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43. Toimintavuosi

Yhdistys noudatti myös vuonna 2020 omaehtoista ja itseohjautuvaa ja osallistavaa
vapaaehtoistoiminnan kulttuuria.
Toiminnassa oli mukana tiivis ydinryhmä ja tapahtumissa useita vapaaehtoisia.
Työryhmiä oli useita ja ne olivat kaikille avoimia ja maksuttomia toiminnan ideologiaa noudattaen.
Artovan viestinnässä keskeisessä asemassa olivat 1-4 kertaa vuodessa ilmestyvä kaupunginosalehti
Kuohu, Artovan verkkosivut, Artovan uutiskirjeet ja sosiaalisen median kanavista erityisesti Artovan
Facebook- ja instagram -sivustot.
Koronavuosi loi uusia haasteita yhdistyksen toimintaan ja supisti tapahtumatuotantoa merkittävästi.
Osa tapahtumista saatiin kuitenkin toteutettua poikkeusjärjestelyin ja sääntömääräiset kokoukset
pidettyä.

Kuva: Piia Puustinen
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1. HALLINTO

Hallitus

Milla Karkulahti, puheenjohtaja
Keijo Lehikoinen, varapuheenjohtaja

Hallituksen varsinaiset jäsenet

Anders Jansson
Milla Niini
Tuomo Friman
Outi Karhu-Suuronen
Lauri Alhojärvi
Tarja Kujanpää
Jens Grönholm (erosi 1.10.2020)
Christian Sannemann

Varajäsenet

Janne Nissilä
Maija Faehnle
Leena Tuokko

Hallitus piti vuoden 2020 aikana yhteensä 13 kokousta.
Artovan kevätkokous järjestettiin koronapandemiasta johtuen Zoom-alustalla. Kokousta alusti
Riitta Vanhatalo Suomen Kotiseutuliitosta, hän kertoi mm. yhdistysten muuttuneista
kokouskäytännöistä poikkeusoloista johtuen.
Artova ry:n koordinaattori Milla Karkulahti esitteli Artovan tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastajan lausunnon. Kokouksessa myönnettiin edellisen vuoden (2019) hallitukselle
vastuuvapaus.

Syyskokous marraskuussa 2020 pidettiin myös Zoom-alustalla. Tällä kertaa alustamassa oli uusi
keskisen alueen stadiluotsi, Gritten Naams, joka avasi hiukan taustojaan ja toiveitaan tulevan
osallistuvan budjetoinnin kakkoskierroksen suhteen
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merellisestä strategiasta ja toisen asteen koulutuksen näkymistä alueella. Syyskouksessa valittiin
hallitus vuodelle 2021 ja hyväksyttiin vuoden 2021 toimintasuunnitelma.

2. TOIMINTARYHMÄT

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen osa-alueisiin kuului vuonna 2020 mm. Arabian polut-kävelyoppaan tuottaminen
ja koordinointi, sekä muiden toiminta ryhmien tukeminen alueen kulttuuritapahtumien
järjestämisessä.

Luonto- ja liikuntaryhmä

Artovan liikuntatoimi on itsenäinen toimintaryhmä, jolla on oma 200 jäsenen Facebook -palsta.
Vuonna 2020 ryhmän kautta tiedotettiin alueen ja ympäristön luontoon ja liikuntaa liittyvistä
tapahtumista ja kyselyistä.

Syötävä Arabianranta: viljelyslaatikkoparit

Kaupunkiviljelyryhmä koordinoi viljelylaatikoista, omenapuista ja marjapensaista koostuvaa
kaupunkiviljelypuistoa. Puistossa on 32 paria kuormalavakauluksista rakennettua
viljelyslaatikoita.
Kaupunkiviljelystoimikuntaa vetää Keijo Lehikoinen. Vapautuneet viljelylaatikot arvottiin
huhtikuussa ja vuonna moni arvontaan osallistunut sai laatikon. Artova panosti vuonna 2020
viljelyspalstan yleiseen hoitoon. Yhteiset talkoot järjestettiin kauden alussa ja lopulla.

