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43. 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 keskinäisen 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 alueesta ja Helsingistä, myös järjestämällä avoimia, maksuttomia
tapahtumia ja tilaisuuksia. Artova pyrkii osallistamaan alueen asukkaita, yrityksiä, yhdistyksiä
ja muita toimijoita sekä auttamaan heitä verkostoitumaan keskenään.
Artova on yksi pääkaupunkiseudun aktiivisimmista kulttuuri- ja kaupunginosayhdistyksistä,
jolle on kehittynyt pitkä kokemus tasokkaiden kulttuuritapahtumien järjestämisestä ja
onnistuneista uudenlaisten toimintatapojen ja mallien kehittämisestä sekä pilotoinnista.

Yhdistyksen toiminta
Yhdistyksen toiminnassa painotetaan toiminnan vakauttamista ja jatkuvuutta. Tavoitteisiin
päästään toteuttamalla korkealaatuisia kulttuuritapahtumia, osallistamalla ihmisiä ja yrityksiä
mukaan toimintaan sekä edelleen levittämällä Artovan jo laajaa tunnustusta saaneita
osallistavia ja omaehtoista toimintaa tukevia toimintamalleja. Kaikille maksuttomien
tapahtumien ja osallistumismahdollisuuksien kautta pyritään ehkäisemään sosiaalista
syrjäytymistä ja tarjoamaan mielekästä tekemistä ja oman osaamisen kehittämistä eri
elämäntilanteissa oleville henkilöille.
Tuemme paikallisidentiteetin rakentumista ja voimistumista muun muassa kulttuurin, taiteen
ja kotiseututuntemuksen edistämisen kautta.
Vuonna 2021 yhdistys jatkaa korkeatasoisten kulttuuritapahtumien järjestämisessä ja pyrkii
edelleen sitouttamaan 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. Sosiaalista hyvinvointia edistetään tarjoamalla asukkaille ja
toimijoille mahdollisuuksia toteuttaa omaa osaamistaan ja osallistua alueen monipuoliseen
kehittämiseen.
Jatkamme kestävän kehityksen teemaa ja se tulee olemaan yhä suuremmassa osassa
profiiliamme. Pyrimme siihen opastamalla ja inspiroimalla ihmisiä kestävämpään
elämäntapaan eri viestintäkanavien ja tapahtumien kautta, luomalla kiinnostuneiden ja
tekijöiden yhteisöä, edistämällä yhteisöllisesti tuotettua aurinkoenergiaa alueella ja
pyrkimällä toimenpiteisiin, joilla kestävä elämäntapa tehdään kaikille helpommaksi.
Näytämme myös konkreettista esimerkkiä omalla toiminnallamme vastuullisena ja kestävää
elämäntapaa noudattavana yhdistyksenä.

Kulttuuritapahtumat
Arabian katufestivaali
Arabian katufestivaali on yksi Suomen suurimpia katutaidetapahtumia, joka yhdistää
ainutlaatuisella tavalla taiteen, urbaanin kaupunkikulttuurin ja yhdessä tekemisen.
Uudenlaista kaupunkikulttuuria luova ja ympäristön huomioiva tapahtuma on vakiintunut
osaksi Suomen taidekenttää. Festivaali on juurruttanut Suomeen mm. muralismin käsitteen,
tuonut kansainvälistä katutaidekulttuuria ja eri taiteenaloja kadulle (mm. kuvataiteet,
ympäristötaide, performanssi, teatteri, tanssi, sirkus ja musiikki). Menneinä vuosina
tapahtuma on yhdistänyt satoja eri alojen taiteilijoita, tuoden yhteen myös
kokonaisuudessaan lähes 500 vapaaehtoista ja houkutellen alueelle kävijöitä yhden päivän
aikana noin 20 000-30 000.
Katufestivaali järjestettiin vuonna 2020 ensimmäistä kertaa kokonaan digitaalisesti
Koronaviruspandemiasta johtuen. Tuotantotiimissä toimivat Metropolian ja Humakin
opiskelijat, vastaava tuottaja, Artova ry:n koordinaattori ja vapaaehtoiset. Digitaalinen sisältö
koostui Pop&Jazz Konservatoriolta striimattavista musiikkiesityksistä sekä virtuaalisista
työpajoista, joihin esiintyjät itse tuottivat videomateriaalit. Yhteistyössä Varman kanssa
alueelle tuotettiin neljä uutta AR-teosta (Augmented Reality, lisätty todellisuus) sekä uusi
muraali remontista valmistuneen Arabianrannankirjaston seinälle. Digitaalinen toteutus
onnistui hyvin ja kävijätavoitteet saavutettiin suurimmilta osin.

