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vuokraan sisältyy pöytien sii-
voaminen. Myyjien ei siis tar-
vitse itse käydä järjestelemäs-
sä pöytäänsä kuten monilla 
muilla itsepalvelukirppiksillä.

Vakioasiakkaaksi itseään 
tituleeraava Elina Val-

kama on kasannut sylinsä 
täyteen lastenvaatteita. Hä-
nen mukaansa AarrePuodis-
sa on tarjolla hyväkuntoisia 
tavaroita erittäin kohtuulli-
seen hintaan. Erika Tapio-
Kainulainen vahvistaa ha-
vainnon ja toteaa, että hyvä 

ja edullinen tavara liikkuu hy-
vin. Osa myyjistä on pitänyt 
myyntipöytää kolmekin viik-
koa hyvän myynnin vuoksi. 
Yksittäisiä pöytiä on kuiten-
kin ollut vielä koko ajan tar-
jota halukkaille.

AarrePuodissa on myyn-

Kirpputorit 
kukoistavat Viikissä

  Syksyn aikana Viikki on saanut peräti kaksi uutta kirpputoria. Itsepalvelukirppis 
AarrePuodista voi vuokrata pöydän viikoksi tai useammaksi, Kaaren kirppis avaa ovensa 
kerran kuussa Asukastalo Kaaressa.

TeksTi ja kuvaT Airikka Nurmela

Viikkiläisten tavara vaihtaa omistajaansa  
aktiivisesti myös netissä. 

Puolitoista vuotta sitten perustetulla Viikin fb-kirppiksellä 
on Facebookissa jo päälle 1 200 tykkääjää ja osallistujia 
Viikin lisäksi myös esimerkiksi Myllypurossa, Pihlajanmäessä 
ja Malmilla. Jotta kaupanteko pysyisi kuitenkin 
viikkiläisenä, tulee muualta kauppaa tekevien olla 
valmiita sekä toimittamaan myymänsä tavara Viikkiin että 
hakemaan ostoksensa täältä.

Erika Tapio-Kainulaisen AarrePuodissa voi piipahtaa myös kahvilla.

Myös Asukastalo Kaares-
sa avautui uusi kirpputo-

ri, kun Kaaren kirppis käynnis-
tyi viime lokakuussa. Asukasta-
lojen koordinaattori Taina Lin-
nan mukaan myyjät ovat uuden 
kirpputorin jo löytäneet, mutta 
ostajia ei ole vielä saapunut san-
koin joukoin paikalle. Uuden 

toiminnan aloittamisessa vaadi-
taankin pitkäjänteisyyttä, koska 
tiedottaminen alueella on han-
kalaa. Taina Linna toivookin, et-
tä puskaradio tekisi tehtävän-
sä ja jatkossa ostajatkin löytäisi-
vät paikalle.

Kaaren kirppis on auki pää-
sääntöisesti kuukauden ensim-

mäinen sunnuntai aamukym-
menestä yhteen iltapäivällä. 
Myyntipöytä on ilmainen, mut-
ta päivän aluksi kerätään kym-
menen euron pantti, jonka myy-
jä saa takaisin myyntiajan lopus-
sa. Näin varmistetaan, että myös 
viime hetkellä ostoksille tuleville 
olisi tavaraa tarjolla. 

Kahvilaa kirppiksellä pyörit-
tävät Viikin peruskoulujen eli 
Norssin ja Latokartanon oppi-
laat, jotka keräävät rahaa luo-
kalleen. Tätä juttua kirjoitetta-
essa kahvilanpitäjän paikka on 
avoinna vielä maaliskuun ja tou-
kokuun kirppispäiville.

Elina Valkama on marraskuussa avatun AarrePuodin 
kanta-asiakas.
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Perinteistä laskiaisriehaa vietetään 
sunnuntaina 2. maaliskuuta klo 11–14 heti 
perhemessun jälkeen Latokartanon torilla, 
jonne rakennetaan pulkkamäki. 

Tarjolla on myös maksullista poniratsastusta 
ja koiravaljakkoajelua. Kirkolla on myynnissä 
käsitöitä ja herkullisia tuotteita, YV-arpajaiset 
ja lapsille askartelua, lelukirppis ja ilmapalloja. 
Tarjolla on myös edullista syötävää soppatykistä 
ja makkaragrillistä. 
Seuraa tiedotus helmikuulla!

Perinteinen Viikin laskiaisrieha 
sunnuntaina 2.3.2014

nissä kaikenlaista tavaraa. 
Lastenvaatteet ovat liikkuneet 
hyvin, kuten Tapio-Kainulai-
nen arvasikin lapsivaltaisel-
la alueella käyvän. Sen sijaan 
hän on ollut yllättynyt siitä, 
miten hyvin naistenvaatteet 
– mekot, takit ja paidat – ovat 
käyneet kaupaksi. Myös mies-
ten kengät ovat menneet he-
ti, kertoo Tapio-Kainulainen.

– Mikä toiselle on tarpee-
ton, on toiselle löytö, kiteyt-
tää Tapio-Kainulainen kirp-
putorien filosofian.

AarrePuoti ei ole pelkäs-
tään kirpputori. Se on 

myös kahvila, jossa on myyn-
nissä käsitöitä. Käsityöt ovat 
Erika Tapio-Kainulaiselle ra-
kas harrastus. Nyt hän pys-
tyy yhdistämään työnsä ja 
harrastuksensa sekä tarjo-
amaan muille käsityöläisil-
le paikat omien tuotteiden-

sa myyntiin. Myynnissä on 
esimerkiksi erilaisia koruja, 
käsin kirjailtuja tablettitieto-
koneille mitoitettuja laukku-
ja, keppihevosia ja kierrätys-
materiaaleista valmistettuja 
vaatteita. Kesäksi suunnitteil-
la on laittaa puodin edustal-
le myös pieni terassi kahvit-
telua varten.

Erika Tapio-Kainulai-
nen oli jo pitkään etsi-

nyt sopivaa aluetta kirppu-
torin avaamiselle ennen kuin 
AarrePuoti avasi ovensa Ag-
ronominraitilla marraskuun 
alussa. Viikki oli Tapio-Kai-
nulaiselle tuttu paikka ystävi-
en kautta ja hän tiesi alueella 
asuvan paljon ekologisuudes-
ta kiinnostuneita ihmisiä. En-
nakko-oletus ei osoittautunut 
vääräksi; pöytävarauksia tuli 
paljon jo ennen kirpputorin 
avautumista.

Tammikuisena torstai-ilta-
päivänä AarrePuodin ovi käy 
tasaiseen tahtiin ja kaikki asi-
akkaat poistuvat kassan kaut-
ta. AarrePuodin yleisilme on 
kodikas ja siisti, sillä pöytä-

YhteYstiedot
 AarrePuoti 

Agronominraitti 2, avoin-
na ti klo 10–17.30, ke–pe 
klo 9.30–17, la klo 11–15, 
su klo 10–14, ma suljettu, 
pöytävuokra 34 e / vko, 
p. 040-195 9924

 Kaaren kirppis 
seuraavan kerran 9.2.2014, 
Tilanhoitajankaari 9,  
ilmoittautumiset myyjiksi 
ja kahvilanpitäjiksi  
taina.linna@viikki.fi tai  
p. 050- 551 5994
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Riitta Korhonen
Viikki-Seuran
puheenjohtja

Tämä vuosi on Viikki-seu-
ran 15. toimintavuosi. Syysko-
kouksessa saimme uusia voimia 
seuran johtokuntaan. Myös leh-
temme päätoimittaja on vaihtu-
nut, Mikko Savelius on ottanut 
vetovastuun ja edellinen pää-
toimittaja Heikki Poroila jat-
kaa kolumnistina. Haluan täs-
sä yhteydessä kiittää nyt johto-
kunnasta pois jääneitä henkilöi-
tä aktiivisesta työstä kanssamme 
ja samalla toivotan uudet jäsenet 
tervetulleiksi. Kiitos myös Hei-
kille vastuullisena päätoimitta-

jana toimimisesta.

Tänä vuonna tarkkailem-
me Helsingin yleiskaavan edis-
tymistä ja seuraamme alueem-
me kaavamuutoksia. Viikin mo-
nitoimihallin laajennuksen yh-
teyteen on suunnitteilla kolme 
uutta asuinkerrostaloa Tilan-
hoitajankaarelle ja mahdollises-
ti myös opiskelija-asuntoja mo-
nitoimitalon viereiselle rinteelle. 
Tähän liittyy koirapuiston siir-
täminen ja parkkipaikan häviä-
minen. Kauan odotettu yhteys 

Kehä I:lle on luvassa parin vuo-
den sisällä ja Nuorisotalonkin 
pitäisi olla valmis 2017. Mut-
ta kaikkia hankkeita kannat-
taa seurata, etteivät vain pääse 
unohtumaan.

