
ARTOVAN 
TOIMINTASUUNNITELMA
2019





ARTOVA
 

TOIMINTASUUNNITELMA 2019
42. toimintavuosi
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry - Artova ry
 
Yhdistyksen tehtävä
Artovan tarkoitus on vaikuttaa alueen monipuoliseen kehittämiseen, aluetta koskevaan suunnitteluun ja 
päätöksentekoon, palvelutason parantamiseen, asukkaiden harrastusmahdollisuuksien, yhteistoiminnan ja ke-
skinäisen kanssakäymisen edistämiseen sekä korkeatasoisten kulttuuritapahtumien, kotiseututuntemuksen ja 
viihtyvyyden syntymiseen. Lisäksi Artova pyrkii lisäämään alueen sosiaalista turvallisuutta tähdäten alueen 
terveys- ja hyvinvointierojen kaventumiseen. Tähän yhdistys pääsee, paitsi välittämällä tutkittua tietoa aluees-
ta ja Helsingistä, myös järjestämällä avoimia, maksuttomia tapahtumia ja tilaisuuksia. Artova pyrkii osallista-
maan alueen asukkaita, yrityksiä, yhdistyksiä ja muita toimijoita sekä auttaa heitä verkostoitumaan keskenään. 
Artova on  Pääkaupunkiseudun aktiivisin kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys, jolle on kehittynyt vakuuttava 
kokemus tasokkaiden kulttuuritapahtumien järjestämisestä ja onnistuneista uudenlaisten toimintatapojen ja 
mallien kehittämisestä sekä pilotoinnista.
 
Yhdistyksen toiminta
Yhdistyksen toiminnassa painotetaan toiminnan vakauttamista ja jatkuvuutta. Tavoitteisiin päästään toteut-
tamalla korkealaatuisia kulttuuritapahtumia, osallistamalla ihmisiä voimakkaasti mukaan toimintaan sekä 
edelleen levittämällä Artovan jo laajaa tunnustusta saaneita osallistavia ja omaehtoista toimintaa tukevia 
toimintamalleja. Kaikille maksuttomien tapahtumien ja osallistumismahdollisuuksien kautta pyritään eh-
käisemään sosiaalista syrjäytymistä ja tarjoamaan mielekästä tekemistä ja oman osaamisen kehittämistä eri 
elämäntilanteissa oleville henkilöille. Tuemme paikallisidentiteetin rakentumista ja voimistumista muun 
muassa kotiseututuntemuksen edistämisen kautta. 
 
Vuonna 2019 yhdistys jatkaa vankkaa osaamistaan korkeatasoisten kulttuuritapahtumien järjestämisessä ja 
pyrkii edelleen osallistamaan alueen asukkaita laajasti mukaan toimintaan ja ottamaan osaa elinympäristönsä 
kehittämiseen. Toiminnassa pyritään erityisesti ylläpitämään ja vakiinnuttamaan jo osaksi alueen identiteettiä 
muodostuneita laajan asukaspohjan tavoittavia tapahtumia, tavoittamaan yhä useampia asukkaita monipuolisen 
viestinnän ja toiminnan koordinoimisen avulla. Yhteistyötä ikäihmisten, kehitysvammaisten ja maahanmuut-
tajien kanssa jatketaan ja kehitetään edelleen. Erityistä huomiota kiinnitetään varhaisnuorten ja nuorten osal-
listamiseen mukaan toimintaan. Sosiaalista hyvinvointia edistetään tarjoamalla asukkaille ja toimijoille mah-
dollisuuksia toteuttaa ja kehittää omaa osaamistaan ja osallistua alueen monipuoliseen kehittämiseen. 

Jatkamme vuonna 2018 alkanutta kestävän kehityksen teemaa ja se tulee olemaan edelleen tärkeässä osassa 
profiiliamme. Pyrimme siihen osallistamalla ja inspiroimalla ihmisiä kestävämpään elämäntapaan, luomal-
la kiinnostuneiden ja tekijöiden yhteisöä, edistämällä yhteisöllisesti tuotettua aurinkoenergiaa alueella ja 
pyrkimällä toimenpiteisiin, joilla kestävä elämäntapa tehdään kaikille helpommaksi. 
 
Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa olemme olleet kiinteässä yhteistyössä eri hankkeissa. Artova jat-
kaa Metropolian kanssa yhteistyötä Voimaa elokuvasta -hankkeessa (entinen Open Cinema Agora) hankkeen 
päättymiseen keväälle 2019 saakka. Alun perin yhteistyö hankkeen puitteissa alkoi Artovalla ja Metropolialla 
keväällä ja kesällä 2017, jolloin hankkeelle haettiin rahoitusta. Päätös tuli alkuvuonna 2018 ja hanke alkoi 
maaliskuussa 2018. Arabia135-tehdaskorttelihanke on käynnissä ja yhteistyö hankkeen kanssa jatkuu.
 
Edelleen vuonna 2019 jatketaan hyväksi havaittua ja suosittua toimintaa: tunnettujen tapahtumien järjestämistä 
ja lisänä pop up -henkisten pienempien tapahtumien luomista. Sen lisäksi Artova jatkaa uudenlaisten 
toimintatapojen kehittämistä ja pilotointia.
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Kulttuuritapahtumat
 
Artova toteuttaa seuraavat, laajasti merkittävät tapahtumat:

●	 Arabian Katufestivaali (vuonna 2018 tapahtuma toteutui vahvasti kestävän kehityksen teemalla, jota 
kehitetään edelleen)

●	 Artovan  elokuvatoiminta
●	 Kekrijuhla marraskuussa yhteistyössä Hyötykasviyhdistyksen ja Annalan huvilan ystävien kanssa.

