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Art For All ry
Art For All ry on taiteentekijöiden yhteisö, jonka 
tavoitteena on vahvistaa poikkitaiteellista yhteistyötä. 
Yhdistys on alusta ja mahdollistaja uransa alussa oleville eri 
alojen taiteen ammattilaisille. Art For All (tuttavallisemmin 
AFA) on syntynyt tarpeesta hyväksyvälle ja inklusiiviselle 
yhteisölle taidekentällä, joka tarjoaa vertaistukea ja 
kannustaa yhteistyöhön kilpailun sijaan. Jakamalla 
osaamista ja resursseja Art For All on onnistuneesti tuonut 
yhteen suuren joukon taiteilijoita, 70 yhdistyksen jäsentä, ja 
järjestänyt kaksi festivaalia, joissa yli kolmekymmentä 
taiteilijaa ja esiintyjää on päässyt esittelemään työtään. 

Yhdistyksen missiona on tukea uusia ääniä taiteen alalla 
sekä edistää taiteen saavutettavuutta. Art For All haluaa 
avata taiteesta nauttimista laajalle yleisölle ja tavoittaa 
erityisesti niitä, jotka eivät ole kulttuurin suurkuluttajia. 
Yhdistyksestä voi lukea lisää verkkosivuillamme.

https://artforall.fi/


Art For All -festivaali
Vuonna 2023 järjestetään kaikkien aikojen kolmas Art 
For All -festivaali. Aiemmin festivaali on järjestetty Malmin 
lentokentän hangaarissa sekä Kaisaniemen 
kasvitieteellisessä puutarhassa

Festivaalin tavoitteena on nostaa esiin uusia ääniä taiteen 
aloilta ja tarjota uraansa aloitteleville taiteilijoille 
ensimmäisiä mahdollisuuksia saada työtään esille suuren 
yleisön eteen. Art For All ry:n lähestymistapa on 
poikkitaiteinen ja -tieteinen. Alojen välistä yhteistyötä 
kannustetaan mm. tarjoamalla yhteinen työskentelytila 
festivaalia edeltävällä residenssijaksolla. Festivaalin tavoite 
on myös edistää taiteen saavutettavuutta tuomalla taidetta 
yllättäviin ympäristöihin, panostamalla yleisötyöhön sekä 
avaamalla keskustelua taiteesta myös ei-ammattilaisille. 
Festivaali on maksuton, jotta mahdollisimman monella on 
mahdollisuus päästä kokemaan taidetta.



Festivaali 2021 - Näkymätön yhteys
Vuonna 2021 järjestettiin kaikkien aikojen ensimmäinen 
Art For All Festivaali. Festivaali järjestettiin Malmin 
lentokentän vanhassa lentokonehangaarissa 20.-22.8.2021. 
Viikonlopun mittaista festivaalia edelsi viiden päivän 
“hangaariresidenssi”, jossa taiteilijat valmistelivat teoksensa 
ja pääsivät vaihtamaan ajatuksia poikkitaiteellisessa 
ympäristössä.

Festivaalin teema Näkymätön yhteys tutki yhteen 
palaamista pandemian jälkeen. Teokset käsittelivät 
yhteyksiä ihmisten, kulttuurien sekä muunlajisten eliöiden 
kanssa. Yhteys näkyi myös työskentelyssä. Festivaalin 
osallistui työryhmiä ja mm. Maria Punkkisen ja Liisa 
Karbin-Kososen viisi metriä pitkän piirrosteoksen ytimessä 
oli yhteinen työskentely residenssijaksolla. Festivaalin 
tärkeänä tavoitteena oli myös tarjota mahdollisuuksia 
taidealan nuorille tekijöille sekä edistää uudenlaisia tapoja 
tehdä ja esittää taidetta.



Festivaali 2022 - UNDER-GROUND
Vuoden 2022 festivaali järjestettiin Kaisaniemen 
kasvitieteellisessä puutarhassa 26.-28.8.2022. 
Festivaaliviikonloppua edelsi viikon pituinen 
“puutarharesidenssi”, jonka aikana taiteilijat pääsivät 
kohtaamaan toisiaan, puutarhan työntekijöitä sekä 
Helsingin yliopiston tutkijoita. Festivaalin lähtökohtana on 
taiteen ja tieteen rajapinnan tutkiminen.

Festivaalin teema UNDER-GROUND inspiroituu 
maaperästä. Mitä voimme oppia maaperän monilajisista 
yhteisöistä sekä uusiutumisen kierroista? Festivaali 
järjestettiin yhteistyössä mm. Luonnontieteellisen 
keskusmuseon, Helsingin kaupungin sekä Aalto-yliopiston 
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kanssa. Festivaali oli 
yleisömenestys. Puutarhassa vieraili viikonlopun aikana 
tuhansia kävijöitä ja lauantain 27.8. 1500 vierailijaa oli 
puutarhan kasvihuoneiden kaikkien aikojen kävijäennätys.