Muuten toimintamme 
seuraa perinteisiä linjoja, Osal-
listutaan laskiaistapahtumaan, 
järjestetään kirpputoreja, ke-
vään siivoustalkoot, kevätjuhla, 
osallistutaan Päivä maalla -ta-
pahtumaan ja järjestetään perin-
teinen joulupolku yhteistyössä 

alueen muiden yhteisöjen kans-
sa. Viime vuonna aloitettua La-
tokartanon torin kaupunkivilje-
lyä pyritään jatkamaan ja mah-
dollisesti myös laajentamaan. 
Jos voimavaroja riittää, niin toi-
vottavaa olisi myös Prisman 
edessä olevan aukion elävöittä-
minen kaupunkiviljelyllä. Nyt 
on myös luvassa lisää kasvimaa-
palstoja koirapuiston uuden alu-
een viereen, ne pyritään kunnos-
tamaan samanaikaisesti koira-
puiston valmistumisen kanssa. 
Uutena toimintana alueellem-

me on perustettu seniorikerho, 
jonka toiminta on käynnistynyt 
vauhdikkaasti kulttuurin ja kun-
toilun merkeissä. Viikissä tapah-
tuu -lehti ilmestyy kolme ker-
taa tänäkin vuonna. Juttuideoi-
ta voitte esittää päätoimittajal-
le ja voitte myös kirjoittaa itse. 
Kaikella tällä yhteistoiminnal-
la pyrimme parantamaan asuin-
alueemme viihtyisyyttä ja lisää-
mään yhteisöllisyyttä. Mutta ai-
na on vara parantaa toimintaa ja 
parannusehdotuksia otamme 
mieluusti vastaan. 

Hyvää Uutta toimintavuotta 2014!

Anna Aaltonen
”Olen asunut Viikissä vuo-
desta 2006. Perheeseeni kuuluvat 
mies, kolme lasta ja Urho-koira. 
Ammatiltani olen geriatri. Juuri 
nyt olen äitiyslomalla nuorimmai-
sen kanssa. 

Olin Viikki-Seuran syyskoko-
uksessa edustamassa Pihlajanmar-
jat kuoroa, kun minua pyydettiin 
mukaan. Tässä sitä nyt ollaan.

Kolmen pienen lapsen äitinä 
haluan olla osaltani vaikuttamas-
sa siihen, että Viikki on turvalli-
nen ja viihtyisä paikka olla ja asua. 

Per aspera ad astra”

Mira Pelkonen
”Perheeseeni kuuluvat 
aviomies Sauli, tytär Selma ja 
cockerspanieli Hippu. Työsken-
telen äidinkielen ja kirjallisuuden 
lehtorina Vesalan yläasteen kou-
lussa. Muutimme Viikkiin kevääl-
lä 2009.

Tulin Viikki-Seuran johtokun-
taan, koska minulle on tärkeää, et-
tä voin vaikuttaa elinolosuhteisii-
ni. Pidän järjestötyöskentelystä ja 

yhteisöllisyydestä. Olen muutta-
nut Tampereelta Jyväskylän kaut-
ta Helsinkiin ja koen vielä jonkin-
laista irrallisuutta täällä. Toivon, 
että tutustumalla alueeseen ja vai-
kuttamalla asioihin juurrun uu-
teen kotiympäristööni paremmin. 
Haluan myös tutustua viikkiläi-
siin paremmin.

Mielestäni tärkeintä Viikki-
Seuran toiminnassa on alueen 
edunvalvonta ja kehittäminen. 
Olen jo yhdessä kokouksessa is-
tuttuani huomannut, miten arvo-
kasta työtä seuran konkarit teke-
vät edunvalvonnan saralla. Halu-
an kantaa korteni kekoon seuraa-
malla kaupungin päätöksentekoa 
ja ottamalla kantaa, mikäli päätök-
set vaikuttavat epäedullisilta Vii-
kin asukkaiden kannalta. Pidän 
erityisen tärkeänä alueen luontoa. 
Haluan myös olla mukana alueen 
palvelujen kehittämisessä ja teke-
mässä Viikistä mahdollisen hyvää 
asuinaluetta kaikille väestöryh-
mille. Mielestäni Viikki on oival-
linen asuinpaikka ja haluan, että 
se myös pysyy sellaisena.”

Viikki-Seuran johtokunnan 
uudet jäsenet esittelyssä

kuva © Jussi koikkalainen

kuva © sauli pelkonen

Heikki Rinne
Mikko Savelius
päätoimittaja

Leikki-ikäisTen tuntema laulu kysyy 
“Koska lasketaan pulkkamäkeä?”  
ja vastaa seuraavassa säkeessä  
“Kun maassa on lunta ja pakkasta!”. 
Oikeaa talvea onkin jo ehditty 
odottaa. Viime vuonna samaan aikaan 
kaupunginosaamme oli kertynyt lunta 
jo kahden kuukauden ajan, mutta 
tänä vuonna pysyvät kinokset saatiin 
vasta tammikuun puolivälissä. Onneksi. 
Pakkasten myötä meille avautuivat 
luonnonjääkentät Latokartanon 
liikuntahallilta ja Viikinkentältä. 
Enkä malta olla mainitsematta 
upeita hiihtolatuja, jotka yhdistyvät 
Hallainvuoren kautta Herttoniemeen ja 
aina Arabianrantaan saakka. Nyt kaikki 
ulos talvipakkaseen! 

 • • •

VuOdenVaihde TOi Viikissä 
tapahtuu -lehteen merkittävän 
muutoksen. Allekirjoittanut 
aloittaa uutena päätoimittajana. 
Monivuotinen päätoimittaja Heikki 
Poroila vaihtaa tehtävää ja siirtyy 
”tavalliseksi” toimittajaksi sekä uudeksi 
kolumnistiksi. Jälkimmäiseen tehtävään 
hän sai ohjeistuksena pureutua 
terävästi ja kriittisesti alueemme 
asioihin. Heikki säilyttää tehtävänsä 
Viikki-Seuran hallituksen sihteerinä. 
Haluan kiittää Heikkiä tähänastisesta 
työstä, sillä hän on seuramme “the-
grand-old-man” ja suuri sielu. Kiitos.

 • • •

P.S. Lunta maassa, mutta 
 sukset puuttuvat?  

Ei hätää! Viikin monitoimitalolta 
voi lainata maksutta panttia vastaan 
hiihtovälineet muutamaksi tunniksi.

Viikin-Latokartanon alueen sitoutumaton, kaikille avoin 
tiedotuslehti. Ilmestyy kolmesti vuodessa tammi-, touko- 
ja elokuussa. Lehti jaetaan kaikkiin talouksiin, jotka eivät 
ole kieltäneet ilmaisjakeluita. Lehteä on myös saatavana 
asukastaloilta, Viikin kirjastosta ja Viikin kirkolta sekä Viikki-
Seuran verkkosivuilta.

JULKAiSiJA: Viikki-Seura ry, c/o Heikki Poroila, Nuppukuja 6 H 
14, 00790 Helsinki, heikki.poroila@gmail.com
11. vuosikerta ISSN 1797-3139 
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Heikki Poroila. TAITTO ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin

iLMoiTUSMyynTi: Jussi Haapasaari / Koillis-Helsingin 
Lähitieto, p. 050 595 3233, jussihaapasaari@lahitieto.fi
PAino: Sanomapaino, Vantaa 2014
PAinoS: Koillis-Helsingin Lähitieto -lehden liite + erillisjakelu,
yht. 37 900 kpl2014

Heikki Rinne
”Toimin 20 vuotta Viikin 
aluerakentamisprojektin vetäjä-
nä Helsingin kaupunginkanslias-
sa, siis asuntorakentamisen alus-
ta alkaen. Jo sitä ennen osallis-
tuin Viikin kaavoitukseen kau-
punkisuunnitteluvirastossa. Jäin 
syksyllä 2012 eläkkeelle Helsin-
gin kaupungin palveluksesta. Kun 
samalla tuli aika vaihtaa hiukan 
pienempään asuntoon, oli sopi-
va jatko “urakehitykselle” muuttaa 
Viikin asukkaaksi Prisman viereen 

juuri valmistuneeseen kortteliin. 
Perheeseen kuuluu kolme aikuis-
ta lasta ja kaksi alle vuoden ikäis-
tä lastenlasta.

Tunsin vanhastaan monia Vii-
kin asukasaktiiveja, joten Viikki-
Seuran toimintaan mukaan läh-
teminen oli helppoa ja luonnol-
listakin, koska vanhassa kotikyläs-
sä kuuluin Pihlajamäki-Seuraan. 
Viikki ei ole vielä valmis ja Viikki-
Seura pystyy vaikuttamaan alueen 
kehittymiseen.”

Selma ja Mira Pelkonen Kroatiassa

Anne Aaltonen
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  Helsingin 
kaupunki 
suunnittelee 
Viikinkenttään 
kaavamuutosta. 
Viikki-Seura kutsui 
suunnittelijat 
ja päättäjät 
tutustumaan uuden 
koirapuiston sekä 
lisäviljelypalstojen 
mahdolliseen 
paikkaan.

Viikinkentän alue sijait-
see Alepa-kaupan ja 

monitoimitalon välissä. Kaa-
vamuutoksen myötä alueel-
ta poistuvat kuplahalli, Maa-
kaaren eteläpuoleinen yleinen 
pysäköintialue ja koirapuisto. 
Tilalle tulee uusia kerrostalo-
ja ja lähiliikuntapaikka. Kaa-
vamuutos mahdollistaa myös 
monitoimitalon laajennuk-
sen. Asiasta tehdään kaava-
ehdotus kevään aikana ja se 
tulee lautakuntien käsiteltä-
väksi syksyllä.