 
Katufestivaali järjestettiin vuonna 2018 kestävän kehityksen teemalla, jolla pyrittiin läpileikkaamaan festivaa-
lituotanto toteutusprosessin, materiaalien ja sisällönohjauksen osalta. Festivaalin tavoitteena on yhä kehittyä 
korkeatasoisena katutaidetta sen eri muodoissa esille tuovana festivaalina ja yhtenä Helsingin vetovoimaisi-
mmista kaupunkitapahtumista pitäen kiinni aktiivisesta osallistavasta ja yhteisöllisestä kulttuuristaan. Vuonna 
2019 Arabian Katufestivaalista kehitetään taiteellisesti entistä kunnianhimoisempi ja luodaan ainutlaatuisena 
Suomessa edellisenä vuonna aloitetun teemavuoden kautta kestävää kehitystä kulttuurin kautta edistävä fes-
tivaali. Kestävä kehitys läpäisee festivaalin tuotantoprosessin, haastaa taidekenttää ekologisempiin toimint-
amalleihin ja tarjoaa uusia näkyvyyden mahdollisuuksia sekä ympäristötaiteelle että ekotaide-inspiroituneelle 
katutaiteelle. 
 
Lisäksi Artova koordinoi paikallisesti merkittävää alueellista kulttuuritoimintaa, kuten historiaryhmän toimint-
aa ja Kotikaupunkipolkujen tunnetuksi tekemistä. Alueellisen kulttuuripalvelun kautta on tarkoitus jatkossakin 
pienin resurssein mahdollistaa kiinnostavien pienempien tapahtumien toteutus alueella ja varautua siihen, että 
alueella kyetään reagoimaan uusiin kulttuurin ilmenemismuotoihin. Pyrkimyksenä on kehittää edelleen liik-
kumiseen, ulkoiluun ja koko perheen yhteiseen tekemiseen liittyviä pop up -henkisiä keveitä, arkipäivään 
sijoittuvia tapahtumia.
 
Lapsiperheille suunnattu Kekrijuhla katkaisee syksyn ja herättää henkiin vanhan suomalaisen satokauden 
päätösjuhlan. Juhla tuo esille vanhoja perinteitä modernissa ympäristössä ja siten on osa kotiseutu- ja kulttuu-
rituntemusta lisäävää toimintaa.
 
Kaikki yhdistyksen tapahtumat ja hankkeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden (oppilaitokset, kou-
lut ja alueen muut yhdistykset sekä yritykset) kanssa ja ovat osallistujille maksuttomia. Yhdistys on aktiivisesti 
yhteistyössä ja kumppaneina alueen eri toimijoiden kuten peruskoulun, Arabian nuorisotalon, Metropolian, 
Pop & Jazz konservatorion ja kirjaston kanssa.
 
Artova vuokraa edelleen asukasvenettä ja aikoo jatkaa nyt kolmatta vuotta Helsingin Jyryn kanssa perinteeksi 
muodostuvan elokuisen Pornaisten liikuntatapahtuman järjestämistä.
 Juhlavuoden takia liikuntapäivä järjestetään tällä kertaa kesäkuun puolivälissä 13.6.2019, perinteisen elokuun 
loppupuolen sijaan. Muita kesätapahtumia mietitään, mutta tiedostamme, että monet vapaaehtoiset ja aktiivit 
haluavat rauhoittaa kesän muulta toiminnalta. Artovan kesätoiminnan (kuten muunkin toiminnan) yhtenä tar-
koituksena on aktivoida lähialueiden asukkaita yhteisen toiminnan piiriin. Myös kesän tapahtumissa Artova 
pyrkii yhteistyöhön muiden alueen toimijoiden kanssa, ja osallistuu moniin tapahtumiin yhteistyökumppanina.
 
Arabian katufestivaali
 
Arabian katufestivaali on Suomen suurimpia katutaidetapahtumia, joka yhdistää ainutlaatuisella tavalla tai-
teen, urbaanin kaupunkikulttuurin ja yhdessä tekemisen. Arabian Katufestivaali nostaa vuosittain esiin Suo-
meen muodostuneen rikkaan, korkeatasoisen ja kansainvälisen katutaidekulttuurikentän ja sen keskeiset tekijät 
katutaiteen vuosittaiseksi näyteikkunaksi.
 
Vuonna 2019 tarkoitus on kehittää tapahtumasta taiteellisesti entistä kunnianhimoisempi ja luoda edellisenä 
vuonna aloitetun teemavuoden kautta kestävää kehitystä kulttuurin kautta edistävä festivaali, jota ei Suomessa 
ole vielä aiemmin toteutettu. Kestävä kehitys läpäisee festivaalin tuotantoprosessin, haastaa taidekenttää ekol-   4



ogisempiin toimintamalleihin ja tarjoaa uusia näkyvyyden mahdollisuuksia sekä ympäristötaiteelle että eko-
taide-inspiroituneelle katutaiteelle. Tilaa annetaan uusille tekemisen tavoille, kestävämmille menetelmille/
työvälineille ja kantaaottavalle/inspiroivalle sisällölle. Uudenlaista kaupunkikulttuuria luova ja ympäristön 
huomioiva tapahtuma on vakiintunut osaksi Suomen katutaidekenttää. Festivaali on juurruttanut Suomeen 
muralismin käsitteen, tuonut kansainvälistä katutaidekulttuuria ja tuo avarakatseisesti eri taiteenaloja kadulle 
(mm. kuvataiteet, ympäristötaide, performanssi, teatteri, tanssi, sirkus ja musiikki). Vuonna 2018 tapahtuma 
yhdisti jälleen yli 200 eri alojen taiteilijaa, tuoden yhteen kokonaisuudessaan lähes 500 vapaaehtoista ja hou-
kutellen kävijöitä tavoitteen mukaisesti noin 20 000 - ollen festivaalialueen kannalta pitkälti optimaalinen 
määrä vastaten myös edellisten vuosien kävijäpalautteeseen.