Arabian katufestivaalin tavoitteena on vuosittain kehittyä korkeatasoisena taidefestivaalina ja
yhtenä Helsingin ekologisimmista kaupunkitapahtumista, pitäen kiinni aktiivisesta
osallistavasta yhteisöllisestä kulttuuristaan ja mutkattomasta helposti lähestyttävästä
tunnelmastaan.
Vuonna 2021 Arabian katufestivaalista kehitetään taiteellisesti entistä kunnianhimoisempi ja
edistyksellisempi ja luodaan edellisinä vuosina aloitetun teeman mukaisesti kestävää
kehitystä kulttuurin kautta edistävä festivaali. Kestävä kehitys tulee läpäisemään koko
festivaalin tuotantoprosessin, haastamaan taidekenttää ekologisempiin toimintamalleihin ja
tarjoamaan uusia näkyvyyden mahdollisuuksia sekä katu- että ympäristötaiteelle.
Vuonna 2021 panostetaan lisätyn todellisuuden (AR) näkyvyyteen alueella entisestään. ARteknologia (Augmented Reality, lisätty todellisuus) mahdollistaa koko kaupungin käyttämistä
interaktiivisena alustana, jonka mahdollisuudet ovat lähes loputtomat. Teknologian
kehittyessä ja vakiintuessa yhä vaikuttavampien teosten suunnittelu mahdollistuu ja
projekteissa voi toimia mm. graafikoita, katutaitelijoita, kuvataitelijoita ja muusikoita teknologisten osaajien lisäksi.
AR-teknologiaa taiteen osana pilotoitiin onnistuneesti vuoden 2018 festivaaleilla toteutetussa
AR-taidegalleriassa, 2020 yhteistyö Arilynin ja Varman kanssa jatkui tiiviisti ja vuonna 2021
tavoitteena on saada lisätyn todellisuuden näkyvyyttä myös pysyvämmin alueen asukkaiden
ulottuville. Alueella toimii myös Helsinki XR-Center, jonka kanssa yhteistyötä aktivoidaan.
Vuonna 2021 festivaalituotanto pyritään käynnistämään tammikuussa ja tuotantotiimin
rekrytointi jo loppuvuonna 2020. Arabian katufestivaali pyritään, vallitsevat olosuhteet
huomioon ottaen, toteuttamaan perinteisesti toukokuussa 2021. Myös vuoden 2020
digitaalisessa toteutuksessa hyväksi havaittuja toimintamalleja tullaan hyödyntämään
vuonna 2021 mm. saavutettavuuden lisäämiseksi.

Kekrijuhla
Lapsiperheille suunnattu Kekrijuhla tuo valoa loppusyksyyn ja herättää henkiin vanhan
suomalaisen satokauden päätösjuhlan. Juhla tuo esille vanhoja perinteitä modernissa
ympäristössä ja siten on osa kotiseutu- ja kulttuurituntemusta lisäävää toimintaa.
Vuonna 2020 Kekrijuhlaa ei toteutettu Koronaviruspandemiasta johtuen. Jo valmiiksi koottu
tuotantotiimi ja yhteistyökumppanit jatkavat kuitenkin tuotantoa vuonna 2021, tilanteen niin
salliessa.

2021 Kekrijuhlaa pyritään edelleen kehittämään, suunnittelu- ja tuotantotiimiä laajentamalla,
uusia yhteistyötahoja hankkimalla ja mahdollisesti muinaisia perinteitä moderniin ARteknologiaan ja valotaiteeseen yhdistämällä. Jo varmistuneina yhteistyökumppaneina
toimivat Hyötykasviyhdistys, Annalan tallit sekä Sovinto ry.