Viikki-Seura päätti tarttua 
tilaisuuteen ja järjesti asiasta 
katselmuksen Viikinkentäl-
lä. Siihen kutsuttiin edustajat 
Helsingin rakennusvirastos-
ta ja kaupunkisuunnittelusta 
sekä poliittisia päättäjiä. Viik-
ki-Seura tukee kaavamuutos-
ta, mutta haluaa uuden koira-
puiston toimivan ennen kuin 
vanhaa aletaan purkamaan. 
Lisäksi seura katsoo, että uu-
den koirapuiston yhteyteen 
tulisi rakentaa jo pitkään kai-
vatut uudet viljelypalstat. Ny-
kyisille palstoille on noin sa-

dan hengen jono ja odotusai-
ka kymmenisen vuotta.

Tammikuinen katselmus 
lähti liikkeelle nykyisen 

koirapuiston edustan pysä-
köintipaikalta. Viikin aluetta 
kaavoittavan Helsingin kau-
punkisuunnitteluviraston 
arkkitehti Tuomas Eskola 
esitteli ensin lyhyesti kaava-
luonnosta.

– Kaavamuutos lähti alun-
perin liikkeelle monitoimi-
talon laajentumisen tutki-
misesta. Alueen pääasiallisen 
maanomistajan [Latokarta-
non urheilu- ja kulttuurisääti-
ön] kanssa tarkasteltiin mah-
dollisuuksia koko kentän ym-
päristön käyttöä nykyistä te-
hokkaammin. Haastetta tuo 
se, että alueen omistus ja hal-
linnointi on jakautunut mo-
nelle eri toimijalle, kertoo Es-
kola.

Viikinkentän kaavamuu-
tosta on esitelty viime kesän 

asukastilaisuudessa sekä ”Vii-
kissä tapahtuu” -lehdessä nu-
mero 2/2013 sivulla 7. Leh-
ti on luettavissa sähköisessä 
muodossa Viikki-Seuran net-
tisivulla. 

Mahdollisen uuden koi-
rapuiston ja viljely-

palstojen rakentaminen ja 
hallinnointi kuuluvat Hel-
singin rakennusviraston pii-
riin. Sitä edustanut projek-
tinjohtaja Tomas Palmgren 
suhtautui hankkeeseen varo-
vaisuudella.

– Puistoinvestointien bud-
jetti on tuleville vuosille erit-
täin tiukka. Koirapuiston siir-
täminen tulee joka tapaukses-
sa eteen, kun aluetta kaavoi-
tetaan uudelleen. Sen sijaan 
lisäviljelypalstan osalta ajatus 
on hyvä, mutta rahan saami-
nen on jo haasteellisempaa, 
kertoo Palmgren.

Viikki-Seurassa on kes-
kusteltu, että kaupun-
ki voisi korvamerkitä osan 
kaavamuutos alueen tonttien 
myynnistä saatavista tuloista 
uuteen koirapuistoon ja vil-
jelypalstaan. Virkamiesten 
kanssa keskusteltaessa ilmeni, 
että kaupungin talousosasto 
on ollut erittäin nihkeä mer-
kitsemään etukäteen rahaa 
hankkeesta toisiin. Rahat täy-
tyy löytyä siis nykyisestä me-
nobudjetista.

Jatkamme rauhallista kä-
velymatkaa kohti aluetta, 

johon ollaan alustavasti hah-
moteltu uutta koirapuistoa ja 
lisäviljelypalstoja. Se sijaitsee 
Latokartanon urheilupuiston 
ja Vadelmakallion ladon vil-
jelypalstojen välissä. Alue 
on maantieteellisesti keskel-

lä Viikki-Latokartanon asu-
tusaluetta. 

Aluearkkitehti Eskolan 
luonnoksissa koirapuisto ja-
kautuisi kahteen osaan. Iso-
jen koirien aitaus olisi pel-
lolla, lähellä tenniskaukaloa. 
Vastaavasti pienten koirien 
aitaus olisi enemmän Vadel-
makallion ladon suunnalla. 
Jälkimmäisen aitaus kulki-
si kiinni tulevissa lisäviljely-
palstoissa.  

Paikalle saapuneet asukas-
aktiivit totesivat alueen kes-
keiseksi, mutta heitä mieti-
tytti kolme asiaa. Ensinnä-
kin pienten koirien aitauk-
sesta on varsin lyhyt matka 
lähimpään asutukseen. Toi-
sin väliin jää hieman kallio-
ta, ja kommenteissa todet-
tiin matkan lähimpään asu-
tukseen jäävän joka tapauk-
sessa pidemmäksi kuin mitä 
se on nykyisessä Viikinken-
tän koirapuistossa. Toiseksi 
huomioitiin, että koirapuis-
to vaatisi oman valaistuksen. 
Katselmuskohteen hiekkatiet 
ovat nykyisin valaisematta ul-
koilijoille, joten tämä olisi sel-
keä parannus.

Kolmanneksi mietittiin 
pysäköintimahdollisuuksia. 
Nykyisin Viikinkentän py-
säköintipaikat ovat maksut-
tomat ilman aikarajaa. Tä-
mä on aiheuttanut sen, että 
pysäköintipaikkoja toimivat 
siihen kuulumattomassa tar-
koituksessa, lähinnä asukas-
pysäköinnissä. Eskolan mu-
kaan kaupungilla on pyrki-
mys yleisemminkin vähentää 
ilmaispysäköintiä. Uudessa 
koirapuistossa lähimmät py-
säköintipaikat olisivat lähes 
kahden sadan metrin päässä 
Latokartanon urheiluhallin 

yhteydessä. Läsnäolevat yh-
tyivät näkemyksiin ettei uu-
sia pysäköintipaikkoja tarvi-
ta, vaan koirien ulkoiluttajat 
pääsevät kävellen uuteenkin 
paikkaan.

Viljelypalstojen kaavoituk-
sesta todettiin, että tulevat li-
säalueet löytyvät jo voimas-
sa olevasta kaavasta. Sen si-
jaan koirapuisto vaatisi oman 
kaavan.

Poliittinen päätöksente-
ko tapahtuu viime kädes-

sä lautakunnassa. Rakennus-
viraston virkamiesten esittä-
mät investoinnit käsitellään 
Yleisten töiden lautakun-
nassa. Paikalle saapunut lau-
takunnan varapuheenjohta-
ja Henrik Nyholm (vas.) oli 

Tulossa uusi koirapuisto 
ja viljelypalstoja?

TeksTi ja kuvaT Mikko Savelius

Viikin 
katselmuksessa 

aistimani 
virkamiesten 
myönteinen 

suhtautuminen 
asukasyhdistyksen 

esitykseen lupaa 
hyvää hankkeelle.”

henrik 

nyholm

mielissään suunnitelmista.
– Lautakuntamme suh-

tautuu myönteisesti uusi-
en viljelypalstojen perusta-
miseen. Joissakin kaavoitus-
kohteissa olemme muutta-
neet virkamiesten esittämiä 
puistoaluetta siten, että niis-
tä on luovutettu pieniä siivuja 
kaupunkiviljelykäyttöön. Vii-
kin katselmuksessa aistima-
ni virkamiesten myönteinen 
suhtautuminen asukasyhdis-
tyksen esitykseen lupaa hyvää 
hankkeelle, kertoo Nyholm.

Kaikkein optimistisin ar-
vio uuden koirapuiston ra-
kentamisesta ajoittuu ensi 
vuoden kesään. Viikinken-
tän asuinrakentaminen voi-
si käynnistyä mahdollisesti 
vuonna 2016.

Uuden koirapuiston alueeseen ovat tutustumassa 
(vasemmalta alkaen) Viikki-seuran puheenjohtaja 
Riitta Korhonen, arkkitehti Tuomas Eskola ja 
projektinjohtaja Tomas Palmgren.

Kaupungin arkkitehti 
Tuomas Eskola esittelee 

katselmukseen 
osallistujille Viikinkentän 

kaavamuutosta.
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Verkostoituminen 
ottaa aikansa

Olen asunut Viikissä vapusta 2000 lähtien 
eli nähnyt ja ihan läheltä seurannut 
asuinalueemme rakentumisen vaiheita. Yli 
kymmenen vuotta olen ollut myös Viikki-

Seuran touhuissa mukana. Sekin on ollut todellinen 
muutoksen näköalapaikka.

Tällainen näkymä avautui Tilanhoitajankaari 20:n 
asunnostamme ensimmäisenä kesänä. Kuvan keski-
vaiheilla seisoo nyt Viikin kirkko ja taustan metsistä 
ja kallioista on 
vain rippeet jäl-
jellä. Asuinra-
kentaminen al-
kaa nyt 14 vuot-
ta myöhemmin 
olla aika valmis, 
alueemme il-
me ei tästä enää 
tavattomasti 
muutu. 

