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Lastenorkesteri Loiskis ja 
klovni Dodo viihdyttävät 
lapsia, paikalle on tulossa 
myös Pakilan VPK:n palo-
auto ja poniratsastusta 
(maksullista). Kirppispöydät, 
grilli, puhvetti, onnenpyörä 
ja kasvomaalaus täydentävät 
tarjontaa. Vapaa pääsy, 
tervetuloa!

Torstaina 22. toukokuuta 2014 alkaen kello 17 (Laivuri Petterin kuja 3)

GardeNiasta Lisää s. 2–3.

Kuva © Riitta Korhonen

Viikin kirjasto sinisessä 
ympyrätalossa, Viikinkaari 11
www.helmet.fi/viikinkirjasto

 Digitointilaite ja 
pleikkapelihuone
Kirjastossa tutkijanhuoneena 
tunnettu tila on remontin myö-
tä heräämässä uuteen toimin-
taan. Huoneeseen on hankittu 
usein kysytty digitointilaite, jolla 
voit muuttaa vanhat VHS-kasetit 
DVD-levyiksi. Lisäksi huonees-
sa on on PlayStation 3 -pelikon-
soli odottamassa pelaajia. Ajan 
huoneeseen voit varata palvelu-
tiskiltä.

 Tuunausta ja tarinoita – 
kesätyöpaja 2.–6.6. klo 13–15
Työpajat sisältävät mm. kierrä-
tysaskartelua, pelejä ja leikkejä. 
Materiaalit saa kirjastosta. Kurssi 
on maksuton ja se on tarkoitettu 
7–12-vuotiaille. Kurssille ilmoit-
taudutaan etukäteen joko pai-
kan päällä kirjastossa tai puheli-
mitse, puh. 09-310 85071.

 Kirjasto on myös mukana 
kesätoiminnassa paikallisen 
nuorisotoimen kanssa 

 Pihlajiston nuorisopuistossa 
10.6.–12.6. klo 13–17 

 Viikin torilla 16.6.–18.6. 
klo 13–17.

 Hae kirjastosta lukuvinkit 
kesäksi! Kirjaston henkilökunta 
tekee vinkkilistan parhaista 
kesälukemisista. Voit hakea 
listan kirjastosta, tai tutustua 
siihen kirjaston verkkosivuilla 
2.6. alkaen.

Syksyn tietotekniikka-opastusten 
ajankohdat ja aiheet selviävät 
toukokuun aikana. Ilmoittautu-
minen alkaa elokuussa.

Kirjasto 
tarjoaa

Muistathan, että kirjasto siirtyy 
kesäaukioloaikoihin 26.5. alkaen. 
Kesällä aukioloaikamme ovat 
ma–to klo 9–20 ja pe klo 9–18. 
Viikonloppuisin olemme kiinni. Talven 
aukioloaikoihin palataan 10.8. alkaen.

Kirjastoomme on tulossa pieni 
sisustusremontti todennäköisesti 
syksyllä. Joudumme mahdollisesti 
sulkemaan kirjaston muutamiksi 
päiviksi. Tiedotamme asiasta kirjaston 
Helmet-sivuilla heti kun suunnitelmat 
ovat tarkentuneet.

Gardenia vaarassa
  Helsingin kaupunki harkitsee Viikin Gardenian sulkemista. Sen 

13-vuotinen toiminta on kattanut trooppisen keitaan lisäksi luontokouluja 
lapsille, puutarhaneuvontaa, japanilaisen ulkopuutarhan, kokoustiloja sekä 
monipuolisia kursseja ja ympäristökasvatusta.
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Gardenian  
japanilainen  
kivipuutarha

sari oikarainen

Gardenian käyttökustan-
nukset ovat kuitenkin 

samat ja rakennuksen kuu-
kausivuokra on niin kova, et-
tei tilavuokratuotoilla pysty-
tä kattamaan vuokria, vaik-
ka kaikki kolme vuokrattavaa 
tilaa olisivat 100-prosentti-
sesti vuokrattuina ympäri 
vuoden. Ainoana ratkaisuna 
tiukkaan tilanteeseen voisi ol-
la, että kaupungin tilakeskus 
pidentäisi perustamiskustan-
nusten takaisinmaksuaikaa.”

Sari on viihtynyt hyvin 

Gardeniassa. Haastavinta 
on vuosiohjelmien laatimi-
nen, koska aina pitää keksiä 
jotain uutta ja olla ajan her-
molla. Myös mainostami-
sen organisointi on haasta-
vaa pienellä budjetilla. Paras-
ta on työn vaihtelevuus, joka 
päivä on erilainen. Asiakkaat 
ovat hyväntuulisia ja positii-
vista palautetta saa runsaasti 
palveluista. 

Vuosi 2008 oli huippuhyvä 
vuosi, sen jälkeen on tapahtu-
nut vähennystä lähinnä yri-

Gardenian toimitusjohtaja Sari Oikarinen on 
työskennellyt Gardeniassa vuodesta 2002 lähtien. 
Hänen mukaansa osakeyhtiömuoto karsii monta 
rahoituskanavaa, mistä voisi hakea lisärahoitusta. 

  Jo Gardenian 
perustamisvaiheessa 
tiedettiin, että talon 
rakentaminen on 
poikkeuksellisen 
kallista ja että 
toimintaa pyörittävän 
yhtiön on vaikea 
selviytyä vuokrasta. 
Siksi päätettiin, 
että kaupunki tukee 
toimintaa avustuksen 
muodossa ja 
kaupungin virastot 
tilaavat yhtiöltä 
palveluita. 