Viljelypalstatoiminta

Vuonna 2020 viljelypalstoja vapautui neljälle uudelle viljelijälle.
Viljelijöitä palstoilla on nyt yhteensä 78 kappaletta.
Viljelypalstatoimikunta hallinnoi kaupunginosayhdistyksen viljelypalstoja yhdessä Artovan
koordinaattorin kanssa, joka hoitaa palstojen laskutuksen sekä toimii yhteyshenkilönä kaupungin
suuntaan. Vuonna 2020 palstatoimikunnan jäseninä jatkoivat Minna Myllyniemi ja Sanna
Särkelä.
Palsta-alueella järjestettiin yhteiset talkoot kauden alussa ja lopulla, jätelavan tilausta, sekä
käytävien ja salaojien kunnostusta suunniteltiin vuodelle 2021.
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Kuohun toimitusneuvosto

Kuohun missiona on olla alueen laadukkain kaupunginosa- ja kulttuurilehti. Lehden tavoite on
myös lisätä tietoa ja keskustelua ajankohtaisista aiheista, Artovan alueesta ja kulttuurista.
Kuohu kertoo sekä ajankohtaisia että ajattomia tarinoita ihmisistä, ilmiöistä, yrityksistä,
tapahtumista sekä puheenaiheista ja toiminnasta erityisesti Artovan alueella.

Kuohu ilmestyi vuonna 2020 2 kertaa. Kuohu on itsenäinen toimintayksikkö, jonka
toimituskunnassa on muutama Artovan hallituksen jäsen Artovaa edustamassa ja toimintaan
aktiivisesti osallistumassa.

Lehden päätoimittajana vuonna 2020 toimi Lauri Alhojärvi. Toimituskuntaan kuuluu neljä
jäsentä. Lehden tekemisessä on mukana alueella aktiivisesti toimivia henkilöitä. Lehden sisällöt
rakentuvat numerokohtaisten teemojen ympärille kaupunginosan uutisten, tapahtumien sekä
kulttuurisisällön lisäksi.
Kuohua tehdään vapaaehtoisvoimin – ilmoitustuloilla katetaan lehden paino –ja
jakelukustannukset. Kuohun visioon kuuluu myös ajatus siitä, että vapaaehtoisten ei tarvitse
sitoutua pysyvästi tekemään lehteä, vaan että vapaaehtoinen voi tehdä projektin vaikkapa
yhdessä numerossa.

Historiaryhmä

Historiaryhmä ei kokoontunut vuonna 2020 koronanepidemian johdosta kertaakaan.
Intiankatu-kävelykierrosta keväälle 2020 (yhdessä Kumpula-seuran kanssa) siirrettiin vuodelle
2021, jonne myös Kumpulan kyläjuhlat siirtyivät. Kävelykierros on laaja läpileikkaus Intiankadun
historiaan, sen varrella asuneisiin henkilöihin ja kaupallisiin toimijoihin. Kävelykierrosta varten
materiaalia on koottu sekä yksityisiltä henkilöiltä, että arkistoista.

Artovan kaupunkikehitysryhmä

Artovan Kaupunkikehitysryhmä toimii alueen kehittymisen seuraajana ja kannanottajana.
Vuonna 2020 Artovan kaupunkikehitysryhmä otti rakentavasti kantaa Viikki-Malmin pikaraitiotie
hankkeeseen, Arabian ostoskeskuksen asemakaava muutoksiin, Pornaistenniemen
pyöräbaana- ja puistosuunnitelmiin ja Kalastama- Pasila raitiolinjan valmistumisen
viivästymiseen. Sen lisäksi Artovan hallitus otti kantaa kiireellisesti Arabian peruskoulun
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pysäköintiongelmaan, HSL:n poikittaislinjojen reittimuutoksiin ja jatkoi Arabia2030liikkumisvision työstämistä.
Artovan veneryhmä

Vanhankaupunginlahdella jatkettiin jakamistalouden ideaan perustuvaa soutuveneen välitystä
asukkaille edellisvuoden tavoin. Vuokraksi määriteltiin 10 euron vuorokausivuokra
Koronaepidemian vuoksi vene päästiin laskemaan vesille vasta toukokuun lopulla, mutta
kysyntä olikin sitten koko kesän sitäkin vilkkaampaa. Varsinkin kesä-heinäkuussa vene oli
käytössä päivittäin.