Arabian Katufestivaali on ollut merkittävä tienraivaaja laillisille graffitiseinille luodessaan koko kaupungi-
nosan kattavaa katutaidemyönteistä ilmapiiriä. Vuonna 2015 Taiteilija Jukka Hakasen toteuttama 8-kerrok-
sisen talon seinään tehty muraali oli katutaiteilijoiden esiinmarssi, keskustelunavaus sekä merkittävä taidete-
ko. Vuoden 2017 festivaaleilla toteutettiin erityinen Kairontie 2:ssa sijaitsevan kerrostalon kaikkien seinien 
maalaus niin että talosta muodostui kokonaistaideteos. Vuonna 2018 Jukka Hakanen palasi maalaamaan  
alueen keskeisimmällä sijainnilla oleva Arabia135-kortteliin kuuluvan pitkän seinän kestävän kehityksen 
teemalla. Lisäksi suomalais-kansainvälisenä yhteistyönä toteutettiin Hämeentien varressa olevan rivitalon 
seinään LOVE-niminen teos David Popan ja Psyken yhteistyönä. Vuonna 2019 muralismia halutaan viedä 
kantaaottavaan suuntaan alaa vaivanneen “koristelukulttuurin” sijaan, painotetaan ympäristölähtökohtia ja 
kehitetään katutaiteen kestävää perustaa. Tämä pyritään toteuttamaan mm.kierrätysmateriaaleista valmistet-
tavan näyttävän neulegraffititeoksen avulla, ekotaideinspiroituneen muralismin, ekologisten tekotapojen ja 
ympäristöstä inspiroituvan ja siihen sulautuvan katutaiteen avulla. Lisäksi panostetaan lisätyn todellisuuden 
tuomiseen katutaiteen kentälle, minkä tarkoituksena on kasvattaa ja avata kokonaan uusi katutaiteen kenttä 
tuoden mahdollisuuksia monitaiteiselle yhteistyölle. AR-teknologia (Augmented Reality, lisätty todellisuus) 
mahdollistaa koko kaupungin käyttämistä moniaistisena ja interaktiivisena kanvaasina, jonka mahdollisuudet 
ovat lähes loputtomat. Teknologian kehittyessä ja vakiintuessa yhä vaikuttavampien teosten suunnittelu mah-
dollistuu ja projekteissa voi toimia mm. graafikoita, katutaitelijoita, kuvataitelijoita ja muusikoita - teknol-
ogisten osaajien lisäksi. AR-teknologiaa taiteen osana pilotoitiin onnistuneesti vuoden 2018 festivaaleilla 
toteutetussa AR-taidegalleriassa.  
 
Arabian Katufestivaali on yksi Suomen tärkeimmistä katutaidetapahtumista, ja sen seurauksena tuotanto 
saa runsaasti erilaisia yhteistyöehdotuksia sekä Suomesta että Euroopasta. Haluamme pystyä vastaamaan 
yhteistyöehdotuksiin jatkuvuutta ja pitkäjänteisyyttä kehittäen mm. palkkaamalla tuottajan pidemmälle 
ajanjaksolle. Vuoden 2018 festivaalituotanto käynnistettiin marraskuussa 2017, mutta tapahtuman kokoluokan 
ja ammattimaisuuden ollessa korkealla, tarve ympärivuotiselle tuotannolle kasvaa koko ajan voimallisesti. 
Vuoden 2019 tapahtuman valmistelut on jo aloitettu vapaaehtoisvoimin.

Keväällä 2019 terävöitetään edelleen Arabian katufestivaalien sanomaa. 2018 festivaalin kestävän kehityk-
sen teemavuosi ilmensi laajemminkin Artova ry:n arvoja, joita yhä halutaan korostaa. Yhdistys on korkealaa-
tuisen kulttuuritoiminnan lisäksi osallisena erilaisissa kestävän kehityksen hankkeissa. Viihtyisä, osallistava, 
kulttuurisesti rikas ja kestävä Helsinki ovat arvoja, joita myös festivaalin kautta tuodaan esille. Festivaalia 
tuottavat vanhojen tekijöiden lisäksi muun muassa alueen kulttuurituotannon ammattikorkeakouluopiskeli-
jat, jotka saavat eri osioita vastattavakseen. Niitä voivat kiinnostuksen mukaan olla mm. katutaide, musiikki, 
sirkus, tanssi, lasten kulttuuri, sosiaalinen osallisuus, kierrätysohjelma, ruoka, vapaaehtoiskoordinointi tai 
vaikkapa pop up -ravintolat. Tapahtuman yhteyteen on aiempina vuosina oheistoimintana esimerkiksi järjest-
etty minikatufestivaali lapsille omalla räätälöidyllä ohjelmallaan ja katutaideseminaari poliittiseen vaikutta-
miseen ja keskustelun avaamiseen. Yhteistyötä laajan toimijaverkoston kanssa jatketaan. Festivaali tarjoaa 
tärkeän ja vuosittain odotetun alustan kymmenille toimijatahoille mm. katutaiteen, nuorten kulttuurin, mu-
siikin ja paikallisen toiminnan kentällä. Vuonna 2019 festivaalista tulee tuottajiensa ja asukkaidensa näköinen 
katufestivaali, joka ottaa huomioon kestävän kehityksen toiminnassaan monelta näkökulmalta. Tapahtumasta 
profiloidaan korkeatasoinen ja ekologinen kulttuuritapahtuma, joka heijastaa niin alueen kuin Helsinginkin 
arvoja. Myös kansainväliset vieraat pyritään huomioimaan ja tapahtumasta tiedottamaan esim. Visithelsin-
ki-sivuston kautta.
www.arabiankatufestivaali.fi
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Elokuvatoiminnan tausta, tavoitteet ja arvot