Virastojen tilauksista on vuo-
sien varrella rahoitettu muun 
muassa luontokoulun toimin-
taa, järjestetty kaupunkilaisil-
le ilmaisia opastettuja luon-
toretkiä, toimitettu luon-
toretkikalenteria, järjestet-
ty koululaisille suunnattuja 
luontoharrastuspäiviä, annet-
tu puutarhaneuvontaa niin 
yksityishenkilöille kuin myös 
taloyhtiölle ja viljelypalstayh-
distyksille. 

Luontokoulussa on vuo-
sien varrella käynyt noin 23 
000 helsinkiläistä koululais-
ta opetusviraston kustanta-
mana. Gardeniassa on ny-
kyisin yhdeksän vakituista 
työntekijää ja lisäksi on vii-

Viikin
Gardenian toiminta 
vaakalaudalla

TeKSTi ja KuVaT Riitta Korhonen

Helsinki-Gardenian perustamissuunnitelma hyväksyttiin 
valtuustossa 9.4.1997 ja rakennus valmistui vuoden 2001 
alussa yhtenä Kulttuuripääkaupunki 2000 -hankkeena. 
Rakennuksesta järjestettiin arkkitehtikilpailu, jonka voit-
ti Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka oy ehdo-
tuksellaan ”TII-PII”. 
Kilpailulautakunnan mukaan rakennus sopii erittäin hy-
vin Viikin arvokkaaseen peltomaisemaan ja ottaa huo-
mioon paikalliset luonnonolot. Iso lasirakennus kokoaa 
joustavasti ei-kaupalliset toiminnot kuten talvipuutar-
han, viher- ja ympäristötietokeskuksen sekä luontokou-
lun saman katon alle. Lasirakennus muodostaa Viikin 
alueelle tyylikkään ja pitkäikäisen maanmerkin.

Valtuuston päätöksellä perustettiin hoitamaan Garde-
nian toimintaa oy Gardenia-Helsinki Ab -niminen osa-
keyhtiö, josta kaupunki omistaa 90 % ja yliopisto 10 %. 
Kiinteistöä hoitamaan perustettiin Kiinteistö oy Viikin 
viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab, josta kau-
punki omistaa 91, 26 % ja yliopisto 8,74 %. 

konloppu-työntekijöitä, free-
lancer-oppaita ja kurssien ve-
täjiä. Palkkoja ja palkkioita on 
maksettu noin 50 henkilölle 
vuodessa.

Opetusviraston karsit-
tua luontokoulujen ti-

laamista viime vuosina, ta-
loudellinen lama ja määräai-
kaisen vuokranalennuksen 
päättyminen tulevat aiheut-
tamaan Gardenialle taloudel-
lisia ongelmia. Kaupungin-
hallituksen konsernijaosto on 
käsitellyt asiaa ja mahdollis-
ta alasajoa ja on kehottanut 
tutkimaan, mitä Gardenian 
myynti- ja alasajovaihtoehdot 
tulisivat maksamaan.

tysten tilauksissa, tosin tämä 
vuosi osoittaa jo elpymisen 
merkkejä. Haltian luontokes-
kuksen avaaminen ei ole vai-
kuttanut Gardenian toimin-
nan tilauksiin.

”

Ilmoituksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä 
myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen 

puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@lahitieto.fi

Kuva © Heikki poroila

Viikin Gardenian kohtalo puhuttaa. Rakennus 
ei ole pelkästään trooppinen puutarha 
vaan myös suosittu koululaisten retkikohde 
ympäristötietoisuuden kasvattamiseksi. 
Valitettavasti Helsingin kaupunki karsii menoja 
ja Gardenian sulkeminen on todellinen 
vaihtoehto. Asia on niin merkittävä, että 
päätimme perustaa asiaa vastustavan 
sähköisen adressin sekä nostaa Gardenian 
kohtalon lehtemme pääjutuksi. Kustannukset 
ovat epäilemättä todellisia, mutta ne tulisi 
suhteuttaa kaupungin muihin vastaaviin 
toimintoihin. 

Mikäli kaupunki päättää lakkauttaa 
Gardenian, niin se tarkoittaisi sitä, että 
nukkumalähiöt halutaan pitää jatkossakin 
nukkumalähiöinä. Kaikki palvelut eivät voi 
sijaita kantakaupungissa, vaan esikaupungit 
tarvitsevat omat, ainutlaatuiset virkistys- ja 
ympäristöpalvelut. Toinen kysymys on se, 
pystyykö nykymuotoinen Gardenia vastaamaan 
huutoon. Henkilökohtaisesti voisin ajatella 
alueen kehittämistä lisärakentamisen 
muodossa, mutta siinäkin on omat haasteensa. 
Esittäkää ihmiset visionne kaupungin 
päättäjille.

	 •	•	•

Viikki-seuran kevätkokouksessa koettiin 
yllätys. Tilaisuudessa ilmeni, että yliopistojen 
yhteinen liikuntaorganisaatio UniSport 
suunnittelee muuttoa pois Monitoimitalosta. 
Syynä on se, että se ei enää halua toimia 
vuokralaisena vaan omistajana. Korvaavia tiloja 
ei vielä ole tiedossa. Ihmettelen UniSportin 
linjausta. Yritysmaailmassa vuokralla asuminen 
on aivan normaalia. Liiketoimintaan kuuluu 
supistuminen ja laajentuminen, jolloin on hyvä 
ettei päädy lattioiden vangiksi. Vuokralaisuus 
tuo joustoa. Tietenkin UniSportin ”bisneksenä” 
voi olla liiketilojen omistaminen. Harvalla 
yrityksellä on.

	 •	•	•

P.S.  juu-juu-juustoa… 
 Tiedätkö lisää Viikin alueella 

majailevia ”salayrittäjiä”? Lähetä vihje meille 
toimitukseen.