Mutta Viikissä asuvien ihmisten verkosto, se on vasta 
syntymässä. Sosiaalisten suhteiden rakentaminen 
ei tapahdu hetkessä, siinä puhutaan vuosista ja jopa 
vuosikymmenistä. Toukokuussa 2000 Viikissä asui 
joitakin satoja ihmisiä, nyt meitä on melkein 10.000 
eli keskikokoisen maalaiskunnan verran väkeä yhdellä 
pellolla ja sitä ympäröivillä kallioilla. 

Sosiaalisen verkostoitumisen hitaus on näkynyt myös 
Viikki-Seuran työssä. Vaikka kuinka tiedotetaan 
ja toivotetaan kaikki kiinnostuneet tervetulleeksi 
tapahtumiin ja niiden järjestelyihin, harvoin on 
huutoon vastattu innolla ja laajalla rintamalla. 
Erilaisten tapahtumien järjestäjänä on kerta toisensa 
jälkeen joutunut toteamaan, että taaskaan ei kovin 
montaa viikkiläistä kiinnostanut. Kateellisena voi 
vain seurata vanhempien asuinalueiden tapahtumia, 
joita pystytään järjestämään kaikkien toimijoiden 
yhteisvoimin.

Passiivisuudesta on silti turha ketään syyllistää. Ei 
meille suomalaisille ole helppoa noin vain rynnätä 
mukaan ventovieraitten hommiin. Haluamme ensin 
tutkailla asiaa vuoden tai pari. Tai enemmänkin, jos 
asia on oikein monimutkainen. Sitä paitsi olemme 
enimmäkseen aika tuoreita viikkiläisiä, hyvä jos on 
moista asiantilaa edes ehtinyt tajuta.

Osa ihmisten touhuista on myös sillä lailla sisäänpäin 
kääntyneitä, ettei kauheasti muita tarvita eikä itsellä 
tunnu olevan mitään erityistä muille annettavaksi. 
Koirakerholainen ei välttämättä tunne tarvetta 
verkostoitua puukäsitöitä Kiilassa harrastavan tai 
autoaan Motissa rassaavan kanssa. Yhteisiä asioita 
on kuitenkin paljon, kun asiaa pysähtyy miettimään. 
Liikenneturvallisuus, kouluasiat, terveyspalvelut, 
näitähän riittää.

Verkostoituminen ottaa aikansa, mutta se on hyvän 
yhteisön edellytys. Aina silloin tällöin yksittäisen 
ihmisen aloitteellisuus ja toimeliaisuus saa 
byrokraattisen rattaan liikkeelle. Yleensä kuitenkin 
tarvitaan sekä voimien yhdistämistä että suhteiden 
hyödyntämistä. Siksi on tärkeätä tuntea kanssaihmisiä, 
heidän osaamistaan ja verkostojaan. Yhteinen 
vastuunkanto alkaa omalta pihalta, omasta taloyhtiöstä 
ja jatkuu järjestöissä, kokouksissa ja yhteydenottoina 
kaupunginvaltuutettuihin.

Yhteisten asioiden hoitaminen ei ole mitään 
salatiedettä. Sen perustana on toisensa tuntevista 
ihmisistä koostuva verkosto, joka on aina tehokkaampi 
kuin sama määrä toisistaan mitään tietämättä 
touhuavia ihmisiä. Verkostoitukaa millä tahansa 
tavalla, se kannattaa!

Porua ja villoja 
heikki poroila

  Viikin seniorikerho 
avasi kevätkauden 
keskiviikkona 
15. tammikuuta 
asukastalo Kaaressa 
käynnistämällä 
säännölliset 
kuukausitapaamiset. 

Puheenjohtaja Tuula So-
kan johdolla tutustut-

tiin toimikunnan laatimaan 
kiintoisaan ohjelmaan ja sa-
malla esitettiin ideoita myös 
syksyksi.

Viikoittaiset kävelylenkit 
ovat jatkuneet pari kuu-

kautta joka tiistaiaamu ja pian 
ehkä myös suksin. Viikissä on 
seniorien kuntosaliharjoitte-
luun tarjolla hyvät edellytyk-
set. Seuraavassa tapaamisessa 
19.2. kuullaan matkailuvink-
kejä senioreille. 

Maaliskuisen kokouksen 
19.3. muistaville on tarjol-
la luento aiheesta ”Muisti ja 
muistaminen”. Kiirastorstain 
aattona 16.4. vietetään Pelit 
ja pulinat -iltapäivää. Ke-
vätkauden päättäjäiset ovat 
21.5. soiton, laulun ja musii-
kin merkeissä.

Viikkiläisseniorit mat-
kaavat sunnuntaina 

9.3. nauramaan Tapanilan 
työväen näyttämön ”Votka-
turisteille”. Kevään ohjelmas-
sa on myös yhteistyössä Viik-
ki-Seuran kanssa toteutetta-
va valokuvauskilpailu, jonka 
tuomareina toimivat Raimo 
Puustelli ja Heikki Poroila. 
Parhaat kuvat kootaan näyt-
telyyn Viikin kirjastossa tou-
kokuussa. Opastettu kerhon 

kevätretki tehdään Viikin Ar-
boretumiin 14.5.

Avajaiskokouksen ohjel-
massa oli myös Timo 

Huotisen esitys valtakun-
nallisesta senioritoiminnas-
ta, joka käynnistyi 1959 ja 
vakiintui 2006 kuuden elä-
keläisjärjestön (Eläkeliitto, 

Eläkeläiset, Eläkkeensaajien 
Keskusliitto EKL, Kansalli-
nen Senioriliitto, Kristillinen 
Eläkeliitto ja Svenska Pensio-
närsförbundet) perustaman 
EETU ry:n yhteiseksi etu-
järjestötoiminnaksi. Kiertä-
vä EETU:n puheenjohtajuus 
siirtyi vuoden alusta Tapani 

Mörttiselle, joka johtaa Kan-
sallisia Senioreita.

Viikin seniorikerho on 
itsenäinen alueellinen 

toimija kuulumatta ainakaan 
toistaiseksi mihinkään valta-
kunnalliseen yhdistykseen tai 
niiden piirijärjestöihin.

Viikin seniorikerhon 

kuukausitapahtumat 
käynnistyivät

TeksTi Timo Huotinen, 
kuvaT Raimo Puustelli

Tuula Sokka avaa senioritapaamisen.

Timo Huotinen kertoi eläkeläistoiminnasta.

Tapaaminen aloitettiin kahvitarjoilulla.

Viikoit-
taiset 

kävely-
lenkit ovat 

jatkuneet pari 
kuukautta joka 

tiistaiaamu ja pian 
ehkä myös suksin. 
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Latokartanon alueella sijaitsee viisi asukastaloa, jotka ovat kaikkien alueen asukkaiden 
yhteisessä käytössä. Taloissa voi harrastaa monipuolisesti käsitöitä, liikuntaa ja taiteita, 
korjata ajoneuvoja tai järjestää juhlia ja tapahtumia. Asukastalojen toimintaa järjestää 
Viikki-Latokartanon asukastaloyhdistys ry.

KAARI – Kohtaamispaikka ja juhlatila 
Tilanhoitajankaari 9

Asukastalo Kaaressa on juhlatila, jota voi varata 
erilaisiin tilaisuuksiin. Talossa on laadukkaat 
av-laitteet sekä astiasto, pöydät ja tuolit 50 
hengelle. Kaaressa järjestetään kirpputori aina 
kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina.

KIILA – Kädentaitojen talo 
Kevättori 1

Kiilassa voi askarrella monimuotoisesti puutöitä, 
tekstiilitöitä, lasitöitä, metallitöitä ja kaikkea mitä 
ei voi tehdä kotona tilan tai työkalujen puutteen 
vuoksi. Kiilassa järjestetään kudonta- ja puu-
työkursseja ja siellä toimii Helskyn järjestämä 
lasten käsityökoulu.

Kaikki Latokartanon alueen kiinteistöt osallistuvat asukastalojen rahoitukseen ja ylläpitoon. 
Alueen asukkailta peritään heidän asumismuodostaan riippumatta vuokrissa ja vastik-
keissa yhteiskerhotilamaksua asuinneliöiden mukaan. Talojen rakennustoiminnasta ja 
ylläpidosta vastaa alueelle perustettu pysäköintiyhtiö, Latokartanon pysäköinti oy, jonka 
omistavat alueen asuntoyhtiöt ja Helsingin kaupunki yhdessä. 

Asukastalojen kevätkausi on alkanut ja tarjolla on paljon erilaista toimintaa.  
Katso tarkemmat tiedot, aikataulut  ja yhteystiedot verkkosivuiltamme www.viikki.fi.

KUNTO – Liikunta- ja kuntoilutalo 
Leskirouva Freytagin kuja 10

Asukastalo Kunto on suunniteltu nimensä 
mukaisesti liikuntakäyttöön. Salissa voi har-
rastaa erilaisia pallopelejä, tanssia ja jumppaa. 
Liikuntaa tarjoavat monet alan yritykset. Saliin 
voi varata yksityisvuoron. Kunnosta löytyy myös 
pieni kuntosali. 