Artovan koordinaattori hoiti veneen vuokrauksen eteenpäin. Vene varattiin koordinaattorilta joko
soittamalla tai sähköpostilla ja avaimet noudettiin Kääntöpaikalta tai sopimuksen mukaan.

Artovan koirat -ryhmä

Ryhmä ylläpitää Facebook-sivua, pitää yhteyttä keskenään WhatsApp-ryhmässä herättäen
positiivista keskustelua alueen koira-asioiden ympärille. Ryhmässä on 559 jäsentä. Artovan
koirat ryhmän jäsenet pitävät yhteyttä keskenään ja ovat hyvin aktiivisia.

Artovan Kotikaupunkipolut

Vuonna 2020 Artovan kotikaupunkipolut -kävelyoppaasta tehtiin uusi 100 kappaleen painos.
Työryhmässä olivat Milla Niini ja Ilona Törmikoski. Oppaita on ollut ostettavissa Artovan
toimistolta ja Arabianrannan kirjastolta, painos myytiin loppuun puolessa vuodessa. Myös
kävelykierroksia on tarkoitus jatkaa uusilla teemoilla ja reiteillä, kunhan se on taas mahdollista.

Kestävän kehityksen ryhmä

Kestävän kehityksen ryhmän perustama Facebook-ryhmä Kestävä Arabia on toiminut
aktiivisena ja tasaisesti kasvavana, kestävää elämäntapaa edistävänä foorumina, jonka kautta
on viestitty mm. alueellisista aiheeseen liittyvistä tapahtumista sekä asukkaiden, että ryhmän
jäsenten toimesta. Ryhmässä on tällä hetkellä 270 jäsentä. Ryhmän toiminnasta ovat
pääsääntöisesti vastanneet Milla Karkulahti, Milla Niini ja Christian Sannemann. Kestävän
kehityksen ajankohtaisia asioita nostettiin esiin myös Kuohussa julkaistun kolumnin muodossa.
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Artovan avoin kuvataideryhmä

Uutena ryhmänä vuonna 2019 aloitetun Artovan kaikille avoimen kuvataideryhmän, on
tarkoituksena tarjota tilat ja yhteisö vapaaseen taiteiluun kuvataidetila Sotkussa. Ryhmä
kokoontui alkuvuonna 2020 säännöllisesti sunnuntaisin, mutta loppuvuonna kokoontumiset
harvenivat pandemiatilanteesta johtuen. Ryhmän vetäjänä toimii Milla Karkulahti.

Artovan kirjallisuustyöryhmä

Artovan kirjallisuustyöryhmä ei kokoontunut vuonna 2020.

3. HENKILÖSTÖ

Työntekijät
Milla Karkulahti yhteisökoordinaattori 1.1.2020-31.12.2020

Projektit:
Minna Tuuliainen – 1.1.2020-15.9.2020 Arabian katufestivaalin vastaava tuottaja

Taloushallinto

Yhdistyksen kirjanpitoa hoiti Tilitoimisto Kukinto. Yhdistyksen toiminnantarkastajana oli vuonna
2020 Ilona Törmikoski ja varatoiminnantarkastajana Jutta Kivistö.

4. TOIMINTA

ArtovaMallin esittely sekä muut julkiset esiintymiset
•

13.1. 16.3. ja 19.4. 2020 Milla Karkulahti osallistui Kansalaisenergia Areenan kolmeen eri
sessioon Artova ry:n edustajana.
Sessioissa kehitettiin uusia kestäviä energiatalouden muotoja asuntoyhtiöille yhdessä erilaisten
toimijoiden kanssa. Järjestäjinä olivat SYKE ja Ympäristöministeriö.

•

Milla Karkulahti toimi Hyötykasviyhdistyksen varapuheenjohtajan vuonna 2020 ja edusti
yhdistyksessä myös Artovaa.