Viikin Gardenia 
on ainutlaatuinen 
tii-pii-muotoinen 
trooppinen 
keidas, joka on 
tarjonnut 13 vuotta 
luontokouluja 
lapsille, opastettuja 
puutarhakierroksia 
vierailijoille, 
ympäristökasvatusta 
kaikenikäisille, 
monipuolisia 
kursseja ja puutarha-
neuvontaa sekä 
luontoretkiä 
läheiseen luontoon. 

Gardenia on myös 
upea koko perheen 
vierailupaikka, 
kokous-, konsertti- 
ja yritys- ja 
perhejuhlapaikka 
ympäri vuoden. 
Gardenian piha-
alueella on kaunis 
ulkopuutarha ja 
Helsingin ainut 
aito japanilainen 
kivipuutarha. 
Kesäaikana pihalla 
toimii myös 
taimimyymälä. 

Kuvassa vasemmalla 
Katja uski, oikealla 
sari oikarinen
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K ansasen mielestään Gar-
denian toiminta on hoi-

dettu erittäin hyvin ja ympä-
ristökeskuksessa ollaan oltu 
tyytyväisiä sieltä saatuihin 
palveluihin. Lähtökohtahan 
oli edesmenneen kaupungin-
puutarhuri Pekka Jyrängön 
ajatus, että itäisiä kaupungin-
osia palvelemaan pitäisi ra-
kentaa talvipuutarha. Töö-
lönlahden talvipuutarhahan 
on ollut aina suosittu käyn-
tikohde, eikä sen kapasiteet-
ti riitä kaikkeen. 

”Oli selvää, että talvipuu-
tarhan rakentaminen ja yl-
läpito maksaa. Jossain suun-
nitteluvaiheessa 1990-luvul-
la heräsi ajatus, voisiko talvi-
puutarhan yhteydessä toimia 
muutakin. Pekka toimi pu-

heenjohtajana työryhmässä, 
joka hahmotteli Gardeniaan 
oheistoiminnoiksi viherneu-
vontaa, ympäristöneuvontaa 
ja luontokoulutoimintaa. Pal-
jon laskettiin sen varaan, et-
tä Gardenian liikerakennuk-
siin saadaan konseptia tuke-
vaa toimintaa.”

”Alusta alkaen oli selvää, 
ettei näin kallista kiinteis-
töä pystytä ylläpitämään il-
man kaupungin verovaroista 
saatua tukea. Töölönlahden 
talvipuutarha toimii tiettä-
västi verovaroin osana puis-
totoimea. Kun kolme viras-
toa (opetusvirasto, rakennus-
virasto ja ympäristökeskus) 
sitoutuivat tilaamaan palve-
luita ja vuokra onnistuttiin 
neuvottelemaan alkuvuosik-

Hortonomi Katja 
uski aloitti virallisesti 
Gardeniassa 1.3.2001, 
sitä ennen hän oli tehnyt 
valmistelutöitä. Hän 
rakensi koko puutarhan, 
joka oli vielä tyhjä hänen 
aloittaessaan. 

K asvit olivat muutamaa 
palmua lukuun otta-

matta noin kaksimetrisiä. 
Nyt monet kasvit ulottuvat 
kattoon saakka ja sisätila on 
kuin viidakko konsanaan. 
Katja osallistui myös japani-
laisen puutarhan rakentami-
seen mestari Kazuo Makio-
kan ja hänen työryhmänsä 
kanssa. Gardenian japanilai-
nen puutarha on ainoa aito ja-
panilainen kivipuutarha Hel-

singissä. 
Gardenian ulkopuutarhan 

rakennutti pääosin kaupun-
ki ja sen hoito on Gardenian 
velvoite. Puutarhassa on Hel-
singin laajin iiristen ja pionien 
kokoelma. Gardeniaa kehite-
tään kaiken aikaa kokonai-
suutena, nyt sen trooppisessa 
puutarhassa on noin 300 eri 
kasvilajia. Rahatilanne rajoit-
taa kehittämistä ja nyt julki-
suuteen tullut lopettamisuh-
ka hermostuttaa. 

si siedettävälle tasolle, luotiin 
pohja Gardenian toiminnalle, 
joka piti monta vuotta. Kor-
keiden vuokrien takia liiketi-
loihin ei saatu yhtä poikkeus-
ta lukuun ottamatta alaa tu-
kevaa liiketoimintaa, kuten 
oli suunniteltu. Tulijoita kyl-
lä olisi ollut.”

”Gardenian hallituksessa 
on mietitty kovasti eri vaih-
toehtoja talouspohjan vahvis-
tamiseksi, mutta pelkään pa-
hoin, että liiketaloudellisesti 
ainut käyttökelpoinen vaihto-
ehto olisi panna talo matalak-
si ja rakentaa joku tuottoisa 
asuin- tai toimitalo paikalle. 
Tämä olisi kuitenkin vakava 
takaisku koko Viikin kau-
punginosan kehittämiselle. 
Gardeniahan oli kaupungin 
kehittämisen eräs koko 1990- 
luvun silmäteräkohde pitkälle 
2000-luvulle saakka ja näyt-
tävä Kulttuuripääkaupunki 
2000 -hanke.” 

Pekka Kansanen kehottaa 
kaupunkia edelleen tarkkaan 
harkitsemaan mahdollisuuk-
sia Gardenian vuokratason 
kohtuullistamiseen.

Kaupunginjohtaja Pekka 
Sauri on Gardenian 
hallituksen jäsen ja 
näkee tilanteen myös 
huolestuttavana. 

H änen mielestään Gar-
denia on merkittävä ta-

pahtumakeskus Viikin kau-
punginosalle ja myönteinen 
lisä koko kaupungin ima-
goon. Gardenialla on merki-
tystä myös ympäristökasvat-
tajana, mutta toiminta pitäisi 
jotenkin saada tasapainoon. 