Festivaali 2023 - Kutsu
Vuoden 2023 festivaalin teema “Kutsu” käsittelee 
yhteiskunnallisia kysymyksiä henkilökohtaisen tilan ja 
ihmisten välisten suhteiden kautta. Kutsu on ele, jolla 
toivotetaan tervetulleeksi yksityiseen tilaan. Kutsu on 
merkityksellinen, kun henkilökohtaista elämää avataan 
muille. Kutsu sisältää luottamusta, avoimuutta ja herkkyyttä. 
Kutsu on henkilökohtainen: minä kutsun sinut, haluan jakaa 
tämän kanssasi. 

Teema sisältää ajatuksia kodin roolista ja tärkeydestä, 
sekä kodin erilaisista ilmenemismuodoista. Koti ei ole 
virallinen kotiosoite, vaan itse valittu tai konstruoitu tila. 
Teeman kautta käsitellään myös ihmisen oikeutta kotiin, 
suojaan ja ihmisarvoiseen elämään. Teema sisältää ajatuksia 
asunnottomuudesta, sosiaalisista haasteista sekä turvallisista 
tiloista, joita ihmiset ja yhteisöt luovat itselleen.



Festivaali 2023 - Kutsu
Festivaali on sekoitus naapuruston korttelijuhlaa ja 
satunnaista kokoontumista yhteen. Projektin kautta 
taidetta voidaan tuoda arkiympäristöön, lähemmäs 
kaupunkilaisia ja haastaa taiteen nykyistä asemaa 
gallerioissa, kulttuurilaitoksissa ja taideinstituutioissa. 
Kutsu -festivaali on järjestön tähän mennessä rohkein avaus 
missionsa toteuttamiseen.

Kutsu-festivaalissa tutkimuksellinen tausta on 
yhteiskuntatieteisiin, tarkemmin erityisesti sosiologiaan 
pohjautuva. Taiteellisen työn tueksi kutsutaan tutkijoita 
sekä asiantuntijoita sosiaalityön sekä sosiaalitieteiden 
aloilta antamaan syvällisempää ymmärrystä teemoista.



Tapahtumapaikka: Kalasatama
Tapahtuma järjestetään Helsingin Kalasataman 
kaupunginosassa yhteistyössä NAL-asuntojen, 
Taiteilijatalo Ars Longan sekä Setlementtiasuntojen 
kanssa. Kumppaneiden tuella tapahtuma levittäytyy ympäri 
kaupunginosaa taloyhtiöiden yhteistiloihin ja piha-alueille 
viikonlopun ajaksi vuoden 2023 elokuussa.

Alue on uusi ja vielä keskeneräinen, minkä johdosta sinne ei 
ole ehtinyt syntyä  vahvaa omaa identiteettiä tai 
kaupunginosayhteisöä. Lähtökohdat näiden rakentumiseen 
löytyvät kuitenkin jo alueelta. Alue kätkee sisäänsä melko 
onnistuneen esimerkin Helsingin asumismuotoja 
sekoittavasta politiikasta. Alueella löytyy erilaista tuettua ja 
sosiaalista asuntotuotantoa omistusasumisen lomassa ja 
juuri tätä halutaan festivaalin yhteydessä tuoda esiin.



Aikataulu
Festivaali järjestetään elokuussa 2023. Tapahtumaa 
valmistellaan ja suunnitellaan loppuvuoden 2022 ajan, 
jolloin varmistetaan tapahtumapaikka, tapahtuman rahoitus, 
taiteellinen prosessi sekä tärkeimmät tuotannolliset 
reunaehdot.

Vuoden 2023 puolella alkaa festivaalin tarkempi 
suunnittelu taiteilijoiden valinnan, tuotannon, viestinnän 
sekä sisällön osalta. Festivaalin taiteilijat valitaan 
toukokuuhun 2023 mennessä ja heillä on aikaa valmistella 
työtään kesän ajan.

Tapahtuma järjestetään elokuussa 2023 viikonlopun 
mittaisena. Tapahtumaa ennen toivomme voivamme tarjota 
työskentelytilat taiteilijoille tapahtumapaikalla kuten 
aiempien festivaaliemme residenssijaksoilla.



Yhteistyöehdotus
Art For All -festivaali - Kutsu
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Yhteistyö
Keräämme tapahtuman ympärille paikallisia ja teeman 
kannalta merkittäviä yhteistyökumppaneita. Haluamme 
kutsua myös HEKA:n kohteita Kalasatamasta osaksi 
festivaalia.

Yhteistyön kautta toivomme voivamme tuoda esiin HEKA:n 
näkökulmia asumiseen, yhteisöllisyyteen sekä yhteistiloihin. 
Festivaalin kautta haluamme myös tuoda esiin HEKA:n 
missiota ja roolia vastuullisena asumisen tarjoajana 
kaupungissa.

