääsy. Kevään ohjelmistossa oli Erkko 
Kivikosken Laukaus tehtaalla, István 
Gaálin Virrassa ja Robert Siodmakin & 
Edgar G. Ulmerin Ihmisiä sunnuntaina. 
Lasten näytöksessä esitettiin kokeellista 
elokuvaa lapsille yhdeksän erilaisen elo-
kuvan voimin. Syksyn 2016 näytöksissä 
nähdään Unkarin kulttuurikeskuksen 
kanssa yhteistyössä toteutettava eloku-
vamaraton, Walhallan ja Artova Kinon 
yhteistyönä Stefan Jarl minifestivaalit, 
lasten omien elokuvien elokuvajuhla, 
sekä mykkäelokuvan helmenä, Chapli-
nin Poika säestettynä. Syksyllä Artova 
Kino esitti Aki Kaurismäen Rikoksen ja 
Rangaistuksen sekä lyhytelokuvia. Yh-
teistyökumppaneina vuoden aikana 
on ollut eri elokuva-alan toimijoita ja 
useampi kulttuuri-instituutti.
 
Vuonna 2016 Artova Kinossa esitettiin 
seuraavat näytökset:
 

Aikuisten Kino

 
22.3. Erkko Kivikoski: Laukaus tehtaalla 
35mm (sous-titrés en français)  
5.4. Kummat kuvat - kokeellista eloku-
vaa lapsille  
19.4. István Gaál: Virrassa (Sodrásban) 
35mm (subtitles in English) 
17.5. Robert Siodmak & Edgar G. Ulmer: 
Ihmisiä sunnuntaina (Menschen am 
Sonntag) 35mm (subtitles in English) 
20.12. Aki Kaurismäki: Rikos ja Rangais-
tus
 
2.3.1.4 Artova Film Festival AFF

 
AFF - Artova Film Festival jatkoi edel-
leen pääsymaksuttomana matalan kyn-
nyksen elokuvafestivaalina. Artova Film 
Festival järjesti toista vuotta peräkkäin 
OFF AFF -leffapiknikin 31.8., tällä kertaa 
Kalasataman Parrulaiturilla. OFF AFFin 
kahdeksan suomalaista lyhytelokuvaa 
keräsi yli 100 kävijää. Ennen varsinaista 
festivaalia järjestettiin myös yhteistyössä 
Kelaamon kanssa 7.9. kahdeksan lyhyte-
lokuvan sarja nuorille. Kelaamon näytös 
järjestettiin Arabian nuorisotalolla.

Itse festivaali järjestettiin 9.-10.9. Kino 
Sherylissä. Lauantaina oli perinteinen 
lyhytelokuvakilpailu ja palkintojen 
jako. Kilpailuun mukaan hakeneiden 
filmien taso oli jälleen kova, mikä 
osoittaa Artova Film Festivalin tärkeän 
merkityksen Helsingin ja koko Suomen 
elokuvatapahtumien kentässä. Kilpailun 
voittajafilmeistä koottiin perinteiseen 
tapaan näytös Rakkautta & Anarkiaa 
Festivaaleille. Kilpailunäytösten lisäksi 
AFF monipuolisti jälleen Helsingin elo-
kuvatarjontaa laadukkailla, kokeellisilla 
elokuvilla. Perjantain näytökset esitteli-
vät Risto Jarvan ja Erkki Kurenniemen 
tuotantoa ja lauantaina esitettiin mm. 
Dziga Vertovin ensimmäinen äänielo-
kuva. Yhteistyökumppaneja olivat mm. 
Kinos Rentals, Helsinki International 
Film Festival, AV-Arkki ja Kino Sheryl. 
AFFille myönnettiin osarahoituksena 
Taiken Elokuvataiteen erityisavustusta.
 
2.3.1.5 Kekrijuhla

 
Kekrijuhlan suunnittelu aloitettiin Ar-
tovan Keijo Lehikoisen ja Milla Niinin 
voimin heti kesän jälkeen elokuussa 
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2016 ja ensimmäinen suunniteltu ta-
paaminen pidettiin 8. syyskuuta 2016. 
Kekrijuhla järjestettiin tänä vuonna 
aiempien vuosien lauantaipäivästä 
poiketen sunnuntaina 12. marraskuuta 
Isänpäivänä. Entisajoilta tuttu Kekrijuh-
la tuo urbaaniin kaupunkiympäristöön 
vanhasuomalaisen sadonkorjuujuhlan. 
Milla Niini kirjoitti kekriin ja jouluun 
liittyvistä perinteistä myös artikkelin 
KUOHU -lehteen.
 