Kaupunki ei periaatteessa 
subventoi toimintoja vuok-
rassa, vaan toimintaa tuetaan 
avustuksen muodossa. Kau-
pungin avustuksen lisäämi-
nen nykyisestä tasosta taas on 
ongelmallista.

Viikki-seurassa 
on oltu erittäin 
huolestuneita 
Gardenian tilanteesta 
ja toivotaan, että 
kaupunki löytää hyvän 
ratkaisun sen toiminnan 
jatkamiselle. olemme 
keränneet nimiä 
nettiadressiin ”Viikin 
Gardenian toiminnan 
on jatkuttava!” 
osoitteessa www.
adressit.com. Adressi 
toimitetaan kaupungin 
päättäjille lähiaikoina. 

Adressissa on 
nimiä kautta maan 
ja runsaasti kiitoksia 
Gardenian toiminnasta. 
on käsittämätöntä, jos 
kaupunki ei ymmärrä 
Gardenian vahvaa 
ympäristökasvatuksellista, 
matkailullista ja 
kulttuuriarvoa. Myös 
ulkomaalaiset ovat 
ihastuneet Gardeniaan.

Viikki-Seuralta
adressi Gardenian 
tukemiseksi

Alusta 
alkaen oli selvää, 
ettei näin kallista 

kiinteistöä pystytä 
ylläpitämään 

ilman kaupungin 
verovaroista saatua 

tukea.”
peKKa 

Kansanen 
Ympäristöjohtaja Pekka 
Kansanen on osallistunut 
Gardenian toiminnan 
suunnitteluun ja toiminut 
Gardenian hallituksessa  
koko ajan. 
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Porua ja villoja 
Heikki poroila

Tieto 
vapaista 

paikoista 
kulkee nopeasti 
suusta suuhun 

vanhempien 
keskuudessa.

Miksi emme saa 
ilmoituksia?

V iikissä tapahtuu -lehti on jo useamman 
vuoden ajan levinnyt kymmenien 
tuhansien kappaleiden painoksena 
pohjoisen ja koillisen Helsingin 

alueella. Viikissäkin sen saavat kaikki ne, jotka 
eivät ole ilmaisjakelua kieltäneet. Kieltäjillekin 
on tarjolla ilmaiskappaleita mm. kirjastossa ja 
asukastaloilla.

Voisi kuvitella, että tällainen paikallinen 
suora yhteys viikkiläiseen populaatioon 
houkuttelee paikallisia yrityksiä ilmoittelemaan 
palveluistaan. Kuvitelma on valitettavasti 
pääosin katteeton. Edes sellaiset yrittäjät, 
joiden toimintaa olemme vuosien aikana 
esitelleet, eivät ole katsoneet mainoskuluja 
hintansa arvoisiksi. On oltu sitäkin mieltä, että 
mitä sitä maksamaan, kun kerran ilmaiseksi 
mainostetaan. 

Olemme kuulleet sellaisenkin perustelun, ettei 
vain kolmesti vuodessa ilmestyvässä lehdessä 
kannata ilmoittaa, mieluummin laitetaan vähät 
eurot emolehti Koillis-Helsingin Lähitietoon. 
Ei niitä paikallisia ilmoituksia silti sielläkään 
ole liiemmin näkynyt. Ero esimerkiksi naapuri-
Pihlajamäen vastaavanlaiseen lehteen verrattuna 
on valtava. Joka numerossa on kymmenen 
paikallisen pikkuilmoitus.

Varmasti on vikaa ollut myös ilmoitusten 
hankinnassa. Emme ole Viikki-Seuran piiristä 
onnistuneet löytämään sellaista myyntitykkiä, 
joka ei lähde yrittäjän tiloista ilman ilmoitusta. 
Mutta niin usein kuulee kysymyksiä siitä, että 
onkohan sen ja sen alan yrittäjiä ollenkaan 
Viikissä, että on vaikea uskoa, ettei tarvetta 
ilmoittelulle olisi ollenkaan.

Viikissä tapahtuu -lehden kannalta 
ilmoitustulot ovat taloudellinen 
välttämättömyys eli lehden julkaiseminen 
tässä muodossa lakkaa, jos ilmoituksia ei 
ole riittävästi. Jo useamman numeron ajan 
on oltu aivan sillä hilkulla. Mutta jos tämän 
päivän pienyrittäjät eivät kerta kaikkiaan usko 
paikallislehden voimaan, sitten ei voi kuin 
pahoitella suuntaan ja toiseen ja toivoa, että 
näillä pärjätään.

Sotkankoto on yksi nel-
jästä päiväkotiketju Tai-

ga Child Oy:n toimipisteis-
tä, joista kaksi muuta sijait-
sevat Vanhakaupungissa ja 
Kumpulassa. Ketjua pyörit-
tävä toimitusjohtaja Susan-
na Suutarla on tyytyväinen.

– Meidän toimintaperi-
aatteemme on saada vähem-
mästä enemmän. Annamme 
lapsille mahdollisuuden liik-
kua luonnossa ja oppia asioita 
elämällä elämää. Lapset oppi-
vat oivaltamalla, että suurin 
osa leikkikaluista löytyy ihan 
luonnosta, kertoo Suutarla.

Viime syksynä yrityksen 
toiminta laajeni naapurihuo-
neistoon. Tuolloin perustet-
tiin steinerpäiväkoti Uikun-
koto. Suutarlan mukaan päi-
väkotien välillä ei ole paljon 
eroa.