Artovan elokuvatoiminta
Arabia-Toukola-Vanhakaupunki alueen aktiivinen elokuvatoiminta on vuosia tarjonnut
vaihtuvien tahojen tuottamia elokuvaelämyksiä kaupunkilaisille ja lisäksi toiminut
ponnahduslautana uuden elokuvan näkyvyydelle. Elokuvaklubeilla on nähty muun muassa
Suomessa ruotsiksi tuotettuja elokuvia, laaja kirjo lyhytelokuvaa sekä kotimaista
dokumenttielokuvaa. Yhteistyötä vuonna 2020 tehtiin mm. Voimaa Elokuvasta-hankkeen
kanssa.
Artovan alueen elokuvatoiminnan Artova mallin mukainen organisaation joustavuus
mahdollistaa erilaiset näkemykset ja kokemukset, tuo yhteen eri toimijoita ja tahoja luoden
uutta ja edistyksellistä elokuva-alan toimintaa.
Vuonna 2021 haluamme nähdä alueella entistä enemmän erilaisia yhteisöjä ja tekijöitä
yhteen kerääviä tapahtumia, joiden kautta elokuvataide saa entistä laajempaa yhteisöllistä
merkityksellisyyttä.
Artovan elokuvatoimintaan palkatut tuottajat vastaavat itsenäisesti ohjelmistosta ja
tapahtumien suunnittelusta Artovan koordinaattorin avustuksella.
Alueella on valmiiksi useita Artovan esityspaikoiksi sopivia tiloja, kuten Bokvillan ja
Kääntöpaikka, Metropolian sekä Arcadan auditoriot. Artovan elokuvatoiminta haluaa
profiloitua helposti lähestyttäväksi ja osallistavaksi. Tapahtumat ovat maksuttomia ja kirjo on
laaja. Teemme yhteistyötä eri festivaalien ja elokuvatoimijoiden kautta, jotka mahdollistavat
monipuolisen ohjelmiston. Elokuvatoiminnan helpompaa lähestyttävyyttä pyritään vielä
parantamaan vuonna 2021 mm. elokuvapaikkojen lisäämisellä ja aktiivisemmalla
tiedottamisella.

Muu kulttuuritoiminta
Edellä mainittujen lisäksi Artova ry koordinoi paikallisesti merkittävää alueellista
kulttuuritoimintaa, kuten historiaryhmän toimintaa ja Kotikaupunkipolkujen tunnetuksi

tekemistä. Pyrkimyksenä on kehittää edelleen liikkumiseen, ulkoiluun ja koko perheen
yhteiseen tekemiseen liittyviä arkipäivään sijoittuvia tapahtumia.
Kotikaupunkipolut- projekti otti mittavia harppauksia toiminnan vakituisen suunnittelun
käynnistämisen suhteen vuonna 2019 ja tavoite on edelleen tehostaan näkyvyyttä ja
kierrosten tavoittamien kohderyhmien laajuutta myös alueen ulkopuolisille toimijoille vuonna
2021. Myös Kotikaupunkipolkuja tullaan mahdollisesti lähitulevaisuudessa elävöittämään
AR-teknologian avulla, joka tulee muokkaamaan alueen historiaa käsittelevistä
kävelykierroksista todella uniikin ja kaikki aistit valtaavan kokonaisuuden. Vuonna 2020
Artovan polut-kävelyoppaasta julkaistiin uusittu painos omakustanteisesti, joka myytiin
loppuun muutamassa kuukaudessa. 2021 teetetään toinen erä uusitusta painoksesta ja
panostetaan myös ohjattujen kävelykierrosten uusiin teemoihin ja näkökulmiin. Markkinointia
ja tunnettuutta tehostetaan.
Kaikki yhdistyksen tapahtumat ja hankkeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden
(oppilaitokset, koulut ja alueen muut yhdistykset sekä yritykset) kanssa ja ovat osallistujille
maksuttomia. Yhdistys on aktiivisesti yhteistyössä ja kumppaneina alueen eri toimijoiden
kuten Arabian Asukastalojen, Arabian nuorisotalon, Metropolian, Pop & Jazz konservatorion
ja Arabianrannan kirjaston kanssa.

