Liite 1:
Tapahtumailmoitus: Arabian Katufestivaali 12.5.2012 klo 12-17 ja tapahtuman rakentaminen alkaa
tapahtumapäivänä klo 9 ja siivous tehdään tapahtumapäivänä klo 19 mennessä.
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys on järjestämässä viidettä kertaa
kierrätys- ja katutaidetapahtumaa, joka on onnistunut hyvin edellisinä vuosina.
Alla on tiivistelmä tapahtumasta ja liitteenä kartta joista käy ilmi telttojen paikat ja vessojen
sijainnit.
Otattehan yhteyttä jos hakemuksessa on jotain täydennettävää.
Terveisin
Taneli Kainulainen
vastaava tuottaja / Arabian Katufestivaali
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys ry

ARABIAN KATUFESTIVAALI kello 12–17 (Aiempina vuosina nimellä Kierrätys- ja
Katutaidetapahtuma) (tapahtuman siivous klo 19 mennessä)
Paikat: Hämeentie Arabiankadulta Muotoilijankadulle, Arabianmäen puisto, Arabian aukio ja
Kaupunkiviljelytontti - Muotoilijankatu 5, Toukola
Kierrätys- ja katutaidetapahtuma luo kierrättävää ja ympäristön huomioivaa viihtyisää
kaupunkikulttuuria, jossa asukkaat huolehtivat yhdessä asuinalueensa viihtyisyydestä. Samalla
tuodaan esille se, että alueella asuu paljon ympäristökysymyksistä kiinnostuneita ja taidetta tekeviä
ihmisiä ja luodaan alueelle vihreää mainetta.
Alustava suunnitelma:
Hämentiellä ja Arabianmäenpuistossa on kierrätystä ja katutaidetta. Paikalliset yhdistykset ja alueen
toimijat, kuten vihreät, peruskoulun vanhempainyhdistys ja kaupunginosayhdistys esittelevät
toimintaansa. Teltassa on tuo&hae -kierrätyspiste ja Tekniikanmuseon järjestämä nappipaja. Puiston
kivikentälle tulee kierrätyskeskuksen kierrätyskontti ja elektroniikka- ja metalliromun keräyspiste.
Kivikenttä sekä Hämeentie toimivat esiintymisareenana katutaiteelle. Kahdessa teltassa on pienet
äänentoistolaitteet (Tapahtuma ei ylitä meluilmoitusluvan kynnystä, ympäristövirasto Tanja
Rajamäki). Hämeentielle pystytetään väliaikaiset, kevyet taideseinät kuratoroidulle
katutaidenäyttelylle. Hämeentien suuntaiselle puiston hiekkakujalle ohjataan myös mahdollisia
muita esiintyjiä ja varaudutaan teltalla mahdollisen sateen varalta.
Liitteenä on kartta johon on piirretty isomman teltan (5,3x7,3 metriä), pienempien telttojen 6x3 ja
3x3, kierrätyskontin, taideseinien ja vessojen sijainnit. Arabiankeskuksen vessat on käytössä.
Telttojen ja kontin koot ovat kartan mittasuhteeseen nähden liian isoina kartassa.

Arabian aukiolle on tulossa asukastila Kääntöpaikan pitämät kierrätys- sekä taidepaja sekä katos
puoliakustisille katumuusikoille. Aukiolla sijaitsevan asukastilan vessat ovat käytössä. Liittenä
olevasta kartasta näkyvät kiveykselle tuleva teltta (4x4 metriä) ja vessojen sijainti.
Muotoilijankatu 5 kaupunkiviljelytontille on tulossa tuo&hae -kierrätyspiste. Liitteenä olevasta
kartasta näkyy teltan sijainti.
Hkr on myöntänyt maankäyttöluvan. Tapahtumajärjestäjän vastuuvakuutus sekä talkoovakuutus on
hankittu vakuutusyhtiö Pohjolasta.
Tapahtuma on suunnattu kierrätyksestä ja katutaiteesta kiinnostuneille ja arviomme edellisten
vuosien perusteella kunkin paikan samanaikaisten kävijöiden jäävän reilusti alle 500 henkilön
kyseisenä aikana. Tarkoitus on saada ihmiset kierrättämään, arvostamaan ympäristöään ja näin
osaltaan pitämään huolta kaupunkiympäristöstä. Tapahtuma on ilmainen, alkoholiton ja eikaupallinen. Tapahtumassa on reilut 30 järjestäjää huolehtimassa yleisestä järjestyksestä.
Samaan aikaan Toukolassa on muitakin kierrätykseen liittyviä tapahtumia, kuten useita
omakotitalojen itse järjestämiä pihakirppiksiä. Paikalle tulijoita pyydetään tulemaan kävellen,
pyöräillen tai julkisilla.
Tapahtuman rakenteet puretaan ja alueet siivotaan samana päivänä kello 19 mennessä.
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