Tapahtuma on eetokseltaan yhteisölli-
nen ja kohderyhmänä on koko perhe 
vauvasta vaariin. Tapahtuma sijoittui 
tuttuun tapaan Annalan kartanoon 
(Hämeentie 154) ja Arabianrannan ran-
tapuistoon. Tänä vuonna tapahtumassa 
lisättiin yhteistyötä paikallisten toimi-
joiden kanssa. Uusia yhteistyökump-
paneita olivat Stadin ammattiopisto, 
Helsingin Kierrätyskeskus sekä Laurea 
-ammattikorkeakoulu, Tikkurilan yk-
sikkö. Kouluyhteistyöllä saatiin tapah-
tumaan osaavia tekijöitä, jotka toivat 
työpajoihin tapahtuman kannalta uu-
denlaista näkökulmaa ja monipuolista 
ohjelmaa.
 
Annalan kartanossa järjestettiin tapahtu-
mapäivänä yhteistyön johdosta ennätyk-
sellinen määrä erilaisia osallistavia tai-
detyöpajoja (mm. suurta suosiota saanut 
sadunkerronta Annalan tallin vintillä, 
naamiotyöpaja, kekrivisa pienen palkin-
non kera).  Lisäksi ohjelmassa oli kasvo-
maalausta (Stadin ammattiopiston mas-
keerajaopiskelijat) ja poniajelua (Violan 
tallit, Annala). Annalan oma kahvila tar-
joili kekrivieraille satokauden soppaa ja 
omatekoisia pullia, sämpylöitä, mehua 
ja kahvia. Ennen kekrikulkueen lähtöä 
kohti Arabianrantaa pidettiin Annalan 
pihalla naamiaisten palkintojen jako. 
Seremoniamestarina toimi kekriasuun 
pukeutunut juhlavastaava Milla Niini. 
Perillä Arabianrannan rantapuistossa 
tunnelmaa oli luomassa afrikkalaiseen 
rummutukseen keskittyvä ryhmä ja 
Artovan tapahtumista ennestään tuttu 
Wonuwali. Musiikkiesityksen jälkeen 
kekripukin sytyttivät palamaan  Helsin-
gin Pelastuskoulun oppilaskunnan jäse-
net. Rannalla paikalla oli suuri joukko 
yleisöä, yhteensä noin 200 henkeä. Yh-
teenlaskettuna kävijöitä kekrijuhlassa oli 

noin 350 henkilöä. Erityisesti Annalassa 
oli paljon taaperoikäisiä perheineen.
 
2.4. Muut tapahtumat

 

Artova Ry viritteli alkuvuodesta 2016 
parempaa yhteistyötä alueen nuorison 
kanssa toimivien tahojen kanssa. Sitä 
varten tarjoutui sitten hyvä tilaisuus kun 
NuoriSuomi järjesti Unelmien Liikunta-
päivä -tempauksen 10.5. 2016. Arabian 
Liikuntapuistoon tehtiin pikavauhdil-
la yhteistyössä Helsingin kaupungin 
ehkäisevän päihdetyön verkoston 
KLAARIN, Arabian nuorisotalon ja 
seurakunnan kanssa liikuntatapahtuma, 
jossa kerättiin palautetta Liikuntapuis-
ton kunnosta ja kehittämisestä. Paikalla 
oli HNMKY:n katukoris, seurakunnan 
kahvikärry ja koululaisia. Jatkossa 
yhteistyötä kehitetään, ja toimitaan yh-
teistyössä mm. alueella olevan Friskis& 
Svettiksen kanssa.
 
Kesän 2016 loppupuolella pidettiin 
rantapuistossa radio-ohjattavien venei-
den kilpailu. Sää oli upea ja tapahtuma 
kokosi viitisenkymmentä varta vasten 
paikalle tullutta ja hieman enemmän 
satunnaisia ulkoilijoita piipahtamaan. 
Yhteistyö erityisesti paikallisen yrittäjän 
kanssa - Chez Sebastianin patonki- ja 
kahvivaunun kanssa - oli suurmenestys. 
Yrittäjän kahvivaunulla oli kauniina ke-
säpäivänä Kaj Franckin kadun kohdalla 
rannassa enemmän asiakkaita kuin mitä 
hän ehti palvella.
 
2.5 Vaikuttaminen
 
Artova ry seurasi Arabian Palvelu Oy:n 
hallinnon siirto ja oli mukana sitä koske-
vissa tilaisuuksissa. Kaupunkikehitys-
ryhmä teki Annan asemakaavamuutosta 
varten oman lausuntonsa, johon oli lii-
tettynä Artovan alueen asukkailta pyytä-
mät kommentit kaavamuutosta koskien. 
Artova osallistutti omilla tiedotuskana-
voillaan mukaan asukkaita ottamaan 
kantaa Annan asemakaavamuutokseen 
ja tiedotti Annalan tilanteesta alueella. 
 