Toimintaryhmät
Yhdistyksen alla toimii useita alueen asukkaista koostuvia toimintaryhmiä: Artovan koirat,
Artovan elokuvaryhmä, Artovan historiaryhmä, Artovan kaupunkikehitysryhmä,
Arabianrannan kaupunkiviljelijät, Kestävän Kehityksen ryhmä, Kotikaupunkipolkuryhmä,
Luonto- ja liikuntaryhmä, Toukolan viljelypalstat, Artovan veneryhmä, Artovan
kirjallisuustyöryhmä, Kuohun toimitusneuvosto, Artovan kuvataideryhmä ja eri tapahtumien
tuotantoryhmät. Vuoden 2021 aikana Artova toteuttaa yhdistykseen juurtunutta
itseohjautuvaa ja omaehtoista toimintamallia.
Yhdistyksen sisäisen demokratian ja tasapainon kehittämistä jatketaan mahdollistamalla
toimintaryhmien laajempi itsemääräämisoikeus. Artovan ideologiaan kuuluu vallan ja
vastuun jakaminen, omaehtoinen ja itseohjautuva toiminta. Omaehtoinen ja itseohjautuva
ryhmä päättää mitä tehdään ja hallitukseen viedään konkreettisen toiminnan vastuihin
liittyvät asiat. Koordinaattori avustaa ryhmiä kaikissa käytännön asioissa
apurahahakemuksista tapahtumatuotantoon.
•

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 2021 Artovan historiaryhmä syventyy edelleen hallussaan olevaan
haastattelumateriaalin ja sen läpikäyntiin sekä Artovan toimintaan liittyvien
uudempien asiakirjojen järjestelyyn ja arkistoinnin kehittämiseen. Historiaryhmä
tuottaa mahdollisesti myös Intiankadulle suuntautuvia historiallisia kävelykierroksia
yhteistyössä Kumpula-seuran kanssa.

•

Kaupunkiviljelyryhmä on jatkoa Syötävä Arabianranta -hankkeelle. Muotoilijankadulla
toimivaa laatikkoviljelmää on tarkoitus kehittää osallistavampaan suuntaan ja
aktivoida viljelijöitä yhteisölliseen tekemiseen. Yhteisöllinen toiminta rahoitetaan
viljelylaatikoilta kertyvillä vuosimaksuilla. Vuonna 2021 Artova aikoo edellisiä vuosia
aktiivisemmin tarttua alueen ylläpitoon mm. organisoimalla toimivamman
jätteenkierrätysjärjestelmän ja tiivistämällä talkoiden aikavälejä.

•

Artova ry:llä on kaavoitusta, julkista liikennettä ja muita ajankohtaisia asioita varten
perustettu aiemman Yleiskaavaryhmän tilalle Artovan kaupunkikehitysryhmä, johon
kuuluu alueen asukkaita, arkkitehtejä, muita asiantuntijoita ja aktiiveja.
Kaupunkikehitysryhmä seuraa tiivisti Arabian alueen kaavoitushankkeita ja alueen
liikennesuunnitelmia. Tämän ryhmän kautta Artova ry jatkaa kuudetta vuotta
yhteistyötä mm. Arabia135-tehdaskorttelin uudistamiseen tähtäävässä hankkeessa ja
pyrkii huolehtimaan siitä, että asukkaiden ääni kuuluu ja heidän
osallistumismahdollisuutensa ovat hyvät muissakin alueen kaavoitusta koskevissa
hankkeissa. Artovan kaupunkikehitysryhmän oheen on syntynyt joukkoliikenteen
suunnitelmia kehittämään myös oma vapaaehtoisten joukko, jonka toimintaa pyritään
tukemaan. Kaupunkikehitysryhmä toimii aktiivisesti myös osallistuvan budjetoinnin
parissa, ideoiden ja kehitellen alueelle kohdistuvia uudistuksia ja perusparannuksia.

•

Kestävän kehityksen ryhmä on vuonna 2020 aktiivisesti informoinut alueen asukkaita
mm. sosiaalisen median välityksellä ja pyrkinyt jakamaan ympäristötietoisuutta, apua
ilmastoahdistuksen aiheuttamiin ongelmiin ja kysymyksiin arjen ratkaisujen
näkökulmasta, sekä motivoimaan kestävämpiin valintoihin tulevaisuudessa. Keväällä
2019 Leo Stranius piti ilmastovalmennuksen Artovan hallitukselle osana kestävän
kehityksen erityistä teemavuotta ja 2021 tavoite olisi Artovan toimesta organisoida
vastaavaa valmennusta myös asukkaiden saataville helposti ja toistuvasti. Kestävän

kehityksen ryhmän keskeisiä tavoitteita vuodelle 2021 on myös mahdollistaa
kestävämpää elämäntapaa edistäviä palveluita ja yhteisöllisiä tapahtumia kuten:
ruokapiirit, ruokaosuuskunnat, siivoustalkoot, ekotiimit, hävikkiruokakaappi yms.
Kestävä kehitys on ollut vahvassa roolissa Artova ry:ssä aina ja rooli vahvenee
entisestään vuonna 2021.
•