– Olen koulutukseltani 
steinerpedagoginen varhais-
kasvattaja. Kaikkia meidän 

päiväkoteja yhdistää ulkoil-
maelämä, luonnonmukai-
nen ja kiiretön, lämmin lap-
sen kohtaaminen. Steinerpe-
dagogiikka ja Luonnossa ko-
tona -pedagogiikka tuo pieniä 
sävyeroja eri päiväkotiemme 
välille, kertoo Suutarla.

Suutarlan mukaan kaik-
ki päiväkotiryhmät ovat 

täynnä ja vapautuvista pai-
koista ei ole tarvinnut juuri-
kaan ilmoitella kymmeneen 
vuoteen. Tieto vapaista pai-
koista kulkee nopeasti suus-
ta suuhun vanhempien kes-
kuudessa. Nuorimmat lap-
set aloittavat Sotkankodos-
sa 2,5 vuotiaasta lähtien ja 
Uikunkodossa jo yksivuoti-
aasta lähtien. Noin 70 pro-
senttia lapsista tulee Viikin 
alueelta, mutta muuten van-
hemmat tuovat päiväkotilai-
set ympäri Helsinki – jopa 
Vantaalta asti.

Miten järjestyy esiopetus? 
Toistaiseksi esiopetus ei ole 
vielä pakollinen, mutta Suu-
tarla kertoo, että päiväkodit 
tarjoavat kuusivuotiaille esi-
opetuksen. Tosin ei maksu-
tonta, valtakunnalliseen esi-
opetukseen kuuluvana.

– Virallisessa esiopetuk-
sessa mukana oleminen tuo 
perheille vain muutaman 
kymmenen euron säästön, 
mutta vastaavasti nykyinen 

Yksityinen päiväkoti Viikissä
  Yksityinen päiväkoti vetää Viikissä. 

Luontoon ja turvallisuuteen satsaava 
päiväkoti Sotkankoto on toiminut 12 vuoden 
ajan Gardenian vieressä – tosin itsenäisesti 
sen toiminnasta. 

Viikin nuorisotalon 
rakennustyöt 

päästäneen aloittamaan 
jo tänä vuonna ja talon 
odotetaan olevan valmiina 
syksyllä 2015. Sitkeä 

Nuorisotalo tulee 2015!

paikallinen painostus 
näyttää siis toimineen! 
Nyt vain toivotaan, että 

sisustuksen suunnitteluun 
otetaan nuoret itse mukaan 
niin hyvin, ettei kenenkään 

tarvitse jälkikäteen 
ihmetellä, miksi näin tai 
noin.

käytäntö vaatisi paljon hallin-
nollista paperityötä. Se vas-
taavasti olisi pois kiireettö-
mältä ajalta lapsilta. Mikäli 
esiopetus muuttuu pakolli-
seksi lähiaikoina, niin tuol-
loin luonnollisesti hakeu-
dumme kaupungin viralliseen 
esiopetusohjelmaan, kertoo 
Suutarla.

Yksityiseen päiväkotiin 
lapsensa sijoittavat van-

hemmat saavat yhteiskun-

nallista osittaista rahallista 
tukea. Kokonaisuutena kat-
soen yksityiset päiväkodit 
tulevat veronmaksajille jon-
kin verran edullisemmaksi 
kuin kunnalliset. Helsingis-
sä julkinen tuki on pienempi 
kuin Vantaalla tai Espoossa. 
Suutarlan mukaan liiketoi-
minnasta ei juuri jää pusku-
ria merkittäviä investointeja 
varten. Myöskään vanhem-
pien maksuosuutta ei halu-
ta korottaa.

Viikin nuorisotalo auki kesäkuun
Hyviä uutisia Viikin nuorille, Viikin 
nuorisotalo pitää ovensa auki koko 
kesäkuun. 

Talolla, torilla ja muuallakin Viikis-
sä on tiedossa monenlaista tekemistä 
nuorille. Mm. kesäkahvila, ulkopelejä, 
retkiä, kilpailuja jne. juhannusviikolla 
tuo Viikin kirjasto paikalle kirjastopyö-

rän ja lisää kesätekemistä. Tarkempaa 
tietoa kesätoiminnasta saa nutalta ja 
alueen ilmoitustauluilta.

Myös Pihlajamäen nuorisopuiston 
kesätoiminta pyörähtää käyntiin 3.6. 
Luvassa on freestyle-parkin lisäksi ai-
nakin Rock-Areena, Pihlis-cafe sekä iso 
graffitiseinä maalareille. Avointa toi-
mintaa on jättiteltassa, jossa voi myös  

seurata jalkapallon MM-kisoja isolta 
screeniltä. Liikuntaa on tarjolla jokai-
sen makuun. Puisto on auki kesä-hei-
näkuun ma–pe klo 11.00–18.00.

TerVeiSin 
Aija Niittynen ja 
Veijo Mickelsson

Päiväkodin toimitusjohtaja susanna suutarla sekä 
sotkankotoa käyvät lapsenlapset.

TeksTi ja kuvaT 
Heikki Poroila

Tänä talvena ei ollut lunta,  
jonka suojiin olisi ehtinyt 
kertyä jättimääriä koiran-
kakkoja, mutta eihän ongelma mihinkään 
silti kadonnut. Mahlakujalla jotkut aktivistit 
ottivat kakka-asiaan ihan uuden näkökulman 
perustamalla liiduilla Mielipidekadun, jolla 
ehdittiin keskittyä lähinnä tähän pökäleiden 
pussittamiseen. Harmi vain, että kadulta hiekat 
harjannut kone pyyhki tämän hauskan idean 
näkymättömiin jo viikon kuluttua.

Mahlakujan mielipidekuja

Viikki-Seuran 
kevätkokouksessa  
vierailleella toiminnanjohtaja 
Miki Mielosella on 
piirustusten lisäksi 
hyviä uutisia. 