LAVA – Esittävän taiteen talo
Biologinkatu 5

Lava on suunniteltu esittävän taiteen harrasta-
mista ja esityksiä varten. Talo sopii hyvin myös 
tapahtumien, juhlien ja tilaisuuksien pitopaikak-
si. Lavassa on korkealaatuiset äänentoistolait-
teet ja talosta löytyy myös kaksi hyvin varustel-
tua musiikkiharjoitustilaa.

MOTTI – ajopelien kunnostuspaikka
Von Daehnin katu 5

Motissa voi pestä ja korjata autoja, moottori-
pyöriä, mopoja, polkupyöriä ym. menopelejä. 
Halliin mahtuu sisälle samanaikaisesti 4 autoa. 
Hallissa on autonostimen ja työkalujen lisäksi 
nostolaite myös kaksipyöräisiä kulkuneuvoja 
varten.

www.viikki.fi

Kevääseen ja viljelytöiden alkuun on enää muutama kuukausi…

 Palstavuokraa ei saa ruveta maksamaan omin 
päin. Odottakaa rauhassa, palstakirje ja lasku tulevat 
maaliskuussa. Kaupungin kanssa ei ole vielä saatu tehdyksi 
edes vuokrasopimusta, joten emme tässä vaiheessa vielä 
tiedä, mille tasolle palstavuokrat asettuvat. Mutta heti kun 
tiedetään, palstakirjeitä ruvetaan tekemään.

 Jos tiedät jo nyt, että joudut lopettamaan viljelyn, 
ilmoita asiasta mahdollisimman pian (viikinpalstat@gmail.
com). Jonossa oli reilut sata ihmistä, joten on yhteisen 
edun mukaista saada vapautuvien palstojen määrä ajoissa 
tietoon. Ota muutenkin yhteyttä, jos on jotain kysyttävää.

 Myös tänä kesänä tullaan järjestämään ”Viikin paras 
palsta” -kilpailu, joten jos tällainen näkökulma viljelyssä 
kiinnostaa, voi ruveta suunnitelmiaan jo tekemään.

Viikin palstaviljelijöille tiedoksi
Vaikka tätä luettaessa on talvi 
helsingissä vasta alkanut, 
valon valta kasvaa joka päivä 
ja multapeukaloiden mielessä 
alkavat jo siintää kevään 
istutukset. Niille onnekkaille, 
jotka ovat saaneet 
viljelypalstan Vadelmakallion 
ladon edustalta, seuraavassa 
pari muistutusta kevään 
aikatauluista.

kuva © heikki poroila

viljelyTerveisin  
Viikki-Seuran palstajaos

TeemAnA on siis Viikin talvi ja ke-
vät, mutta aihetta saa lähestyä va-
paasti haluamallaan tavalla. Kilpai-
luun toivotaan lähetettävän lähin-
nä digikuvia, mutta tiukan paikan 
tullen myös paperikuvilla voi osal-
listua.

Kuvakisan tuomareina toimivat 
Raimo Puustelli Viikin senioreis-
ta ja Heikki Poroila Viikki-Seuran 
edustajana. Onnistuneimmat otok-
set laitetaan toukokuussa 2014 esil-
le Viikin kirjastoon. 

Seuratkaa senioreille suunnattua 
tiedotusta, mutta jos kysymyksiä 
heräsi jo nyt, yhteyttä voi ottaa Rai-
mo Puustelliin (rpuustelli@gmail.
com, puhelin 040 731 7931).

Ja kun lähdette ulkoilemaan, 
muistakaa ottaa kamera mukaan. 
Koskaan ei tiedä etukäteen, mil-
loin se hieno näkymä tai hetki tu-
lee vastaan.

”Viikin talvea ja kevättä”
Viikin seniorikerhon kevään tapahtumiin kuuluu paljon muun lisäksi 
myös seniori-ikäisille suunnattu valokuvauskilpailu yhteistyössä 
Viikki-seuran kanssa. Yksityiskohdat ovat vielä suunnitteilla, mutta 
jotta kaikki innokkaat näppäilijät ehtivät ottaa myös tuoreita 
talvikuvia, kerromme asiasta jo nyt.

kuvat ©  heikki poroila

VAloKuVAuSKilPAilu 
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kuva © päivi karimaa

 Lukupiirin ensimmäinen 
kokoontuminen on 15.1. 
Seuraavat kokoontumiskerrat 
ovat keskiviikkoisin 12.2., 
12.3., 9.4. ja 7.5. klo 17–19.

 novellikoukku 
alkaa 29.1. ja kokoontuu 
joka kuun viimeisenä 
keskiviikkona klo 18–20. 
Tarkoitus on neuloa novelleja 
kuunnellen. Mukaan voi 
tulla oman neuletyönsä 
kanssa tai neuloa 
hyväntekeväisyysneuletta 
kriisialueille. Kevään 
kokoontumispäivät ovat 
26.2., 26.3., 23.4. ja 21.5.

 Keksintöjä esittelevä 
Kokeilupiste avautuu 
kirjaston tietotorilla 5.2. 
Kokeilupisteessä voi testata 

erilaisia arkea helpottavia 
uutuuksia ja antaa niistä 
palautetta.

 Lainan päivää vietetään 
8.2. Kirjastossa kahvitarjoilu 
klo 11–15. Menneen vuoden 
lehtien poistomyynti alkaa.

 Tablet-tietokoneiden 
ja älypuhelinten opastus 
on torstaisin 16.1., 13.2. 
ja 13.3. klo 14.00–16.00. 
Läppäritohtorin luokse 
voit tulla kysymään oman 
koneesi pulmista torstaina 
10.4. klo 14.00–16.00. Näihin 
opastuksiin ei tarvitse 
ilmoittautua etukäteen. Voit 
ottaa mukaan oman laitteen 
tai käyttää kirjaston laitetta.

 Aloitamme myös 
Digitarinakerhon, jossa 

voit omien valokuvien 
pohjalta tehdä tarinan ja siitä 
edelleen lyhyen elokuvan. 
Digitarinakerho kokoontuu 
maanantaisin klo 13–15, ja 
kokoontumiset ovat 17.2., 
3.3., 10.3., 17.3., 24.3. ja 31.3. 
Ilmoittautuminen on alkanut.

 Alina Cieslan valokuvia 
on nähtävillä näyttelyssä 
Kohtaamisia – möten – 
encounters 2.4.–29.4. 

 Satuja luetaan yli 
3-vuotiaille joka keskiviikko 
klo 10.00. Satutunnit alkavat 
15.1.2014.

 Lauantaisin voi tulla 
lasten kanssa katsomaan 
non-stop -piirrettyjä 
eli nonareita. Elokuvia 
näytetään klo 11 alkaen.

Rysäkeisareita ja 
salakuljettajia – 
Eero Haapanen avasi tuntemattomia 
lähihistorian lehtiä

S yksyn 2013 tärkeitä 
kirjauutuuksia oli Viikin 
luontovalvoja Eero Haapasen 
kirja Sörkan rysäkeisarit 

(SKS), joka avaa haastatteluiden ja 
oikeudenkäyntiasiakirjojen avulla 
helsinkiläisen lähihistoriasta aiemmin 
kovin huonosti tunnettuja puolia. Kirjan 
keskiössä on Sipoosta muuttaneen 
Karlssonien kalastajasuvun elämä 
Vanhankaupunginlahdella 1800-luvun 
lopulta aina 1960-luvulle asti. Haapanen 
ehti haastatella sukuun kuulunutta 
Erik Karlssonia ja sen kautta kirjaan 
on syntynyt poikkeuksellisen intiimi 
tunnelma.

Viikkiläistä kiinnostaa kirjassa monen 
muun asian lisäksi sen päänäyttämö 
eli Vanhankaupunginlahden 
saaret Kuusiluoto, Kokkoluoto ja 
Lammassaari. Maantieteellisesti 
kirjan tapahtumat sijoittuvat paljon 
laajemmalle alueelle, mutta nykyisen 
Viikin alueella Karlssonit pääosin 
asuivat ja nostivat uskomattomia 
kalansaaliita, ja sieltä käsin operoivat 
aina Viroon asti.

Haapasen perusteellinen arkistotyö 
on tuonut eteemme historiaa, jollaista 
ei aikaisempina vuosikymmeninä olisi 
välttämättä julkisuuden arvoiseksi 
edes hyväksytty. Karlssonien tarina 
kun sisältää rehellisen – ja usein 
käsittämättömän hyvin taloudellisesti 
tuottaneen – kalastuksen lisäksi 
rutkasti salakuljetusta ja muita lain 
näkökulmasta rikollisia tekoja sekä 
alituista rähinöintiä viinan vaikutuksen 
alaisena.

Samalla kun Haapanen kertoo 
Karlssonien laajan suvun tarinaa, hän 
luo elävän kuvan Sörnäisten suunnan 
työläisasutuksen historiasta ja vaiheista. 
Jonkinasteinen vääristymä syntyy tosin 
siitä, että viranomaisten dokumentteihin 
ovat ikuistuneet pääosin ihmisten 
elämän ikävät puolet, ja niiltä osin 
kirja on välillä loputonta rikosten ja 
rangaistusten luettelointia. Elämän 
valoisat puolet joutuu lukija pääosin 
kuvittelemaan itse, kauniit kesäpäivät 
rauhallisen merenlahden sylissä.