Facebookissa toimiva Artovan luonto- ja liikuntaryhmä jakaa luontoaiheista tietoa
alueelta ja suunnitellen ja toteuttaen alueen asukkaille yhteisiä tapahtumia, retkiä
sekä palveluja. Ryhmä on avoinna kaikille luonto- ja liikuntakulttuurin kehittämisestä
kiinnostuneelle.

•

Artovan veneryhmässä muutama aktiivinen artovalainen huolehtii veneen kevät- ja
syksyhuolloista. Suosittua venetoimintaa pidetään yllä myös vuonna 2021 ja
yhteistyömahdollisuuksia veneen vuokraamiseen ja uusiin laiturirakenteisiin liittyen
selvitellään.

•

Palstatoimikunta jatkaa Toukolan viljelyspalstojen hallinnointia yhteistyössä
koordinaattorin kanssa. Palstat ovat erittäin kysyttyjä, vuona 2020 palstoja jonotti n.
50 henkilöä. Toiminta katetaan palstojen vuokratuloilla.

•

Kuohun toimitusneuvosto toimittaa kulttuuri- ja kaupunginosalehti Kuohua.
Korkeatasoinen, 1-4 vuodessa ilmestyvä paikallislehti, on alueen keskeisiä
viestintäkanavia- ja markkinointikanavia. Toimitusneuvosto on kiinteässä yhteydessä
lehden avustajiin ja lehteä kehitetään yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Kuohun
päätoimittajan toimii 2019 alkaen Lauri Alhojärvi. Kuohun toimintaa kehitetään 2021
mm. markkinointiyhteistyötä tehostamalla.

•

Artovan avoin kuvataideryhmä jatkaa toimintaansa myös vuonna 2021, tarjoten
kaikille halukkaille maksuttomat tilat Sotkussa omatoimiseen ja yhteisölliseen
taiteiluun sunnuntaisin.

•

Kulttuuritoimen toiminta keskittyy avustamaa kaikki toimintaryhmiä tarvittaessa 2021.

Muu toiminta
Artova ry reagoi toimintavuoden aikana asukkailta ja toimijoilta esiin tuleviin ehdotuksiin ja
lähtee tarpeen mukaan avustamaan tai toteuttamaan niitä. Yhdistys jatkaa aluekehitystyön
toteuttamista ja toimii lähidemokratian edistämiseksi.
Artovamallin ja lähidemokratian pilottihankkeen myönteiset kokemukset
asukasvaikuttamisen kehittämisestä inspiroivat Artovaa kehittämään jatkuvasti uusia
osallistumismahdollisuuksien muotoja.
Artova pyrkii edistämään alueen asukkaiden tarpeita muun muassa vaikuttamalla julkisen
liikenteen kehittämiseen ja tarkastelemaan pitkäaikaisia suunnitelmia ja trendejä. Julkisen
liikenteen kehittämiseksi Artova laatii alueen asukkaita osallistamalla ja heidän
mielipiteitänsä kuunnellen oman tulevaisuuden visionsa joukkoliikenteen suhteen.

Jäsenhankinta
Yhdistyksen jäsenmaksun maksaneiden jäsenten määrä ei juuri noussut vuonna 2020 ja
tiedotusta Artovan toiminnasta pyritäänkin lisäämään edelleen vuonna 2021. Aktiivinen
kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys herättää edelleen kiinnostusta alueen asukkaiden ja
toimijoiden keskuudessa. Yhdistys pyrkii aktiivisesti sitouttamaan uudet jäsenet toimintaansa
sekä huomioi jäsenten kehitysehdotukset ja tarpeet toiminnassaan. Jäsenille kehitetään
vakiintuneen toiminnan parissa pieniä etuja ja vuodeksi 2021 suunnitellaan uusia
toimivampia malleja sitouttaa ihmisiä toimintaan.
Alueen eri toimijoiden mielipiteet 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 sitouttamisessa eri toimintaryhmien
myöstä olemme vuosien saatossa menestyneet hyvin.