Arabia-Toukola-Vanhakaupunki alueen aktiivinen elokuvatoiminta on vuosia tarjonnut elokuvaelämyksiä 
kaupunkilaisille ja lisäksi toiminut ponnahduslautana uuden elokuvan näkyvyydelle. Elokuvafestivaalilla ja 
-klubeilla on nähty muun muassa Suomessa ruotsiksi tuotettuja elokuvia, laaja kirjo lyhytelokuvaa sekä koti-
maista dokumenttielokuvaa. Lisäksi Artova Film Festival on tehnyt yhteistyötä monien toimijoiden, kuten 
Rakkautta&Anarkiaa sekä Helsingin lyhytelokuvafestivaalin kanssa.
 
Helsinkiin on syntynyt ilahduttava määrä art-house elokuvateattereita ja kaupungin elokuvafestivaalit ovat 
järjestään lisänneet kävijämääriänsä. Artovan alueen elokuvatoiminnan organisaation joustavuus ja keveys 
mahdollistavat erilaiset elämykset, ja olemmekin nyt toiminnassa panostaneet kokemuksellisuuteen ja 
helppouteen. 
 
Vuonna 2019 haluammekin nähdä alueella entistä enemmän kevyitä tapahtumia, joiden kautta elokuvataide 
saa entistä laajempaa näkyvyyttä: pop-up elokuvateattereita, näytöksiä paikallisissa yrityksissä sekä isompia 
ulkoilmanäytöksiä. Artovan elokuvatoiminnasta vastaava koordinaattori vastaa hankkeesta, mutta jokaisen 
näytöksen ja tapahtuman ytimessä ovat sen toteuttavat talkoolaiset. Näin haluamme luoda alueella aidosti 
vuorovaikutteista ja yhteisöllistä elokuvatoimintaa, joka kuitenkin tavoittaa ihmisiä koko kaupungin alueelta. 
Alueella on valmiiksi useita esityspaikoiksi sopivia tiloja, kuten Bokvillan ja Kääntöpaikka, joten seinien 
sijasta voimme keskittyä sisältöihin. Artovan elokuvatoiminta haluaa profiloitua helposti lähestyttäväksi ja 
osallistavaksi. Tapahtumat ovat maksuttomia ja kirjo on laaja. Elokuvatarjonta liikkuu ennakkoluulottomas-
ti avantgarden ja undergroundin kautta koko perheen ohjelmistoon. Teemme yhteistyötä eri festivaalien ja 
elokuvatoimijoiden kautta, jotka mahdollistavat monipuolisen ohjelmiston. Monipuolisen elokuvan lähes-
tyttävyyttä pyritään parantamaan elokuvapaikkojen helpolla saavutettavuudella.
Ideana on ottaa yhteyttä alueen edellä mainittuihin erilaisiin asumistahoihin ja pyytää heitä mukaan toimint-
aan. 
 
Toimintaryhmät
 
Yhdistyksen alla toimii useita alueen asukkaista koostuvia toimintaryhmiä: Artovan koirat, Artovan elokuva-
ryhmä, Artovan historiaryhmä, Artovan kaupunkikehitysryhmä, Arabianrannan kaupunkiviljelijät, Kestävän 
Kehityksen ryhmä, Kotikaupunkipolkuryhmä,  Luonto- ja liikuntaryhmä, Toukolan viljelypalstat, Artovan 
veneryhmä, Artovan kirjallisuustyöryhmä, Kuohun toimitusneuvosto ja eri tapahtumien tuotantoryhmät.  Vu-
oden 2019 aikana Artova toteuttaa yhdistykseen juurtunutta itseohjautuvaa ja omaehtoista toimintamallia. 
Yhdistyksen sisäisen demokratian kehittämistä jatketaan mahdollistamalla toimintaryhmien laajempi autono-
mia. Artovan ideologiaan kuuluu vallan ja vastuun jakaminen, omaehtoinen ja itseohjautuva toiminta. Omae-
htoinen ja itseohjautuva ryhmä päättää mitä tehdään ja hallitukseen viedään konkreettisen toiminnan vastuihin 
liittyvät asiat.
 
Artovan koirat on alueen koiranomistajien ja koirapuiston hankeryhmästä muodostunut vapaa ryhmä, 
joka pitää yhteyttä Facebook -palstan ja WhatsApp-ryhmän kautta, edistää eläinten hyvinvointiin liittyviä 
kysymyksiä ja ylläpitää hyviä suhteita alueen asukkaisiin.
 