Tällaista mikrohistoriaa kuitenkin 
tarvitaan. Mahtimiesten elämä 
on harvoin yhtä mielenkiintoista 
kuin kieltolakia uhmaavien 
kalastajayrittäjien. Samalla lukija tulee 
pohtineeksi sitä, miten usein se, mikä 
milloinkin on rikollista, on pelkkä 
määrittelykysymys. Kun kieltolaki oli 
väestön enemmistön mielestä huono 
laki, sen rikkomista ei pidetty oikeana 
rikollisuutena. Esimerkiksi Sörkan 
lähipoliisi Karl August Spaak, joka on 
muuten yksi kirjan kiintoisimmista 
henkilöhahmoista, osasi suhtautua 
asiakkaisiinsa empaattisesti. Moni rikos 
kun oli seurausta pelkästään ihmisten 
hädänalaisesta tilanteesta.

Eero Haapasen kirja on hieno 
kulttuurityö, johon jokaisen Helsingin 
asutushistoriasta ja erityisesti kieltolain 
ajasta kiinnostuneiden kannattaa 
ehdottomasti tutustua. Haapanen 
pysyttelee itse taustalla, vaikka kirjan 
alussa kertoo myös henkilökohtaiset 
syynsä kirjahankkeelle. Lopputulos on 
lukijan kannalta onnistunut. Kirjassa 
on myös kunnolliset hakemistot ja 
liitekartta, joiden avulla Karlssonien 
tarinaan on maakravunkin helppo 
eläytyä, jos ei Helsingin saaristo ole 
muuten tuttu.

Heikki Poroila
Talvi tuli 

rusakoillekin.

kuva © heikki poroila

Kirjaston talvessa tapahtuu

Viikin kirjasto  
sinisessä ympyrätalossa, 

Viikinkaari 11

www.helmet.fi/
viikinkirjasto

Lämpimästi 
tervetuloa 

kaikkiin 
tapahtumiin! 

 Henkilökohtaista opastusta. Apua ja neuvoja tietokoneen, internetin ja sähköpostin 
käytön perusteisiin. Autamme mielellämme myös kirjallisuuden, musiikin tai muussa 
tiedonhaussa. Opastus tapahtuu omalla tai kirjaston tietokoneella. Ilmoittautumiset ja ajan 
varaaminen henkilökohtaiseen opastukseen kirjastossa tai puhelimitse 09 310 85071.

Haluatko ihania 
työkavereita?
Teemme työtä 
hyvinvoinnin parissa 
itsenäisinä jälleen-
myyjinä. Työn 
määrän päätät itse. 
Ota yhteyttä: 
p. 050 528 6465, 
leila@hampaala.fi 
www.aloehelsinki.fi 

Liity 
Viikki-Seuraan

www.kaupunginosat.net/viikki

Lentopallon harrastajat 
etsivät uusia pelaajia

TAiToTASo vaihtelee laidasta 
laitaan. Paikkana on Viikin 
Asukastalo Kunto (Leskirouva 
Freytagin kuja 10). Vuorot 
ovat keskiviikkoisin kello 
19.00 ja lauantaisin kello 
16.00. 

Edellytyksenä on Helsingin 
Lähiöliikuntapassi, mutta tu-
tustumiskäynti onnistuu il-
man sitäkin.

Lentopalloryhmä hakee 
uusia pelaajia joukkoonsa. 
harrastelijapelaajat 
koostuvat kaiken ikäisistä 
aikuisista, miehistä ja 
naisista, jotka asuvat 
helsingin alueella. 

Heikin herkkuvinkki
TeksTi ja kuva Heikki Poroila

Sellaisella pääset herkuttelemaan ravintola 
Kaskessa Valtsun alakerrassa kympillä. Olen 
itse testannut annoksen parikin kertaa ja 
voin lämpimästi suositella.

Etanapannussa on valkosipulilla ja 
parmesanjuustolla kuorrutettuja pikkuruisia 
etanoita Pernod-yrttivoissa. Ei siis mitään 
laihdutusruokaa, mutta annoksen idea ei 
olekaan etanoiden koossa tai määrässä 

vaan maussa. Sitä riittää niin paljon, ettei 
pannua kannata luovuttaa tarjoilijalle, 
ennen kuin viimeinenkin pisara on kaavittu 
leipäpalalla talteen. 

Etanapannu on kympin alkuruoka, jolla 
ei lähde isompi nälkä, mutta josta jää 
helposti halu maistaa sitä toisenkin kerran. 
Kokeile ihmeessä!

haluaisitko maistaa vaihteeksi 
jotain uutta herkkua? Miltä 
kuulostaisi etanapannu? 
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Viikin kirkon 
kevät 2014

Vauvat, lapset, 
kouluikäiset

saat myös paikallislehdestä, Kirkko ja 
kaupunkilehdestä, kirkon ilmoitustaululta, 
Facebook-ryhmästä: facebook.com/
viikinkirkko, netissä osoitteesta: www.
helsinginseurakunnat. /malmi tai ottamalla 
yhteyttä kirkolle tai kirkon työntekijään 
(sähköpostit: etunimi.sukunimi@evl. ).

TIETOA VIIKIN KIRKON TOIMINNASTA

Messu sunnuntaisin klo 10. Messun 
jälkeen kirkkokahvit.
Perhemessu toteutuu lasten ja 
perheiden ehdoilla. Siihen mahtuu 
lasten ääniä ja liikettä. Messu on 
tavallista lyhyempi, toiminnallisempi ja 
sen musiikissa on lapsen näkökulma.

Kappalainen Petri Jukanen (09) 2340 4457. Pastorit Outi Lantto, 050 380 3602, Anni 
Punkka (09) 2340 4471, (09) 2340 4478 ja opiskelijapappi Laura Mäntylä 050 591 9874. 
Kanttori Marjasisko Varha (09) 2340 4496. Muskarit Kira-Mia Tuisku 040 738 1348 ja 
Marja Kyllönen 040 572 0804. Diakoniatyöntekijä Kirsi Jaakonaho (09) 2340 4526. 
Lastenohjaaja Margit Jukanen (09) 2340 4571. Varhaisnuorisotyönohjaaja Emma 
Luoto (09) 2340 4555. Nuorisotyönohjaaja Katja Muranen, p. 09 2340 4558. Suntiot: 
Jarmo Frondelius, Seija Hulkkonen, Raija Suppula.

Tapahtumia, ryhmiä 
ja diakoniatyötä
• Missio-kerho ma klo 18 parilliset 

viikot (3.2., 17.2., 17.3., 31.3., 28.4.), 
kädentaitojen ja askartelun parissa 
lähetystyön tukemiseksi

• Soppa-Paanu – ilmainen keitto/ 
laatikkoruoka to klo 12 
(30.1., 27.2., 27.3., 24.4. ja 22.5.) 

• Seniorikerho Tuulan torstai Hoiva 
Viikissä to klo 14 
(23.1., 20.2., 20.3., 24.4., 15.5.)

• pe 7.2. klo 19 Siioninvirsi-seurat 
Helena ja Pekka Untamalalla, os. 
Tilanhoitajankaari 10 D 50

• Siionin Kanteleen lauluseurat 
su 23.3. klo 16 (kahvit klo 15.30)

• Ajanvarausaika diakonia 
vastaanotolle ma klo 10–11, 
p. 09 2340 4489

• To 13.2. klo 18 Latinalais-
amerikkalainen ilta. Aterian 
hinta 10 € aikuiselta, 5 € lapselta 
Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. 
Ilm. Outi Lantto.

• To 3.4. klo 18 Afrikkalainen ilta. 
Aterian hinta 10 € aikuiselta, 5 € 
lapselta gambialaisen Sitta Nunga-
koulun hyväksi. Ilm. Outi Lantto.

• To 8.5. klo 18 Tahdon! -ilta kevään ja 
kesän vihkipareille

• Aikuisrippikoulu la 8.3. ja su 9.3. 
klo 10–16, ti 11.3. ja 18.3. 
klo 18–20. Kon rmaatio la 29.3. 
klo 16. Ilm. kirkkoherranvirastoon 
p. 09 2340 4400.

• Kummileiri kummeille ja 
kummilapsille (7–12 v.) 23.–25.5. 
Lohirannan leirikeskuksessa. Hinta 
70 € aikuiselta, 35 € lapselta. Tied. 
Outi Lantto, 09 2340 4475 tai Ville 

Nuorille aikuisille ja vähän vanhemmillekin

• Ke 5.2. klo 9.45 Lasten raamattu-
seikkailu

• La 1.3. klo 11–14 Kyläkirppis kirkolla, 
pöytävuokrat 10 € Yhteisvastuu 
keräykselle, varaukset Eeva Hurs-
kainen, eeva.hurskainen@pp.nic. , 
050 363 6329.