Festivaalin kautta voidaan luoda uutta yhteisöllisyyttä ja 
asukastoimintaa Kalastaman verrattain uusissa kohteissa, 
joihin ei ole vielä välttämättä juurtunut 
naapuruuskulttuuria. Projektin kautta voidaan myös tuoda 
esiin yhteisöllisyyden potentiaalia, jota HEKA tarjoaa 
asunnontarjoajana.



Toiveet yhteistyökumppaneilta
Toivomme HEKA:n tarjoavan festivaalin käyttöön 
taloyhtiöiden yhteistiloja viikonlopun tapahtuman ajaksi 
elokuussa sekä viikoksi ennen festivaalia valmistelun 
merkeissä. Tilojen käyttö jakso sisältää residenssiviikon, 
jolloin taiteilijat ja festivaalitiimi työskentelevät asukkaiden 
kanssa, sekä festivaaliviikonlopun, jolloin tiloja avataan 
yleisölle. 

Toivomme yhteistyökumppaneilta kevyttä osallistumista 
suunnitteluprosessiin. Tämä sisältäisi avainhenkilöiden 
tunnistamista ja näiden tahojen yhdistämistä 
festivaalitiimin kanssa. Tiimimme myös hyväksyttää 
suunnitelmia nimetyillä avainhenkilöillä (esimerkiksi tietyt 
johdon henkilöt, työntekijät, asukastoimikunnat jne.). 
Festivaalitiimi vastaa tapahtuman toteutuksesta, 
taiteellisesta sisällöstä, rahoituksesta sekä tarvittavien 
lupien ja henkilöstön hankkimisesta.



Tavoitteet
Festivaalilla luodaan uutta yhteisöllisyyttä ja vahvempia 
naapuruussuhteita. Projektin kautta asukkaat oppivat 
tuntemaan omia naapureitaan sekä muita kaupunginosan 
asukkaita. Yhdessä tekemisen kautta muodostetut yhteydet 
mahdollistavat jatkossa matalan kynnyksen yhteisöllisen 
toiminnan.

Festivaalin myötä luodaan uusia perinteitä. Ehkä vuoden 
2023 jälkeen asukkaat järjestävät oman festivaalinsa. 
Vähintään asukkaille jää toivottavasti kutsumisen perinne: 
naapureita kutsutaan asukastoimintaan, muiden talojen 
asukkaita kutsutaan yhteisöllisiin juhliin ja tapahtumiin.

Festivaali ennen kaikkea voimaannuttaa asukkaita omaan 
toimintaansa. Tapahtuman kautta nykyiset ja tulevat 
asukkaat näkevät kaikki asuinympäristönsä mahdollisuudet: 
yhteisön, asukkaille tarjottavat palvelut ja puitteet yhdessä 
tekemiselle. Festivaalin jälkeen asukkaat ovat valmiimpia 
hyödyntämään kaikkia heille tarjottuja mahdollisuuksia.



Tuotannolliset reunaehdot
Tapahtuma hyödyntää rakennusten yhteistiloja ja 
mahdollisesti pihapiiriä, jotka ovat helposti 
saavutettavissa katutasosta. Näin yksityinen ja julkinen tila 
on helppoa rajata tapahtuman aikana ja varmistetaan, ettei 
asukkaille aiheudu häiriöitä. 

Taloyhtiöihin sijoittuvat teokset tulevat olemaan avoinna 
yleisölle perjantaista sunnuntaihin päiväsaikaan. Illalla 
rakennukset rauhoitetaan ja festivaali siirtyy iltatapahtuman 
muodossa toiseen lokaatioon alueella, esimerkiksi 
Teurastamolle.

Festivaalin puolesta järjestetään tarvittava määrä 
järjestyksenvalvojia sekä yleisön ohjaajia. Taloyhtiön pihalle 
voidaan toimittaa tarvittaessa bajamajoja ja muuta lisäinfraa 
yleisömäärän hallitsemiseksi. Festivaalitiimi vastaa 
tarvittavien lupien hankkimisesta sekä on yhteydessä 
naapureihin sekä muihin tarvittaviin tahoihin.



Yhteistyö
Näemme, että projekti tukee HEKA:n visiota 
vastuullisena asunnontarjoajana toimimisesta. Uskomme, 
että yhteistyö voi tarjota kaikille osapuolille 
molemminpuolisesti uusia näkökulmia työhömme sekä 
auttaa organisaatioitamme missionsa toteuttamisessa.

Haluamme avata dialogin projektin osalta ja ehdotamme 
puhelua ehdotuksen tiimoilta tulevien viikkojen aikana. 
Meidät tavoittaa seuraavista kanavista:

artforallry@gmail.com

artforall.fi

@artforallry (sosiaalisessa mediassa)
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