Vuonna 2019 Artovan historiaryhmä syventyy edelleen hallussaan olevaan haastattelumateriaalin ja sen 
läpikäyntiin sekä Artovan toimintaan liittyvien uudempien asiakirjojen järjestelyyn ja arkistoinnin kehittämi-
seen. Suunnitelmissa on myös näyttely ToVa-lehdissä (Toukola-Vanhakaupunki) esillä olleiden aiheiden tii-
moilta, ensimmäisenä työotsikkona “Intiankadun kauppiaat”. Historiaryhmä tuottaa tarvittaessa näyttelyitä 
mm kirjastoon.
 
Kaupunkiviljelyryhmä on jatkoa Syötävä Arabianranta -hankkeelle. Vuonna 2018 ympäristötaideteoksena 
toimiva laatikkoviljelmää on tarkoitus kehittää osallistavampaan suuntaan ja aktivoida viljelijöitä yhteisöl-
liseen tekemiseen. Kaupunkiviljely aikoo vuonna 2019 aktiivisen viljelijän ehdotuksesta osallistaa ihmisiä 
paremmin talkoisiin järjestäen enemmän yhteisöllistä toimintaa, kuten talkoiden aikana tapahtuvaa grillaamis
ta ja syömistä. Uusi yhteisöllinen toiminta rahoitetaan viljelylaatikoilta kertyvillä maksuilla.



 
Artovalla on kaavoitusta, julkista liikennettä ja muita ajankohtaisia asioita varten perustettu aiemman Yleiskaa-
varyhmän tilalle Artovan kaupunkikehitysryhmä, johon kuuluu alueen asukkaita, arkkitehtejä, muita asian-
tuntijoita ja aktiiveja. Kaupunkikehitysryhmä seuraa tiivisti Arabia135 -korttelin kaavan vaiheita ja alueen 
liikennesuunnitelmia. Tämän ryhmän kautta Artova ry jatkaa neljättä vuotta yhteistyötä Arabia135-tehdaskort-
telin uudistamiseen tähtäävässä hankkeessa ja pyrkii huolehtimaan siitä, että asukkaiden ääni kuuluu ja heidän 
osallistumismahdollisuutensa ovat hyvät. Artovan kaupunkikehitysryhmän oheen on syntynyt joukkoliiken-
teen suunnitelmia kehittämään myös oma vapaaehtoisten joukko, jonka toimintaa pyritään tukemaan. Artova 
laatii syksyllä 2018 tulevaisuuden liikenteen ohjelmansa työnimellä Arabia2030-visioilta kulkevan liikku-
mistyöpajan puitteissa. Artovan tulevaisuuden liikenneohjelma viimeistellään vuoden 2019 aikana.
 
Kestävän kehityksen ryhmä  on hakenut Sitran Maapalloliiga -kisaan hankkeella, joka tähtää kestävän 
elämäntavan keskuksen perustamiseen. Elämäntapamme niin globaalisti kuin kansallisesti on kestämätön 
ja ilmaston lämpenemisen ohella mm. biodiversiteetin katastrofaalinen heikkeneminen uhkaa planetaarisen 
elämän tulevaisuutta. Arjen näkökulmasta näiden ongelmien ratkaisemisessa on huomioitava kaikki kohde-
ryhmät, joiden ympäristötietoisuus ja -asenteet vaihtelevat. Siksi on löydettävä yhteisiä nimittäjiä näiden tau-
stalta, jotka parhaillaan motivoisi samanaikaisesti kaikkia kohderyhmiä kestävämpään elämään. Tällaisia nim-
ittäjiä ovat mm. taloudellinen hyöty, helppous, hauskuus ja yhteisöllisyys. Toinen ryhmän näkökulma asiaan 
on, että suurin osa kestävän elämäntavan teknologioista ja sosiaalisista innovaatioista on jo olemassa, jos 
vain käyttäisimme niitä. Poliittiset ja yritysmaailman toimenpiteet ovat tilanteeseen nähden käsittämättömän 
vähäisiä, joten muutosvastuu kasautuu yksilöiden harteille, jotka voivat vaikuttaa sekä edellä mainittuihin ta-
hoihin että omilla toimillaan. Ryhmä pyrkii muotoilemaan ratkaisuja siten että niiden skaalautuminen muille 
alueille olisi mahdollisimman helppoa.
 
Hankkeen kohderyhmänä on Arabianrannan, Toukolan ja Vanhankaupungin asukkaat, jonka lisäksi hanke 
saattaa herättää kiinnostusta myös lähialueilla, kuten Viikissä, Viikinmäessä, Koskelassa, Kumpulassa, Valli-
lassa, Hermannissa aina Kalliota ja Kalasatamaa ja muita lähialueita myöten. 
 
Ratkaisuideana on kehittää kestävän elämäntavan keskus. Ideaalitilanteessa keskus sijoittuisi kaupunginosan 
(n. 10.000 asukasta) keskelle ja se tarjoaisi useita kestävää elämäntapaa edistäviä palveluita ja tietoa. Keskus 
toimisi myös alueen verkostoitumispisteenä ja voisi testata ja käynnistää uusia toimintamalleja alueella (esim. 
ruokapiirit, ruokaosuuskunnat, siivoustalkoot, ekotiimit yms). Keskus tulisi tarjoamaan useita erilaisia palve-
luita ja sen kehittäminen tapahtuisi palvelumuotoilun ja iteratiivisen kehittämisen mukaisesti, kokeilemalla ja 
korjaamalla.