•
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7.4.2020 Anders Jansson osallistu Kaupunkiakatemian aamukahveille, aiheena oli Rytmi ja

liikenne kaupungissa.
•

19.4. Keijo Lehikoinen antoi Helsingin Sanomille haastattelun Muotoilijankadun viljelypalstaan
liittyen.

•

27.10.2020 Milla Karkulahti ja Minna Tuuliainen edustivat Artova ry:tä ja Arabian katufestivaalia
Kotiseutulitoon järjestämässä webinaarissa ”Digitaalinen tapahtumatuotanto”

•

31.12.2020 Anders Jansson ja Keijo Lehikoinen julkaisivat mielipidekirjoituksen Helsingin
Sanomissa

otsikolla

”Lammassaaren

virkistysarvot

piilevät

sen

rauhassa

ja

luonnonläheisyydessä”.

Osallistuva budjetointi

Artova oli jälleen mukana osallistuvan budjetoinnin toisella kierroksella
tiiviissä vuorovaikutuksessa Helsingin kaupungin ja alueen stadiluotsin Gritten Naamssin
kanssa, pyrkien viestittämään alueen asukkaille mahdollisimman aktiivisesti jokaisesta prosessin
vaiheesta sekä osallistamaan heitä.
Artovan jäsenet olivat varsinkin aktiivisia aleen rantaan ja laitureihin keskittyvien suunnitelmien
suhteen.

Viestintä

Artova ry:n toiminnassa on tärkeää toimia avoimesti ja pyrkiä osallistamaan ihmisiä
enenevässä määrin. Artovan viestintää on konkreettisesti hoidettu muun muassa artova.fi- ja
artovamalli.fi-sivustojen, Facebook-ryhmien, Instagramin, Twitterin, postituslistojen, uutiskirjeen
ja kulttuuri- ja kaupunginosalehti Kuohun kautta, joissa aktiivisesti tiedotettiin kaikista alueen
asioista sekä tapahtumista. Artova.fi -sivusto toimii alueellisena tiedotuskanavana.
Artovan uutiskirje ilmestyy yhteensä noin 10 kertaa vuodessa. Tarpeen mukaan alueen asioista
tiedotetaan myös sidosryhmien, kuten Arabian asukastalot ry:n ja muiden
yhteistyökumppaneiden kautta.

Sekä Kaupunginosayhdistyksen, että Kuohun Facebook-sivujen someaktiivisuutta lisättiin tänä
vuonna 2020, myös hallituksen jäsenet puheenjohtajan ja koordinaattorin lisäksi osallistuivat
sivujen aktivointiin. Tapahtumista tiedotettiin ahkerasti sosiaalisessa mediassa. Artovan
Instagram tilillä oli vuonna 2020 350 seuraajaa ja Facebook -sivuilla 2700.

Kulttuuri- ja kaupunginosalehti Kuohu

Uniikin ulkoasunsa omaava kaupunginosa- ja kulttuurilehti Kuohu kertoo, sekä ajankohtaisia,
että ajattomia tarinoita ihmisistä, ilmiöistä, yrityksistä, tapahtumista sekä puheenaiheista ja
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toiminnasta erityisesti Artovan alueella. 1-4 kertaa vuodessa ilmestyvän lehden sisältö rakentuu
numerokohtaisten teemojen ympärille. Lehden tekemisessä on mukana runsaasti alueella
aktiivisesti toimivia henkilöitä. Lehden taittoon panostetaan ja sitä hoitaa ammatti graafikko.
Lehden sisällöt rakentuvat numerokohtaisten teemojen ympärille kaupunginosan uutisten,
tapahtumien sekä kulttuurisisällön lisäksi.

Kuohun päätoimittajan vuonna 2020 toimi Lauri Alhojärvi, sometoimittajana Milla Karkulahti,
toimitusneuvostoon kuuluivat Keijo Lehikoinen ja Milla Niini. Kolumnisteina jatkoivat mm. Leo
Stranius ja Christian Sannemann, Anders Jansson ja Krista Pulkkinen. Kuvasisältöä saatiin
kiitettävästi lehden lukijoilta kuvakisan kautta.
Lehden jakelua lisättiin uusien ständi-jakelupisteiden kautta, niistä varsinkin Viikin Prismalla
sijaitseva jakelupiste osoittautui erittäin toimivaksi.
Kuohu toimii itsenäisesti mainosrahoituksella.