Artova on Kulttuuri-, mielipide- ja tiede-
lehtien liitto Kultti ry, jäsen kulttuuri- ja 
kaupunginosalehti Kuohun kautta, 
on Pro lastenkirjallisuustalon yhteisöjä-

sen, Helsingin kaupunginosayhistykset 
ry Helka ry:n  ja Pääkaupunkiseudun 
elokuvatapahtumat CINEMAJA ry:n 
jäsen.
 
Lausunnot:
Artova teki kesäkuussa 2016 Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirastolle kannan-
oton Annalan asemakaavamuutoksesta:
Annalassa Villa Annebergin kohdalla 
kaavamuutos on tarpeeton. Nykyinen 
kaava mahdollistaa parhaiten kaupun-
ginhallituksen 22.9.1997 tehdyn päätök-
sen toteutumisen, jossa se on sitoutunut 
vuokraamaan karjasuojan ja orangerian 
ja sen lisäksi kehottanut Kiinteistöviras-
toa tarjoamaan Annalan alueen vapau-
tuvat tilat Hyötykasviyhdistykselle. Jos 
kaavaa muutetaan, niin lähtökohtana 
on oltava rakennusten käyttö lähinnä 
julkisiin tarpeisiin (Y-merkintä). Puutar-
hatoiminnan kehittämisessä yhdymme 
Hyötykasviyhdistyksen lausuntoon. 
 
 
3 YHTEISTYÖ
 

Kaupunginosayhdistys jatkoi useiden 
vuosien linjaa rakentamalla ja ylläpitä-
mällä aktiivisia suhteita alueen toimijoi-
hin, viranomaisiin ja muihin päättäjiin. 
Tässä onnistuttiin hyvin, ja yhteistyötä 
tehtiin lukuisien paikallisten toimijoiden 
kanssa sekä tapahtumissa että asioiden 
eteenpäin viemisessä. Myös suhteet 
viranomaisiin, Helkaan ja alueen val-
tuutettuihinkin muodostuivat läheisiksi. 
Artova teki yhteistyötä Varman kanssa 
Arabia135-korttelin arkkitehtikilpailun 
ja suunnitelmien tiedottamisessa tavoit-
teena asukkaiden mahdollisimman laaja 
osallistaminen. Arabia135-korttelin ark-
kitehtikilpailun tulokset olivatkin laajas-
ti näkyvillä Arabian Katufestivaaleilla ja 
sen jälkeen Arabiakeskuksessa. 
 
Keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat 
Helsingin kulttuurikeskus, asukasosal-
lisuusyksikkö, Taiteen edistämiskeskus, 
Arabian asukastalot ry, Bokvillanin Kaf-
fila (asukaskahvila), Metropolia AMK, 
Arcada AMK, Aalto-yliopiston Taide-
teollinen korkeakoulu, Arabianrannan 
kirjasto, Aralis-kirjastokeskus, Pop & 
Jazz Konservatorio, Paavalin seurakun-
ta, Leikkipuisto Arabia, Arabian alueen 
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senioriaktiivit, Arabian nuorisotalo, Ara-
bian peruskoulun vanhempainyhdistys, 
alueen päiväkotien vanhempainyhdis-
tykset, Arabiakeskus, Kumpulan Kylä-
tila, Viikin asukastalot, Hyötykasviyh-
distys, Viestintätoimisto Cubo, Indepro, 
Stadin ammattiopisto, Laurea-ammat-
tikorkeakoulumn Tikkurilan yksikkö, 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, 
Helsingin Pelastuskoulu, Nuori Suomi 
ry, Friskis&Svettis, HNMKY, Chez Sé-
bastien, Dodo, Roihuvuori-seura, Kinos 
Rentals, Helsinki International Film 
Festival, AV-Arkki, Kino Sheryl. Ravin-
tola Oljenkorsi, Bokvillanin taiteilijat, 
Ravintola Koskenranta, Tekniikan Mu-
seo, M-kauppa, Roihuvuori-seura, Koti-
seutuliitto, Genelecin huvila Toukolassa, 
Vanhankaupungin yrittäjät, Sarjakuva-
keskus, kaupunginvaltuutetut, Helsin-
gin kaupunginosayhdistykset Helka 
ry, Sosiaalivirasto, Vanhankaupungin 
kulttuuri-ekologinen klubi ry, Helsingin 
kaupungin lasten ja nuorten ehkäisevän 
päihdetyön verkosto KLAARI, Helsin-
gin kaupungin talous-ja suunnittelukes-
kus, Rakennusvirasto, Liikuntavirasto, 
Kaupunkisuunnitteluvirasto, Liiken-

nesuunnitteluvirasto, Arabian Palvelu 
Oy, Ravintola Olotila, G-Rex -kollek-
tiivi, Helsinki Capital Partners, Helen 
Sähköverkko Oy, Rakkautta & Anarki-
aa-elokuvafestivaali, Finlandssvenskt 
Filmcentrum, Walhalla ja Prototype 
Helsinki.
 