Palveluita voisi olla mm: 1. Tavaroiden ja materiaalien kierrätys - yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 2. Kor-
jaus- ja huoltopalvelut - maksulliset palvelut yhteistyössä alan yritysten kanssa.  3. Yhteiskäyttötavaroiden 
lainaus/vuokraus - yhteistyössä alueen asukastalojen kanssa, jotka jo ylläpitävät pienimuotoista “kamastoa”. 
4. Hävikkiruokapiste - hävikkijääkaappi konseptia mukaillen alueen asukkaiden yhteinen tuo&vie hävikkipis-
te 5. Materiaalien tuo&vie piste 6. Kestävän elämäntavan neuvonta - koostettua neuvontaa kestävän elämänta-
van valinnoista ja ympäristön tilasta. Yhteistyössä ympäristöjärjestöjen ja HSY:n kanssa. 7. Kestävän elämän-
tavan palvelut ja showcase-tuotteet 8. Kestävän elämäntavan työpajat - esim. vapaaehtoisvoimin vedettyjä 
korjaus- ja huoltotyöpajoja (vapaaehtoisia jo ilmoittautunut). 

Konseptia tulee vielä hioa, yhteistyökumppanuuksia neuvotella ja toteutusjärjestystä jäsennellä. Kestävän 
elämäntavan keskusta voisi pilotoida alueen keskellä, Arabia135-korttelissa Varman tällä hetkellä tyhjillään 
olevissa tiloissa, jotka odottavat korttelisuunnitelman etenemistä. Tyhjillään olevien lämmitettyjen tilojen 
hyötykäyttö on sekin ekologista. Vaihtoehtoisesti konseptia voisi kokeilla asukastaloissa tai Annalan kartanon 
uudessa puutarhakeskittymässä, joihin Artovalla on hyvät kontaktit.
 
Kestävä kehitys on ollut vahvassa roolissa Artovassa vuodessa 2017 alkaen ja rooli vahvenee entisestään 
vuonna 2019. Kestävän kehityksen keskus on kova tavoite, mutta toteutettavissa. Hankkeen konkretisointi ja 
ensinnäkin sen suunnittelu on lyhyellä tähtäimellä riippuvainen hankkeen rahoituksesta.
 
Facebookissa toimiva Luonto- ja liikuntaryhmä jakaa luontoaiheista tietoa alueelta ja suunnitellen ja to-



teuttaen alueen asukkaille yhteisiä tapahtumia, retkiä sekä palveluja. Ryhmä on avoinna kaikille luonto- ja 
liikuntakulttuurin kehittämisestö kiinnostuneelle.
 
Artovan veneryhmässä muutama aktiivinen artovalainen huolehtii veneen kevät- ja syksyhuolloista. Su-
osittua venetoimintaa pidetään yllä myös vuonna 2019 ja yhteistyömahdollisuuksia veneen vuokraamiseen 
liittyen selvitellään. 
 
Viljelytoimikunta jatkaa Toukolan viljelyspalstojen vuokrausta Helsingin kaupungilta. Palstat ovat erittäin 
suosittuja ja parin vuoden aikana sukupolven vaihdos toi paljon uusia viljelijöitä. Viljelytoimikunta on kiinnit-
tänyt huomiota huonosti hoidettuihin palstoihin ja saanut ongelman kuntoon. Kahdella palstalla viljelyalueen 
maaperä oli muita haastavampi, myös ne palstat on saatu viljelijöiden ansiosta kukoistamaan.
 
Kuohun toimitusneuvosto toimittaa kulttuuri- ja kaupunginosalehti Kuohua. Korkeatasoinen lehti on alueen 
keskeisiä viestintäkanavia. Neuvosto on kiinteässä yhteydessä lehden avustajiin ja lehteä kehitetään yhdessä 
vapaaehtoisten kanssa. Kuohun vuosi 2019 käynnistyy uuden numerosta 4/2018 aloittavan päätoimittajan 
voimin.
 
Kulttuuritoimen toiminta loppui koollekutsujan muuttaessa muualle Suomeen vuonna 2017, mutta Kulttuu-
ritoimi tai -tiimi saatetaan perustaa uudelleen, mikäli sen toiminta Artovan kulttuuritoimintaa koordinoivana 
tahona koetaan tarpeelliseksi.
 
Muu toiminta
 
Artova ry reagoi vuoden aikana esiin tuleviin ehdotuksiin ja lähtee tarpeen mukaan toteuttamaan niitä. Yh-
distys jatkaa aluekehitystyön toteuttamista, toimii lähidemokratian edistämiseksi sekä hallinnoi viljelypalstoja 
ja Syötävä Arabianranta -kaupunkiviljelytonttia.
 
Yhdistys julkaisee vapaaehtoisvoimin tehtyä, neljä kertaa vuodessa ilmestyvää kulttuuri- ja kaupunginosalehti 
Kuohua (painos n. 20 000 kpl). Kuohu on korkeatasoinen lehti, jonka jokaisella numerolla on oma teemansa. 
Jutut liittyvät alueeseen, kaupungin toimintaan ja lehden kulloiseenkin teemaan. Yhdistys pyrkii kehittämään 
lehden toimintaa rekrytoimalla uusia aktiiveja lehden toimitukseen laajentamalla lehden profiilia edelleen 
Facebookin lisäksi sosiaaliseen mediaan ja kehittämällä toimintaan osallistavaa viestintää.
 
Kesäkaudella 2015 alkanutta venevuokrausta laajennettiin kesällä 2016 toisen Varsinais-Suomen Ely-kes-
kuksen avustuksella ostetun veneen edelleen vuokraukseen, kalastuksen edistämiseen ja kalastusvälineiden 
lainausmahdollisuuteen sekä kalastuskursseihin. Artovan ensimmäisen veneen omisti Artovan aktiivi, joka 
taas möi veneensä eteenpäin loppuvuonna 2017. Artova omistaa Terhi Saiman -merkkisen lasikuituveneen, 
jota vuokrataan eteenpäin myös vuonna 2019.
 