5. TAPAHTUMAT

Arabian katufestivaali

Arabian katufestivaali vietti keväällä 2020 12:sta juhlavuotta. Yksi suomen suurimmista
katufestivaaleista keräsi 18.5.2019 yhteensä lähemmäs 30 000 kävijää ja rikkoi aiemmat
kävijäennätyksensä.
Festivaalin tuotantoa aloitettiin alkuvuonna 2020 perinteiseen tapaan, mutta maaliskuussa
koronapandemian äityessä jouduttiin tuotantoa muuttamaan radikaalisti.
Festivaali päädyttiin toteuttamaan syksyllä 2020 hybridimuotoisena, livemusiikkia ja työpajoja
esitettiin striimeinä Pop & Jazz -konservatorion tiloista ja alueelle järjestettiin omatoiminen
kävelykierros, joka keskittyi alueen katutaiteeseen ja uusiin AR-elävöityksiin. Arabian
katufestivaalien yhteydessä on perinteisesti tuotettu myös muraali alueelle, niin tänäkin vuonna,
kun Arabianrannan uudistettu kirjasto sai seinälleen upea muraalin AR-elävöityksineen.
Aikaisempien vuosien tapaan Arabian katufestivaali toteutettiin melkein kokonaan
vapaaehtoisvoimin ja yhteistyössä Metropolian ja Humakin kulttuurituotannon opiskelijoiden
kanssa. Hieman alle kahdenkymmenen hengen tuotantotiimi teki kovasti töitä festivaalin eteen
kevään mittaan ja epävarma tilanne sekä poikkeusolot toivat todellisia haasteita. Festivaali
onnistui kuitenkin yli odotusten ja tuotatotiimi oli tyytyväinen hybridimallin pilotoimisen tuomaan
kokemukseen. Myös asukkaiden vastaanotto oli positiivinen ja kiittävä vaikka kävijätavoitteesta
toki jäätiin reilusti.
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Artovan elokuvatoiminta

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 kotimaista dokumenttielokuvaa. Lisäksi
Artova Film Festival on tehnyt yhteistyötä monien toimijoiden, kuten Rakkautta & Anarkiaa sekä
Helsingin lyhytelokuvafestivaalin kanssa.
Koronapandemiasta johtuen elokuvatoimintaa ei järjestetty vuonna 2020.

Kekrijuhla

Entisajoilta tuttu Kekrijuhla tuo urbaaniin kaupunkiympäristöön vanhasuomalaisen
sadonkorjuujuhlan.
Kekrijuhlan vastaavana tuottajana toimi vuonna 2020 Outi Karhu-Suuronen ja
seremoniamestarina Milla Niini, joka on ollut mukana järjestämässä tapahtumaa jo usean
vuoden ajan.
Kekrijuhla peruttiin koronapandemian johdosta ja siirrettiin vuodelle 2021.

6. VAIKUTTAMINEN JA KANNANOTOT

Artova ja Artovan kaupunkikehitysryhmä antoi vuonna 2020 kannanotot:

Viikki-Malmi pikaraitiotie
https://www.artova.fi/artovan-kannanotto-viikki-malmi-pikaraitiotie/
Arabian kauppakeskuksen asemakaavamuutos
https://www.artova.fi/artovan-kannanotto-arabian-kauppakeskuksen-asemakaavan-muutos/
Kalasatama-Pasila raitiontien viivästyminen
https://www.artova.fi/artovan-kannanotto-kalasata-pasila-raitioyhteyden-viivastymiseen/
Pornaistenniemen puiston suunnitelmaluonnos
https://www.artova.fi/katariina-saksilaisen-kadun-etelapaadyn-pyorabaana-japornaistenniemen-puiston-suunnitelmaluonnos/

7. YHTEISTYÖ

Kaupunginosayhdistys jatkoi useiden vuosien linjaa ylläpitämällä aktiivisia suhteita alueen
toimijoihin, viranomaisiin ja muihin päättäjiin. Tässä onnistuttiin hyvin, ja yhteistyötä tehtiin
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lukuisien paikallisten toimijoiden kanssa sekä tapahtumissa että asioiden eteenpäin
viemisessä. Myös suhteet viranomaisiin, Helkaan ja alueen valtuutettuihinkin ovat tiiviitä. Artova
teki yhteistyötä edelleen Varman kanssa Arabia135-korttelihankkeen tiimoilta. Keijo Lehikoinen
on keskisten kaupunginosayhdistysten edustaja Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n eli
Helkan hallituksessa ja elokuusta 2018 lähtien edustaa edelleen Helkaa Suomen
Kotiseutuliitossa.