Viestintä
Artovan viestintä keskittyy pääasiassa alueellisesti lähiseutuun, muuta kaupunkia ja
kaupungin toimijoita kuitenkaan unohtamatta.
Artovan pääviestintäkanavat ovat vuonna 2021 uudistuneet wordpress-pohjaiset Artova.fi verkkosivut, some-kanavista erityisesti Facebook ja Instagram, Kuohu-lehti ja kuukausittain

ilmestyvä jäsenkirje. Toimintaa, funktionaalisuutta ja näkyvyyttä pyritään edelleen
tehostamaan. Toimintaryhmillä on tämän lisäksi käytössä omia tiedotuskanavia, kotisivuja tai
some-kanavia kuten Facebook, Twitter ja Instagram. Viestinnässä yhteistyötahoina ovat
toimineet vuonna 2020 mm. Arabianrannan kirjasto, Arabian nuorisotalo, Metropolia, Design
Centre Helsinki ja Arabia 135-kortteli. Artova ry on kysytty yhteistyökumppani ja tiedottaa
laajasti myös alueen yritysten ja yhteisöjen toiminnasta.
Sisäisessä viestinnässä yhdistyksellä on käytössä hallitukselle ja toimintaryhmille suunnattu
intra sekä Facebook- ja Whatsapp-ryhmät. Artova tiedottaa aktiivisesti mediaa ja alueen
asukkaita sekä ottaa kantaa ajankohtaisia kysymyksiä koskien.
Artova pyrkii vuonna 2021 olemaan alueen tärkein viestintäkanava, joka vastaa
laadukkaasta, puolueettomasta ja luotettavasta informaatiosta.

Varainhankinta
Yhdistyksen toiminnan rahoitus koostuu jäsenmaksujen lisäksi pääosin avustuksista.
Vuonna 2021 Artova pyrkii kehittämään yhdistyksen taloutta korottamalla omarahoituksen
kannatustuotteiden ja toimintojen kautta. Artova jatkaa kannatustuotteiden myyntiä
itsenäisesti, sekä mm. Arabianrannan kirjastossa ja Tekniikan museon myymälässä. Uusia
kannatustuotteita kehitellään vuonna 2021.
Varoja kerätään myös erinäisissä tilauksissa myymällä kahvia ja leipomotuotteita, sekä
järjestämällä ohjattuja Kotikaupunkipolut-kierroksia yrityksille ja muille ryhmille.
Yhdistys jatkaa edelleen suositun kulttuuri- ja kaupunginosalehti Kuohun mainosmyyntiä
kehittämällä sitä vuonna 2021 ja hyödyntämällä yhä enemmän sosiaalisen median kanavia
ja lisäämällä levikkiä.
Yhdistys vuokraa tällä hetkellä yhtä soutuvenettä Pornaistenniemellä. Veneen vuokraa
tarkistettiin hiukan 2020 ja on mahdollista, että sitä korotetaan vähäisesti vuosittain, jos
kustannukset nousevat. Veneilykausi kestää tavallisesta toukokuun puolestavälistä
syyskuun loppuun, vuonna 2017 jopa marraskuuhun saakka. Vuokrauksesta saatuja tuloja
käytetään yhdistyksen tapahtumiin ja niistä jää noin kolmannes yhdistykselle mm. veneen
huoltoa varten.
Kotikaupunkipolut -lautapeliä myydään Tekniikan museon myymälässä ja Arabian polut
kävelyopasta Artova ry:n toimistolla sekä Arabianrannan kirjastossa.

Sekä viljelylaatikoiden- että palstojen hintoja tarkistettiin vuonna 2020. Viljelystä saatavat
tulot käytetään palstatonttien vuokrien maksuun, hankintoihin ja yleiseen kunnossapitoon.