Artovamallin ja lähidemokratian pilottihankkeen myönteiset kokemukset asukasvaikuttamisen kehittämis-
estä inspiroivat Artovaa kehittämään jatkuvasti uusia osallistumismahdollisuuksien muotoja. Vuodeksi 2018 
Artova yritti kovasti saada pilottiinsa kokeiluna nuorisojäseniä hallitukseen. Tavoitteena on luoda vaiku-
tusmahdollisuuksia sekä yhdistyksen toiminnassa että yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Tähän pyritään 
yhteistyössä alueen nuorisotalon ja nuorison parissa toimivan kaupungin verkoston kanssa. Erityisenä toi-
menpiteenä Artova aloittaa vuonna 2019 yhteensä 3 vuoden kokeilujakson, jossa nuorisotalon tai muun toimi-
jan kautta kahdelle 15-vuotta täyttäneelle nuorelle annetaan hallituspaikat Artovan hallituksessa. Artova on 
tarjonnut nuorisotalon kautta nuorille myös mahdollisuuden saada tilaa omalle sisällölle paikallislehti Kuo-
husta. Tavoitteena on vahvistaa nuorten kokemuksia omista mahdollisuuksistaan ja sitä kautta edistää alueen 
yhtenäisyyttä.
 
Artova pyrkii edistämään alueen asukkaiden tarpeita muun muassa vaikuttamalla julkisen liikenteen kehit-
tämiseen ja tarkastelemaan pitkäaikaisia suunnitelmia ja trendejä. Julkisen liikenteen kehittämiseksi Artova 
laatii alueen asukkaita osallistamalla ja heidän mielipiteitänsä kuunnellen oman tulevaisuuden visionsa jouk-
koliikenteen suhteen.
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Artovan omaehtoisen ja itseohjautuvan toimintamallin (ArtovaMalli) jalkautusta jatketaan edelleen kysynnän 
mukaan yhteistyöpyyntöjen, luentojen ja työpajojen kautta.
 
Jäsenhankinta
Yhdistyksen jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä oli kasvussa vuonna 2018 ja tiedotusta Artovan to-
iminnasta pyritään lisämään edelleen tulevana vuotena. Aktiivinen kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys herättää 
suurta kiinnostusta alueen asukkaiden keskuudessa. Yhdistys pyrkii aktiivisesti sitouttamaan uudet jäsenet 
toimintaansa sekä huomioi jäsenten kehitysehdotukset ja tarpeet toiminnassaan. Jäsenille kehitetään vakiin-
tuneen toiminnan parissa pieniä etuja ja vuodeksi 2019 suunnitellaan jotain uutta. Esimerkiksi vuonna 2017 
jäsenet saivat halutessaan soutaa Artovan puuveneellä yhden päivän ilmaisin. Alueen eri toimijoiden mielipi-
teet ovat yhdistykselle tärkeitä, joten osallisuutta tapahtuu reilusti myös yli jäsenrajojen. Yhdistys tavoittelee 
asukkaiden ja koko kaupunginosan eri toimijoiden verkostointia ja yhteistä etua riippumatta jäsenyydestä. 
Vapaaehtoiset ovat yhdistyksen suurin resurssi, joiden hankinnassa olemme vuosien saatossa menestyneet 
hyvin.
 
Viestintä
Artovan viestintä keskittyy pääasiassa alueellisesti lähiseutuun, muuta kaupunkia ja kaupungin toimijoita 
unohtamatta. Artovan toimintamallin (ArtovaMalli) levittämistä jatketaan kaikille kiinnostuneille ympäri 
Suomea ja toimintaa esitellään myös kansainvälisille vieraille. Artovan pääviestintäkanavat ovat vuonna 
2019 Artova.fi -verkkosivut, some-kanavista erityisesti Facebook ja Instagram, Kuohu-lehti ja kuukausit-
tain ilmestynyt jäsenkirje. Toimintaryhmillä on tämän lisäksi käytössä omia tiedotuskanavia, kotisivuja tai 
some-kanavia kuten Facebook, Twitter ja Instagram. Yhdistys on julkistanut aiemmin Kulttuurikalenteria, 
jossa on ollut valikoidut alueen parhaat tapahtumat. Kulttuurikalenteri on tauolla, mutta jatkuu, jos sopiva 
siitä kiinnostunut tekijä ilmoittautuu.
 
Sisäisessä viestinnässä yhdistyksellä on käytössä hallitukselle ja toimintaryhmille suunnattu intra sekä sosiaa-
lisen median ryhmät.  Artova tiedottaa aktiivisesti mediaa ja alueen asukkaita sekä ottaa kantaa ajankohtaisia 
kysymyksiä koskien pyrkien osallistamaan asukkaita. Artova pyrkii olemaan alueen tärkein viestintäkanava, 
julkaisee Kuohu-lehteä, ylläpitää sivuillaan alueellista tapahtumakalenteria ja lähettää halukkaille sähköistä 
uutiskirjettä tapahtumistaan.
 