Keskeisiä yhteistyökumppaneita olivat; Luovuuden korttelit Arabia -135, Helsingin kaupungin
asukasosallisuusyksikkö, KULKE, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Arabian
asukastalot ry, Metropolia AMK, Arcada AMK, Humak AMK, Arabianrannan kirjasto, Arabian
nuorisotalo, Arabian peruskoulun vanhempainyhdistys, alueen päiväkotien
vanhempainyhdistykset, Loppukiri -asuinyhteisö, Hyötykasviyhdistys, Annalan huvilan ystävät,
Leikkipuisto Arabia, Pop & Jazz Konservatorio, Paavalin seurakunta, Helsingin Pelastuskoulu,
Friskis&Svettis, urheiluseura Jyry, Roihuvuori-seura, Bokvillanin taiteilijat, Tekniikan Museo,
Suomen Kotiseutuliitto, Vanhankaupungin yrittäjät, kaupunginvaltuutetut, Helsingin
kaupunginosayhdistykset Helka ry, Kumpula-Seura, stadiluotsit Gritten Naams ja Pauli
Saloranta, Vanhankaupungin kulttuuri-ekologinen klubi ry, Helsingin kaupungin lasten ja
nuorten ehkäisevän päihdetyön verkosto KLAARI, Helsingin kaupungin talous- ja
suunnittelukeskus, Rakennusvirasto, Museovirasto, Kaupunkiympäristön toimiala, Stara,
Arabian Palvelu Oy, Kauppakeskus Arabia, Arabianrannan silmäset, Arilyn, XRCNTR Helsinki,
Design Center Helsinki, Helen Sähköverkko Oy, G-Rex -kollektiivi, Helsingin kaupunki, Olotila,
Oljenkorsi, Bokvillan ja Kääntöpaikka.

Metropolian, Arcadan ja Humakin kulttuurituotannon koulutusohjelmien kanssa jatkettiin
yhteistyötä kaupunginosayhdistyksen tapahtumien tuotannoissa.

Artova teki vuonna 2019 myös yhteistyötä Arabianrannan Nuorisotalon kanssa sekä Arabian
peruskoulun vanhempainyhdistyksen kanssa osallistuvan budjetoinnin hankkeiden kautta.

8. JÄSENYYDET

Artova on Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n, Suomen Kotiseutuliitto ry:n,
ja Cinemaja ry:n jäsen.
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9. TALOUS

Varsinaisen toiminnan tulot 2020

Saadut kohdeavustukset
2020 Asukasosallisuusavustus Helsingin kaupunki 14.750 €
2020 Kulttuurin avustus Helsingin kaupunki 15.000 €

Toiminnan tulot ja varainhankinnan tulot
Venettä vuokrattiin 10 € vuorokausihinnalla. Sen tuotot olivat noin 700 euroa kesäkaudella
2020.
Kaupunkiviljelylaatikoiden vuokrausmaksu oli tänä vuonna 35 euroa laatikkoparilta. Toukolan
viljelypalstojen vuokran suuruus oli palstan koosta riippuen joko 42 euroa tai 48 euroa ja
maakellarin avain maksoi vuodessa 5 euroa henkilöltä. Viljelypalstojen tuotot yhteensä olivat
n.3600 €.
Kuohun ilmoitustuotot olivat vuonna 2020 n. 1200 €.

Yhdistyksen jäsenmaksut olivat vuonna 2020: 12 euroa, 8 euroa eläkeläiset, opiskelijat ja
vähävaraiset, 30 euroa yhteisöt ja 150 euroa yritykset.

Vuoden 2020 tilikauden tulos

Vuoden 2020 tilikauden alijäämä oli - 2 225,83 euroa.
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