Yhteistyö
Artova tekee aktiivista ja tiivistä yhteistyötä Arabian asukastalot ry:n kanssa.
Artova on tehnyt yhteistyötä Varman kanssa Arabia135-korttelin kehittämisen suhteen koko
rakennusprosessin ajan ja luonut hyviä ja kestäviä suhteita, jotka varmasti tulevat jatkumaan
eri muodoissa. Varma on myös tukenut Artova ry:n taidehankkeita Arabian katufestivaalien
tiimoilta mittavasti.
Yhteistyötä tehdään ympäröivien kulttuuritoimijoiden ja kaupunginosayhdistysten kanssa.
Jatkamme yritys- ja oppilaitosyhteistyötä ja hankeyhteistyötä sekä alueen että alueen
ulkopuolisten korkeakoulujen kanssa.
Kotikaupunkipolku-hankkeen osalta alueen varhaiskasvatukselliset toimijat tulevat olemaan
yksi merkittävistä yhteistyökumppaneista myös 2021.
Artovalla on edustus Metropolian kulttuurituotannon neuvottelukunnassa. Lisäksi alueen
kahden muun ammattikorkeakoulun, Arcadan ja Diakin kanssa jatketaan yhteistyösuhteita.
Uutena yhteistyökumppanina korkeakouluista vuonna 2020 on ollut Humak, yhteistyötä
tullaan jatkamaan vuonna 2021.
Arabia135-kortteliin avatun XR-Centerin kanssa yhteistyötä jatketaan tapahtumien ja
mainosvaihtojen tiimoilta myös vuonna 2021. XR-Centerin näkyvyyttä myös Arabian
katufestivaaleilla lisätään.
Vuonna 2019 alkanut osallistuva budjetointi on tiivistänyt Artovan ja Helsingin kaupungin
välistä yhteistyötä entisestään, varsinkin alueen oman stadiluotsin Gritten Naamssin kanssa
yhteistyötä jatketaan tiiviisti.
Nuorison hyvinvointia ja osallisuutta pyritään edistämään osallistumalla ja kasvattamalla
monialaista verkostoa. Yhteistyötä kaupungin nuorisotyötä tekevien verkostojen kanssa
kehitetään ja kasvatetaan myös vuonna 2021 samoin kuin Arabian peruskoulun
vanhempainyhdistyksen kanssa.
Tapahtumien osalta yhteistyötä tehdään todella laajasti useiden kymmenien alueen
yritysten, yhdistysten ja neljännen sektorin toimijoiden sekä tapahtuman teemaan liittyvien
kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Kumppanuudet ovat Arabian

katufestivaalin keskeinen lähtökohta ja tapahtuma tarjoaa hyvän alustan erityisesti
paikallisille toimijoille ja kehittää tiivistä yhteistyöverkostoa.
Kestävän kehityksen teemaa tullaan jatkamaan ja laajentaman mahdollisuuksien mukaan
kaikkien yhteistyötahojen kanssa.
Keskeisiä yhteistyökumppaneita tulevat olemaan mm. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö
Varma, Arabian asukastalot ry, XR-Center, Metropolia AMK, Arcada AMK, Humak AMK,
Arabianrannan kirjasto, Design Center, Arabian nuorisotalo, Arabian peruskoulun
vanhempainyhdistys, alueen päiväkotien vanhempainyhdistykset, Arabia 135-kortteli,
Loppukiri -asuinyhteisö, Hyötykasviyhdistys, Annalan huvilan ystävät, Leikkipuisto Arabia,
Pop & Jazz Konservatorio, Paavalin seurakunta, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus,
Friskis&Svettis, urheiluseura Jyry, urheiluseura Tarmo, Roihuvuori-seura, Paavalin
seurakunta, Bokvillanin taiteilijat, Ravintola Koskenranta, Tekniikan Museo, Suomen
Kotiseutuliitto, Genelecin huvila Toukolassa, Vanhankaupungin yrittäjät,
kaupunginvaltuutetut, Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry, Asukasosallisuustiimi,
stadiluotsit ja erityisesti keskisen Helsingin stadiluotsi Gritten Naams, Vanhankaupungin
kulttuuri-ekologinen klubi ry, Helsingin kaupungin lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön
verkosto KLAARI, Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskus, Rakennusvirasto,
Museovirasto, Helsingin kulttuurikeskus, Kaupunkiympäristön toimiala, Arabian Palvelu Oy,
Helen Sähköverkko Oy, Helsinki, Helsingin kaupunki, Olotila, Arilyn, Kumpula-seura, Mifuko,
Oljenkorsi, Sovinto ry, Vihreän Oksan Werstas, Kauppakeskus Arabia, Bokvillan ja
Kääntöpaikka.