TeksTi ja kuvaT Mikko Savelius
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TeksTi ja kuvaT Heikki Poroila

Yksinkertainen on 
kaunista – ja herkullista!

  Viikin 
yliopistokampuksen 
uumenissa tehdään 
paljon asioita, 
joista ulkopuoliset 
eivät kuule. Joskus 
noita asioita 
päästään kuitenkin 
maistamaan, kuten 
viime syksynä, jolloin 
kauppoihin ilmestyi 
aiemmin täysin 
tuntemattoman 
Helsingin 
Meijeriliikkeen 
herkullisia 
valkohomejuustoja. 

korkeasta laadusta. Yhden 
asteen heitto juoksutuskat-
tilan lämpötilassa voi muut-
taa lopputulosta ratkaiseval-
la tavalla.”

Juustomestari ei ole itse viik-
kiläinen, mutta koko viime 

syksyn juustontekoon saa-
tiin maito Viikin tutkimus- 
ja koetilan lehmiltä. Alavuo-
tunki uskoo itse yksinkertai-
sen ja vaihtelevan lähiravin-
non merkitykseen. 

”Vaikka ne olisivat joskus 
vähän karheita ja hiomatto-
mia, ne ovat omia tavalla, jo-
ta nimettömillä market-elin-
tarvikkeilla ei koskaan voi ol-
la. Lähiravinto tuotetaan lait-
teista riippumatta käsityönä, 
johon laitetaan mukaan into-
himoa ja välittämistä. Ehkä se 
sitten maistuu myös lopputu-
loksessa. Itse arvostan myös 

sitä, että tiedetään, mistä raa-
ka-aineet tulevat. Yksinker-
tainen on kaunista.”

H elsingin Meijeriliike 
on saanut hyvän star-

tin, herkuttelijat ovat kehu-
neet ja valikoima on kasvanut 
nopeasti. Pientuottajan rooli 
ei kuitenkaan ole helppo. 

”Taloudellisesti tällainen 
ei tietenkään ole mikään 
kultakaivos, erikoistuottei-
den markkinat ovat kuiten-
kin rajalliset. Tekemistä oli-
si myös enemmän kuin eh-
tii tehdä. Juustolassakin olisi 
töitä vaikka neljälle. Juuston 
tekeminen on pitkäjänteistä 
työtä, se ei sovi hektiseen pät-
kätyöajatteluun ollenkaan.”

Kaupan juustotiskillä huo-
mio kiintyy myös Helsingin 
Meijeriliikkeen tuotteiden 
tyylikkääseen ulkoasuun. 

Helsingin 
MeijeriliiKKeen 
pysyväsTi 
Myynnissä 
olevaT juusToT

Hakaniemi on pehmeä 
punahomejuusto.

jätkäsaari on Port 
Salut -tyylinen 
pintakittijuusto.

Klippan on kermainen 
valkohomejuusto.

linnunlaulu on 
perinteinen 
camembert-tyylinen 
valkohomejuusto.

K ävimme juustolassa 
omin silmin ja korvin 

varmistamassa, että tarinat 
viikkiläisestä juustontekijäs-
tä pitävät paikkansa.

Antti Alavuotunki on kii-
reinen mies. Juustomassaa 
täytyy leikata ja käytettyjä 
välineitä pestä taukoamatta. 
Juustolassa ei ole varaa vää-
riin bakteereihin ja homeisiin, 
kaiken täytyy mennä suunni-
telmien mukaan. Entisen elä-
män diplomi-insinööri on nyt 
täysipäiväinen juustomestari. 

Toiminta käynnistyi syk-
syllä 2013, mutta sen jälkeen 
vauhti on ollut kova. Suo-
meen on syntynyt 2000-lu-
vulla useitakin pienjuusto-
loita, mutta Alavuotungin 
mukaan kaikki ovat erikois-
tuneet omantyyppisiinsä 
tuotteisiin. 

”Kun uusi yrittäjä tulee 
alalle, se ei ole keneltäkään oi-
keasti pois, on tämä sen ver-
ran kyisen pellon kyntämistä.”

N ykyinen valikoima on jo 
mainio, mutta alkuun 

piti lähteä varovaisesti. 
”Aloitin valkohomejuus-

toilla, joita ei Suomessa niin 
paljon tuoteta, mutta kyllä 
siinä koko ajan on ollut mu-
kana myös omat mieltymyk-
set. Juustoa ei kannata ruve-
ta tekemään, jos siihen ei it-
se usko.”

Ammattisalaisuuksia Ala-
vuotunki ei ymmärrettävästi 
paljasta, mutta vastaa haastat-
telijan makukehuihin ja -ute-
luihin pienjuustolan haasteis-
ta muistuttaen. 

”On tässä varmasti vähän 
onneakin ollut matkassa, et-
tä toimivat ratkaisut ovat löy-
tyneet näin nopeasti. Tässä 
mittakaavassa on aina suuri 
haaste pitää kiinni tasaisen 

antti alavuotunki

”Niissä lähdin tietoises-
ti hakemaan yksinkertais-
ta ratkaisua ja graafikkoka-
verini Tommi Mustonen loi 
tällaisen 1930-luvun funkis-
tyylisen maailman. Juustojen 
nimillä on pyritty tekemään 
kunniaa kotikaupunki Hel-
singille.”

Jos tämän luettuasi alkaa 
tehdä mieli hyvää juustoa, 
kannattaa suunnata Haka-
niemen halliin, missä juusto-
liike Lentävä Lehmä pystyy 
tarjoamaan Helsingin Mei-
jeriliikkeen koko valikoiman. 
Uskallan suositella!