• Su 2.3. klo 11–14 Laskiaisrieha 
Latokartanon torilla (Viikin kirkon ja 
Valintatalon välissä) yhteistyössä 
opiskelijoiden ja Viikki Seuran kanssa. 
Kirkolla käsitöitä ja herkullisia tuotteita, 
askartelua, lelukirppis, ilmapalloja ja 
YV-arpajaiset. Torilla poniratsastusta, 
koiravaljakkoajelua, pulkkamäki, sop-
patykki, grillimakkaraa ym.

• Ke 2.4. klo 9.30 Lasten pieni viikko-
messu 

• Ke 16.4. klo 10 Lasten pääsiäishar-
taus

• Perhekerho vanhemmille ja lapsille ke 
klo 9.30–11

• Esikoisvauvakerho alle vuoden 
ikäisten esikoisvauvojen vanhemmille 
to klo 13.30–15

Ski and Pray -leiri 
17.-20.2. Hollolan 
Siikaniemen leirikeskuksessa 
4.–7.-luokkalaisille. 
Yhtenä leiripäivänä retki Messilän 
laskettelukeskukseen. Leirin 
hinta 50 €, sisaralennus 10 €. 
Laskettelukulut maksettava itse. 
Ilmoittautuminen: https://hsrkyssl.
helsinginseurakuntayhtyma. /
ilmoittautuminen/. Lisätietoja: Niina 
Alatalo p. 09 2340 4549.

Nietos-leiri 17.–19.2. 
Hollalan Upilan leirikeskuksessa 
1.–3.-luokkalaisille. 
Etupäässä Tapanilan, Viikin, 
Jakomäen ja Siltamäen 
koululaisille. Leirin hinta 30 €, 
sisaralennus 5 €. Lisätietoja: 
Emma Luoto p. 09 2340 4555. 
Ilmoittautuminen: https://hsrkyssl.
helsinginseurakuntayhtyma. /
ilmoittautuminen/

MUSKAREIDEN VAPAITA PAIKKOJA voi tiedustella Kira-Mia Tuisku ja Marja Kyllönen.
PÄIVÄ- JA PERHEKERHOISTA antaa tietoa lastenohjaaja Margit Jukanen.

KOULUIKÄISTEN KERHOISTA antaa tietoa nuorisotyönohjaaja Emma Luoto.

• Su 2.2. klo 18 Sata soittajaa ja kymmenen sormea II. 
Pianotaiteilija Olli Hautala soittaa L. v. Beethovenin, 
F. Lisztin sovittaman, VII sinfonian A- duuri. Vapaa 
pääsy, ohjelma 5 €

• Su 9.2. klo 18 Kamarimusiikkikonsertti Meritähti trio. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €

• Su 16.2. klo 18 Konsertti Päivi Ollikainen, kantele. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €

• To 6.3. klo 14 Musiikkimatinea Helsingin 
Poliisisoittokunnan puhallinkvintetti. Päiväkahvit. 
Vapaa pääsy.

• To 6.3. klo 18 Veisuilta. Nuoren seurakunnan veisuja 
eri vuosikymmeniltä, Naiskuoro Pihlaja, Marjasisko 
Varha ja Outi Lantto.

• To 13.3. klo 18 Juha & Tapio. Juha Koskela ja Tapio 
Leinonen kitaroineen. Vapaa pääsy. Kolehti.  

• Su 16.3. klo 16 ”Myö se ollaan tämän kirkon 
tärkeintä väkkee”. Malmin seurakunnan 
lapsikuorojen konsertti. Laulajia Jakomäestä, 
Puistolasta, Pukinmäestä, Siltamäestä, Tapanilasta ja 
Viikistä. Vapaa pääsy.

• Ke 19.3. klo 19 Pianomatinea. Pohjois-Helsingin 
musiikkiopiston piano-oppilaat esiintyvät.

• Su 13.4. klo 18 Konsertti. Esa Pietilä, saksofoni. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €

• Su 6.4. klo 18 Laulukonsertti. Oopperalaulajat Maria Kettunen ja Jyrki Korhonen. 
Vapaa pääsy, ohjelma 5 €

• Su 13.4. klo 18 Konsertti. Esa Pietilä, saksofoni. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €
• Su 4.5. klo 11–14.30 Kuorojen järjestämä Perhetapahtuma. Tapahtuma päättyy 

klo 13.30 alkavaan musiikkihetkeen. Helsingin poliisisoittokunta ja Pihlajanmarjat 
-kuoro.

• Ke 7.5. klo 18 Tahdon! -konsertti. Lauluja rakkaudesta ja elämästä. FaktaBeat, 
kolehti.

Konsertteja ja musiikkia

Kirkolla toimii 
kaksi kuoroa: 
Naiskuoro 

Pihlaja sekä 
Lapsi- ja 

nuorisokuoro 
Pihlajanmarjat. 

Tiedustelut 
Marjasisko 

Varha.

Paastonaika ja 
pääsiäinen
• Ke 5.3. klo 19 Tuhkakeski-

viikon iltamessu 
• Ke 16.4. klo 19 Hiljaisuuden 

laulujen ilta 
• To 17.4. klo 19 Kiirastorstain 

iltamessu 
• Pe 18.4. klo 10 Pitkäperjantain 

sanajumalanpalvelus 
• Su 20.4. klo 10 Pääsiäispäivän 

messu 
• Su 20.4 klo 18 Sata soittajaa 

ja kymmenen sormea III. 
Pianotaiteilija Olli Hautala 
soittaa L. v. Beethovenin, 
F. Lisztin sovittaman, 
III sinfonian Eroica Es-duuri.

• Su 9.2. klo 10 Perhemessu 
• Su 2.3. klo 10 Perhemessu ja Laski-

aisrieha (klo 11-14)
• Su 9.3. klo 14.30 Vauvakirkko erityi-

sesti sylissä pidettäville lapsille
• Su 13.4. klo 10 Perhemessu
• Su 4.5. klo 10 Perhemessu ja kuo-

rojen kevättapahtuma, klo 13.30 
Kevätlauluhetki.

Hiljainen viikkomessu torstaisin klo 
17.30. Viikkomessu on pieni arki-illan 
ehtoollishetki, paikka pysähtyä, rukoilla 
ja ottaa vastaan pyhä ehtoollinen.
Viikkomessun jälkeen Saarnasarjassa 
puheenvuoron käyttää to 20.3. klo 18 
Kaarina Hazard, näyttelijä, toimittaja 
ja mediatutkija ja 27.3. klo 18 Marko 
Kulmala, televisiotuottaja, kirjailija ja 
media persoona.

Taidenäyttely 
PALSTA – 

Aira Salomaan 
maalauksia

kirkon 
aukioloaikoina 

2.3.–27.4.

Kirkon kellot kutsuvat sunnuntaisin

Lähdesmäki 050 543 6134, ilm. 9.5. 
mennessä kirkkoherranvirastoon 
09 2340 4400.

• Kristillinen jooga kurssi ohjaaja 
Rita Saaren johdolla ma 13.1.–19.5. 
(paitsi 3.2., 17.2., 3.3., 7.4., 5.5.) 
klo 19–20.30. Tied. Outi Lantto p. 
09 2340 4475. Osallistumismaksu 
koko kurssilta 30 €.

• Suoran toiminnan joukot to 
30.1., 20.2., 10.4. ja 15.5. klo 18 
toteuttaa arjen diakoniaa ja Kirkon 
Ulkomaanavun kampanjoita. Tied. 
Outi Lantto.

• Ilmaisutaidon 
ryhmä ke 
klo 18–20 
8.1.–19.2. 

Viikin kirkko Agronominkatu 5, 00790 Helsinki (09) 2340 4429, sähköposti: viikki.piiri@evl. 
Viikin kirkko on käytössä kirkollisiin toimituksiin ja niihin liittyviin perhejuhliin. Varaukset Malmin seurakunnan 

kirkkoherranvirastosta (09) 2340 4402, ma-pe klo 9–15, ke myös klo 16–17

Pyhä-
kävelyiden 

lähtö su 16.2., 
23.3. ja 4.5. 

klo 16 Viikin 
kirkolta.

olet ottanut Viikissä tapahtuu -lehden pää-
toimittajan tehtävät vastaan loppuvuodesta 
2013. mitä asioita haluat tässä tehtävässä 

toteuttaa?
Uutena päätoimittajana haluan jatkaa lehden linjaa 
kaikkien viikkiläisten yhteisenä tiedotusvälineenä. 
Toivon, että lukijat tulevat lehden kautta tietoiseksi alueen 
muutoksista ja tapahtumista. Tavoitteena on, että me 
kaikki viikkiläiset tuntisimme kaupunginosamme omaksi 
kodiksemme.

olet yrittäjä ja lapsiperheen isä. minkälainen 
asuin- ja toiminta-alue Viikki on sinulle?
Koen Viikin hyvin lapsiystävällisenä paikkana. 

Pienten lasten isänä pelkään eniten autoliikennettä, mutta 
onneksi kaavoittajat suunnittelivat sen aikoinaan viisaasti 
kulkemaan suurelta osin ulkoreunoja pitkin. Näin sisäosiin 
jäävät laajat kävely- ja pyöräilyalueet sekä kaksi koulua ja 
suurin osa päiväkodeista. Työmatkani liikun pääsääntöisesti 
autolla, mutta minut voi bongata varsinkin kesäaikaan usein 
myös pyörän satulasta.