Lisäksi kulttuuritapahtumissa tehtiin 
yhteistyötä useiden kymmenien eri 
toimijoiden kanssa. Yhdistys osallistui 
useiden alueen toimijoiden tapahtumien 
järjestämiseen tarjoamalla tiedoitus-
käytännöt ja- väylät sekä välittämällä 
toimijoita eri tapahtumiin. Toiminta-
ryhmät toimivat kiinteässä yhteistyössä 
useiden kaupungin virastojen kanssa. 
Metropolian kulttuurituotannon koulu-
tusohjelman kanssa jatkettiin yhteistyötä 
kaupunginosayhdistyksen tapahtumien 
tuotannoissa. Ravintola Koskenranta 
(tiedotus ja Arabian Katufestivaali). Ar-
tova osallistui kahteen Metropolian 
EU-hankkeeseen (CoINNO ja Peoples 
Smart Sculptures) kumppanina ja neu-
votteli muista yhteistyömahdollisuuk-
sista. 

 Artova teki yhteistyötä Varman kanssa 
Arabia135 -hankkeen tiedotuksessa ja 
asukkaiden osallistamisessa. Artova 
tiedotti Arabia135 -hankkeen etenimi-
sestä omissa kanavissaan ja Arabia135 
-hankkeen arkkitehtikilpailun yhdek-
sän kilpailutyötä julkistettiin Arabian 
katufestivaaleilla ja työt olivat esillä 
kaksi viikkoa Arabiakeskuksen tiloissa. 
Varmalla oli katufestivaaleilla myös oma 
työpaja, jossa oli tekemisestä lapsille.
 
Artova ry aloitti keväällä 2016 yhteis-
työn alueella nuorten kanssa toimivien 
tahojen kanssa. Paavalin seurakunta 
järjesti Asukastalo Bokvillanissa sarjan 
kasvatusaiheisia teemailtoja, jonka kaut-
ta luotiin verkostoja. Artova ry, Arabian 
Asukastalot ry, Arabian nuorisotalo, 
Helsingin kaupungin KLAARI -verkos-
to, Paavalin seurakunta ja poliisin ennal-
taehkäisevä työ pitivät loppusyksystä 
2016 yhteisen, avoimen verkostokokouk-
sen alueen nuorten tilanteesta. Paikalla 
oli kymmenkunta aktiivista toimijaa ja 
asukasta. Verkoston tarkoitukseksi muo-
dostuikin keskeisesti ylläpitää hyvää 
suhdetta alueen nuoriin, katkaista verk-
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kohuhuilta siivet ja ylläpitää asiallista 
keskustelua alueen sosiaalisen median 
sivuilla. 
 
 
4. JÄSENYYDET
 
Artova on Helsingin kaupunginosayh-
distykset Helka ry:n, Suomen Kotiseu-
tuliitto ry:n, Pro lastenkirjallisuus ry:n, 
Kultti ry:n ja Cinemaja ry:n jäsen.
 
 
5. TALOUS
 

5.1 Varsinaisen toiminnan tulot 2016 

 
2016 Taiteen edistämiskeskus 2000 euroa
2015 Varsinais-Suomen Elinkeino- lii-

kenne, ja ympäristökeskus 3000 euroa
2016 Helsingin sosiaali-ja terveyslauta-
kunta, koordinaattorin palkkaus, 30 000 
euroa
2016 Kulttuurikeskus, Kulttuuri-ja taide-
yhteisöjen toiminta-avustus, 15000 euroa
 
5.2 Varainhankinnan tulot 

 
Varainhankinnan tulot koostuivat 
pääosin viljelypalstamaksuista sekä 
veneen vuokraustoiminnasta. Kaupun-
kiviljelylaatikoiden vuokrausmaksuoli 
tänä vuonna 25 euroa laatikkoparilta. 
Toukolan viljelylpalstojen vuokran suu-
ruus oli palstan koosta riippuen joko 40 
euroa tai 49 euroa ja maakellarin avain 
maksoi vuodessa 5 euroa henkilöltä. 
Yhdistyksen vapaaehtoiset jäsenmaksut 

olivat vuonna 2016: 15 euroa, 10 euroa/
eläkeläiset, opiskelijat ja vähävaraiset, 30 
euroa/yhteisöt ja 150 euroa/yritykset. 
 
5.3 Vuoden 2016 tilikauden tulos

Vuoden 2016  tilikauden alijäämä oli -3 
216,25 euroa. Alijäämä muodostuu  
Kuohun  mainosmyynnin pienenemi-
sestä.  
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