Juuston 
tekemi-
nen on 

pitkäjänteistä 
työtä, se ei 

sovi hektiseen 
pätkätyöajatteluun 

ollenkaan.”
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Viikin valtakunnallinen 
sammakkofestivaali
TeksTi ja kuvaT Heikki Poroila

Kevät on ollut kuiva ja siitä eivät sammakot ole mielissään. Kun hormonit 
antavat ymmärtää, että olisi syytä ryhtyä kutuhommiin, täytyy sopiva lätäk-
kö löytää. Viikissä vettä on ollut niin vähän, että pääosa Hallainvuoren reu-
naman sammakoista päätti keskittää ponnistelunsa yhteen paikkaa. Siitä 
taisivat hyötyä sekä sammakot itse että sadat ulkoilijat, joille kutulammen 
touhujen seuraaminen lämpimässä auringonpaisteessa tuotti sekä viihdy-
kettä että ehkä jotain uusia kokemuksiakin.

Viikin sammakot pääsivät myös valtakunnallisten tiedotusvälineiden huomi-
on kohteeksi, vaikka tuskin siitä itse pahemmin piittasivat. Kutuhan on vuo-
den tärkein tapahtuma, mutta vain sammakoille itselleen.

TIETOA VIIKIN KIRKON 
TOIMINNASTA

Vapaita paikkoja voi tiedustella 
sähköpostitse pe 23.5. ja pe 22.8. 
kira-mia.tuisku@hotmail.com

Vapaita paikkoja voi tiedustella pe 
23.5. klo 15–16 ja pe 22.8. klo 15–16 
Marja Kyllönen p. 040-572 0804.

Kuoroihin ilmoittautumiset ja tiedustelut: ke 21.5. klo 17–18 ja ti 19.8. klo 17–18, 
Marjasisko Varha, puh. 050-380 3631.

Kesämusiikki 
to klo 13. 
Päiväkahvit, vapaa pääsy.
 ● 12.6.  Timo Olli
 ● 26.6.  Marku Kaitila, piano
 ● 10.7.  Hanna Virtanen, urut
 ● 24.7.  Outi Aro-Heinilä, urut
 ● 7.8.  Sinfoniaorkesteri Saksasta, 
  Marburgin nuoriso-orkesteri

Konsertti 
su 17.8. klo 18. 
Anna-Maija Hirvonen, viulu ja Airi 
Hirvonen, piano. Vapaa pääsy, ohjelma 5 €.

Tervetuloa Viikin kirkolle kesällä!
Kesällä Viikin kirkolla on mahdollista poiketa eri tilaisuuksissa tai 
sopimuksen mukaan, p.09 2340 4429.

Messu joka sunnuntai klo 10 
Juhannuspäivän 21.6. klo 10 messu vietetään 
vain Malmin kirkossa. Juhannuspäivänä linja-
autokuljetus lähtee Viikin kirkolta klo 9.15 ja 
palaa kirkkokahvien jälkeen.
Osa kesän messuista on rippikoululeirien 
kon rmaatiomessuja (15.6., 6.7., 13.7., 
27.7., 10.8.).

Viikkomessu torstaisin klo 17.30 (29.5. asti)

Tahdon! -ilta to 8.5. klo 18 kevään ja kesän vihkipareille. 
Mahdollisuus avioliiton esteiden tutkintaan klo 17–18.

Soppapaanu to 22.5. klo 12, ilmainen keitto tai laatikkoruoka, ruokarukous / hartaus.

Kummileiri 23.–25.5. Lohirannan kurssikeskuksessa. 
Hinta 70 € / aik. kummi ja 35 € / 7–12 v. kummilapsi. Ilm. 9.5. mennessä Malmin seurakunnan 
kirkkoherranvirastoon 09 2340 4400.

Grilli-ilta ke klo 18 (11.6., 16.7. ja 27.8.) Hoiva Viikin ja Viikin kirkon välissä olevalla terassilla.

Malmin seurakunnan 
juhannusjuhla 
järjestetään 
pe 20.6. 
sekä Lohjan Lohirannassa että 
Kellokosken juhlatalossa. 
Tarkempia tietoja touko-kesäkuun 
vaihteen Kirkko ja kaupunki ja 
Koillis-Helsingin Lähitieto -lehdissä.

saat myös Kirkko ja kaupunkilehdestä, 
kirkon ilmoitustaululta, Facebook-ryhmästä: 
facebook.com/viikinkirkko, netissä osoittees-
ta: www.helsinginseurakunnat. /malmi tai 
ottamalla yhteyttä kirkolle. Viikin kirkon työn-
tekijät ovat tavattavissa sopimuksen mukaan.

Pihlajanmarjat kuoro 
(alkaen 2.9.)
● ti klo 16–16.45 (1.-6. luokan oppilaat)
● ti klo 17–17.30 (3–4-vuotiaat)
● ti klo 17.45–18.30 (5-6-vuotiaat)

Kouluun lähtevien lasten 
siunaaminen 
ma 11.8. klo 18.

Lähetysyhdistys Kylväjän 
kesäseurat 
ke 20.8. klo 18.30 Petri ja Hannele Jukasella, 
os. Metsänhoitajankatu 5 A 12.

Syyskauden kuoroihin ja muskareihin ilmoittautuminen:

MUSKARIT

Maanantain ryhmät kokoontuvat 
25.8. alkaen 15 kertaa. Kaikkien ryhmien 
hinta on 37,50 €. 
● klo 9 (1-vuotiaat)
● klo 9.35  (1-vuotiaat)
● klo 10.10 (2-vuotiaat - sisarusryhmä)
● klo 10.45 (2-vuotiaat)
● klo 11.20 (2014 syntyneet vauvat)

Keskiviikon ryhmät kokoontuvat 
27.8. alkaen 15 kertaa. Kaikkien ryhmien 
hinta on 37,50 €.
● klo 16  (2014 syntyneet vauvat)
● klo 16.35  (1-vuotiaat)
● klo 17.10  (2-vuotiaat)
● klo 17.45  (2-vuotias ja nuorempi sisarus)

Viikin kirkko Agronominkatu 5, 
00790 Helsinki (09) 2340 4429, 
sähköposti: viikki.piiri@evl. 