Vuonna 2019 Artova panostaa yhdistyksen viestinnän aktiivisuuteen edelleen niin verkossa kuin sosiaalisessa 
mediassa. Artovan internet-sivut pidetään elävänä ja niitä linkitetään edelleen sosiaaliseen mediaan. Kuohu 
-lehden toimituskunnassa aloitettua aktiivista some-viestintä jatketan myös vuonna 2019 ja Kuohusta ke-
hitetään entistä tunnetumpi viestintäkanava. Artova pyrkii pitämään viestinnän ajan tasalla digitalisoituvassa 
maailmassa pysyen ajan hengessä mukana ja edelläkävijänä. Artova -brändi pidetään kirkkaana ja edistetään 
sen tunnettavuutta.  Artova pyrkii kaikessa viestinnässä, kuten kaikessa muussakin toiminnassaan, avoimuu-
teen ja läpinäkyvyyteen.
 
Varainhankinta
Yhdistyksen toiminnan rahoitus koostuu pääosin avustuksista. Vuonna 2019 Artova pyrkii kehittämään yh-
distyksen taloutta korottamalla omarahoituksen osuutta varain- ja jäsenhankinnan kautta. Artova suunnitelee 
lanseeraavansa mainostuotteita, kuten Arabian muraalilla varustetun mainoskassin ja sen lisäksi hankkimaan 
varoja erinäisissä tilauksissa myymällä kahvia ja leipomotuotteita. Yhdistys jatkaa edelleen suositun kulttuu-
ri- ja kaupunginosalehti Kuohun mainosmyyntiä kehittämällä sitä vuonna 2019 ja hyödyntämällä yhä enem-
män sosiaalisen median kanavia.
 
Yhdistys vuokraa tällä hetkellä yhtä soutuvenettä ja veneestä löytyy kahdet pelastusliivit, ankkuri ja muut 
tarvikkeet. Vuokraaja saa lainaan halutessaan kalastustarvikkeet ja useampia tai pienempiä pelastusliivejä. 
Veneilykausi kestää tavallisesta toukokuun puolestavälistä syyskuun loppuun,  vuonna 2017 jopa marra-
skuuhun saakka. Vuokrauksesta saatuja tuloja käytetään yhdistyksen tapahtumiin ja niistä jää noin kolmannes 
yhdistykselle mm. veneen huoltoa varten.
 
Asukas- ja julkiset tilat
Artova tekee aktiivista ja tiivistä  yhteistyötä Arabian asukastalot ry:n kanssa. Seuraamme myös muiden asu-



kastilojen, kuten seurakunnan tilojen ja leikkipuiston tilannetta, rakentamista sekä osallistumme tarvittaessa 
julkisten tilojen kehittämiseen. Artova on ollut mukana Paavalin seurakunnan hallinnoiman ja alueen toimi-
joiden yhdessä ylläpitämän julkisen tilan, Arabianrannan kauppakeskuksessa sijaitsevan Olkkarin toiminnan 
tiedottamisessa ja kehittämisessä.  Artova tekee tiiviisti yhteistyötä Varman kanssa Arabia135-korttelin kehit-
tämisen suhteen ja on mukana edistämässä sitä, että korttelissa löytyy asukkaille käytettävissä julkista tilaa 
niin Varman, Metropolian, kuin muiden korttelin toimijoiden kanssa.
 
Yhteistyö
Jatkamme yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa sekä pyrimme entisestään parantamaan yhteistyötä 
ympäröivien kulttuuritoimijoiden ja kaupunginosayhdistysten kanssa. Jatkamme yritys- ja oppilaitosy-
hteistyötä ja hankeyhteistyötä sekä alueen että alueen ulkopuolisten korkeakoulujen kanssa. Artova on muka-
na Metropolian Voimaa elovasta -hankkeessa ja yhdessä Arabianrannan kirjaston, Metropolian ja Pop & Jazz 
konservation kirjaston ja Pop & Jazz Konservation kanssa Musiikkia: Arabianranta! -hankkeessa. Artovalla on 
edustus Metropolian kulttuurituotannon neuvottelukunnassa. Lisäksi alueen kahden muun ammattikorkeak-
oulun, Arcadan ja Diakin, kanssa jatketaan yhteistyösuhteita. Artova on vuonna 2018 tehnyt yhteistyötä er-
ityisesti Varman, Arabianrannan kirjaston ja Metropolian kanssa ja niitä jatketaan monimuotoisesti edelleen. 
Vuonna 2018 Artova toimi Maan Ystävien Yhteisöenergia-kampanjan ja Green Net Finlandin koordinoiman 
Co2mmunity EU-hankkeen pilottialueena. Yhteistyötä aluekehittämisessä tehdään myös Arabian Palvelu 
Oy:n ja erityisesti sen energiatyöryhmän kanssa.
 
Nuorison hyvinvointia ja osallisuutta pyritään edistämään osallistumalla ja kasvattamalla monialaista 
verkostoa. Yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi Arcada -yrkeshögskolanin Cor-Husetin toimijoiden kanssa 
kartoitetaan ja tiivistetään. Yhteistyötä kaupungin nuoristotyötä tekevien verkostojen kanssa kehitetään.	Ar-
tovan hallituksessa vaikuttaa uuden suunnitelman mukaan väitöskirjatyöhön liittyvässä pilotissa vuonna 2019 
kaksi nuorisotalolta valittua nuorta.
	

Tapahtumien osalta yhteistyötä tehdään todella laajasti useiden kymmenien alueen yritysten, yhdistysten 
ja neljännen sektorin toimijoiden sekä tapahtuman teemaan liittyvien kansallisten ja kansainvälisten toimi-
joiden kanssa. Kumppanuudet ovat kestävän kehityksen suuntaan liikkuneessa Arabian katufestivaalin ke-
skeinen lähtökohta ja tapahtuma tarjoaa hyvän alustan erityisesti paikallisille toimijoille ja kehittää tiivistä 
yhteistyöverkostoa.
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