Tiedottaminen isolle joukolle on aina haastava 
tehtävä. millaisena näet Viikissä tapahtuu 
-lehden roolin ja mitä muuta tiedottamisen 

puolella voidaan tehdä?
Viikissä tapahtuu -lehdellä on jatkossakin keskeinen rooli 
tiedottamisessa. Lehteen on helpompi koota laajempia 
asiakokonaisuuksia ja henkilöhaastatteluita kuin sähköisiin 
tiedotuskanaviin.Toisaalta sähköisiin tiedotuskanaviin 
– verkko- ja facebook-sivut – sopivat paremmin lyhyet, 
ajankohtaiset aiheet ja tapahtumat. Tarvitsemme siis sekä 
perinteistä paperilehteä että internetissä tapahtuvaan 
tiedottamista.

mitkä ovat Viikin kolme pahinta ongelmaa ja 
kolme hienointa asiaa?
Otetaan moitteet ensin. Linja-autoliikenne toimii 

hyvin, mutta nykyisen bussi-Jokerin muuttaminen raide-
Jokeriksi helpottaisi monen työmatkailijan arkea. Samaten 
kaipaan Kivikon liittymää, jotta saisimme paremman 
henkilöauto- ja bussiyhteyden Kivikon ja Myllypuron 
suuntaan. Suuri kauppakeskus Prisma on erinomainen asia, 
mutta sen rinnalle kaivataan pieniä katutason myymälöitä ja 
palveluita. Viikin hieman puutteellisesta joukkoliikenteestä 
johtuen oman auton käyttöaste on korkeampi kuin mitä se 
voisi olla. Nyt tulisi joko rakentaa lisää pysäköintitiloja tai 
edistää joukkoliikennettä. 

Sitten niitä hyviä puolia, joita on esimerkiksi keskeinen 
sijainti. Erityisesti autoilevan on helppo suunnistaa erilais-
ten harrastusten pariin ympäri kaupunkia. Toisena myön-
teisenä asiana on rauhallisuus ja lapsiystävällisyys. Viikki on 
rakennettu erilaisia asumismuotoja hyödyntäen, mutta sii-
tä huolimatta – tai juuri siitä johtuen – kaikki toimii. Kol-
mantena sanoisin yhteisöllisyyden. Viikki on nuoruudes-
taan huolimatta hieman kylämäinen ja persoonallinen. Jo 
nyt viikkiläisiin on mukava törmätä erilaisissa yhteyksissä 
alueemme ulkopuolella. 

onko sinulla elämässä jotain yleisempää 
periaatetta tai tunnuslausetta?
Mielilauseeni on ”yrittäminen vie eteenpäin”. En 

tarkoita tällä pelkästään ammattimaista yrittäjyyttä vaan 
yhtä lailla elämänasennetta. Myönteisesti, uteliaasti ja 
pienellä riskillä löytää itsestään ja muista kanssaihmisistä 
aivan uusia puolia.

”Yrittäminen vie 
eteenpäin”

kysymykseT ja kuva Heikki Poroila, 
vasTaukseT Mikko Savelius

– uusi päätoimittajamme esittäytyy

Mikko Savelius

1

2

3

4

5
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Tule Viikki-Seuraan!
Viikki-seura on 
sitoutumaton, kaikille avoin  
kaupunginosayhdistys, jonka  
toimialueena on Viikki- 
Latokartano. 

Jäseniksi ovat tervetullei-
ta kaikki Viikin asioista kiin-
nostuneet. Tule sinäkin mu-
kaan, aktiiviseksi tai vain tuki-
jäseneksi. Jäsenmaksu on vain 
10 euroa vuodessa, tukijäse-
niltä 20 euroa.

Viikki-Seuran verkkosivut ovat edelleen viikki-
läisten yhteinen tiedotuspaikka ja ilmoitustau-
lu. Jos haluat tiedottaa tapahtumasta, käytä hy-
väksi tapahtumapalstaa. Jos haluat kertoa mie-
lenkiintoisesta tai tärkeästä asiasta, käytä uutis-
palstaa tai aloita keskustelu. 

Älä jää murehtimaan, miten saisit sanaa viikki-
läisille. Käytä maksutonta, helppokäyttöistä ja 
kaikille avointa Viikki-Seuran verkkosivustoa!

www.kaupunginosat.net/viikki

Liity 
Viikki-

Seuraan!

Viikki-Seura toimii kaikkien 
viikkiläisten yhteisenä ään-
enä, oli sitten kyseessä liiken-
ne, nuoriso, liikunta, sosiaa-
li- ja terveyspalvelut tai pientä 

taloudellista tukea tarvitseva 
paikallinen hanke.

Kaikissa seuraan liittyvis-
sä asioissa voit ottaa yhteyt-
tä puheenjohtaja Riitta Kor-

hoseen (riittakorhonen3@
gmail.com) tai sihteeri Heik-
ki Poroilaan (heikki.poroila@
gmail.com). 

JUHLAKORISTELU-työpaja ke 29.1.
klo 17-19 (38 €, ennakkoilm.)

Lue lisää Gardenian kevään
tapahtumista ja kursseista
www.gardenia-helsinki.fi > tapahtumat

JAPANIPÄIVÄ su 9.2. klo 11-15
Tule tutustumaan japanilaiseen
kulttuuriin trooppisen puutarhan
sisäänpääsymaksun hinnalla

GARDENIASSA TAPAHTUU

Gardenia-Helsinki, Koetilantie 1, Viikki - puh. (09) 3478 400

taa paikallisia asiakkaita.
Aloitimme suunnittelut 

jo hyvissä ajoin oman blogin, 
Facebook-sivun ja -tapahtu-
man, Instagram- sekä Pinte-
rest-sivujen luomisella. Halu-
simme jo ennen tapahtumaa 
rakentaa vahvasti kahvilam-

Pop-up -kahvila Helsingin 
Herkkusuu tavoitti asiakkaat

TEKSTI JA KuVA Heidi Waltari

  Oman pop-up-kahvilan perustaminen oli ollut perheemme 
haaveissa jo keväästä 2011 alkaen, jolloin ensimmäinen 
Ravintolapäivä näki päivänvalon. Kahvila Helsingin Herkkusuu oli 
saanut alkunsa jo aiemmin tuolloin 6-vuotiaan esikoisemme ideasta. 
Hän rakensi huoneeseensa ensimmäisen ”Kahvila Herkkusuun” ja 
kiinnitti itse laatimansa mainoksen sekä menun sen oveen. 

me omaa brändiä, hakukone-
näkyvyyttä sekä näkyvyyttä 
paikallisesti Viikissä. 

Suunnittelimme saman vi-
suaalisen ilmeen mukaisesti 
myös printtimainokset, jot-
ka tavoittivat paikallisia asuk-
kaita kaupan, leikkipuiston 
ja päiväkodin ilmoitustaulul-
la. Hyödynsimme myös omia 
verkostojamme ja saimme sitä 
kautta paljon ennakkomark-
kinointia kahvilallemme.

Varsinainen menumme 
oli yksinkertainen: vas-

tapaistettuja croissanteja, ma-
caron-leivoksia, mangojuus-
tokakkua sekä kahvia ja me-
hua. 

Olimme varautuneet noin 
50 asiakkaaseen, mutta kah-
vilan suosio ylitti kaikki odo-
tukset. Kahden tunnin aika-
na herkut menivät kaupak-
si viimeistä suupalaa myöten 
ja asiakkaita riitti – sekä van-
hoja tuttuja että uusia tutta-
vuuksia omilta kotikulmilta. 
Herkut saivat valtavasti ke-
huja ja macaronit maistuivat 
etenkin lapsille!

Kokemus oli meille hie-
no ja ainutlaatuinen, ja 

innolla suunnittelemmekin 
jo seuraavaa Ravintolapäivää!

Googlen perusteella Suo-
mesta löytyi jo useam-

pikin kahvila Herkkusuu, jo-
ten varmuuden vuoksi pää-
timme nimetä kahvilamme 
Helsingin Herkkusuuksi. 
Paikkana toimi Latokartanon 
tori, jossa olisi helppo tavoit-

Kahvila helsingin herkkusuun 
kuulumisia voi seurata myös 
sosiaalisessa mediassa:

Blogi: http://kahvilahelsinginherkkusuu.
blogspot.fi/
Facebook: https://www.facebook.com/
kahvilahelsinginherkkusuu
instagram: http://instagram.com/
helsinginherkkusuu

ITÄ-HELSINGIN
SUOLAHUONE

GARDENIAKESKUS, VIIKKI KOETILANTIE 1,
00790 HKI puh. 040-5711 339
Luonnonmukaista hoitoa 

hengityselin- ja iho-ongelmiin.
Myös infrapunasauna ja detox-spa(jalkakylpy).

Myynnissä terveysvaikuitteinen 
Argan ruoka- ja iho öljy

TERVETULOA TUTUSTUMAAN!        www.suolahuoneviikki.fi

Ilmoituksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä 
myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen 

puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@lahitieto.fi