Viikin kirkko on käytettävissä kirkollisiin 
toimituksiin ja niihin liittyviin perhejuhliin. 
Varaukset Malmin seurakunnan kirkkoherran-
virastosta (09) 2340 4402, ma-pe klo 9–15, 
ke myös klo 16–17.

Naiskuoro Pihlaja 
● ma klo 18.30–20.30 
(alkaen 25.8.)

Diakoniapäivystyksen 
ajanvarausaika 
puhelimitse on 2.6.–31.8. Malmin 
diakoniatoimistoon, Kunnantie 1: 
ma, ke ja to klo 10–11, puh. 09 2340 4481.

”Haaveilin Viikin elävöittä-
misestä ja, kun entinen omis-
taja kertoi luopuvansa liike-
toiminnasta, tartuin tilaisuu-
teen”, Taru Kokkonen kertoo. 

Kokkosen haaveena on 
monipuolinen kahvila, jossa 
järjestetään erilaista toimin-
taa. Kahvilanpitäjän idealis-
talta löytyy mm. opiskelija-
bileet, bingo, tietovisa, kesä-
sunnuntaibrunssi, grillimes-
tari-ilta ja kirpputori.

Café del Mundon keittiössä 
työskentelevät ammattikok-
ki ja -leipuri, ja tuotteissa käy-
tetään luomumunia ja spelt-
tijauhoa. Kala tulee suoraan 
kalastajalta. Café del Mun-
dossa on myös A-oikeudet. 
Syksyllä kahvilaan tulee oma 
lista koira-asiakkaille. Lapset 
ja lapsenmieliset on huomi-
oitu jo nyt liitutaulupöydillä, 
joihin on luvallista piirrellä. 

Viikissä avattu uusi kahvila
  Viikin monitoimi-

talolle on avattu 
uusi kahvila Café del 
Mundo. Yrittäjänä 
kahvilassa on Taru 
Kokkonen, jolla 
on pitkä kokemus 
ravintola-alalta.

Café del Mundon yrittäjä taru Kukkonen

TEKSTI Mira Pelkonen

Kuva © Riitta Korhonen
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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 
vastikkeissa 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 päättymässä ja syksyllä alkaa taas paljon erilaista toimintaa.  
Lisätietoja verkkosivuiltamme www.viikki.fi. Mukavaa ja lämmintä kesää kaikille!

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

gin alueella, tutustuttu Viikin 
alueen tarjolla oleviin liikun-
tavaihtoehtoihin, patikointi- 
kulttuurimatkailun mahdol-
lisuuksiin, pelattu leikkimie-
lisiä pelejä. Tapaamisissa on 
ollut myös vierailijoita, kuten 
muistista ja sen toiminnasta 
kertonut Alzheimer-yhdis-
tyksen muistineuvoja. Kulu-
neeseen kauteen on mahtu-
nut myös pari teatteriretkeä. 

V alokuvauksesta kiinnos-
tuneiden seniorien ku-

via Viikin talvesta ja keväästä 
on ihailtu tapaamisissa. Ku-
vien parhaimmistoa on esil-
lä Viikin kirjastossa 16.5. al-
kaen. 

Liikunta on tärkeää kai-
kille, erityisesti meille seni-
ori-ikäisille. Tiistaisin klo 10 
alkaen iloinen senioriporuk-
ka tekee tunnin kävelylen-
kin säässä kuin säässä. Läh-
töpaikka on viljelypalstojen 
luona Viikinojan puiston reu-
nalla. Keväiseen Viikin arbo-
retumiin tutustutaan Garde-
nian ja rakennusviraston jär-

jestämällä puistokävelyllä 
14.5. klo 18–20.

K evään viimeinen kuu-
kausitapaaminen on 

keskiviikkona 21.5. asukasta-
lo Kaaressa, Tilahoitajankaa-
ri 9. Vieraaksi saapuu tuolloin 
trubaduuri ja hanuristi Matti 
Reittala, joka laulaa ja laulat-
taa kevään kunniaksi.

Seniorikerhon toimin-
nassa on kesällä tauko. Tiis-
taikävelyt käynnistyvät taas 
syyskuussa, ja alkusyksystä 
käydään tutustumassa Vii-
kin tutkimus- ja koetilaan ja 
sen toimintaan. Varattuna on 
myös lippuja kaupunginteat-
terin uutuusnäytelmään, Neil 
Hardwickin ohjaamaan mus-
taan farssikomediaan Lady-
killers – sarjahurmaajat. Mu-
kaan mahtuu vielä! Muutama 
seniori on lähdössä patikoi-
maan Portugaliin, ja vapaita 
paikkoja matkalle on vielä. 
Syksyllä käynnistynee Pila-
tes-ryhmä ja jouluinen kon-
serttikin on suunnitteilla. 

Viikin seniorikerho toimii

seniorit 6.jpg ()

seniorit 15.jpg ()

seniorit 26.jpg ()

seniorit 50.jpg ()

TeksTi Tuula Sokka

  Lokakuussa 2013 
perustetun Viikin 
seniorikerhon 
toiminta on 
kevään mittaan 
päässyt hyvään 
vauhtiin. Kerhon 
perusajatuksena on 
järjestää viikkiläisille 
senioreille tapaa-
misia, teatteriretkiä, 
matkoja ja muuta 
yhteistä tekemistä. 

T austatukena on ollut 
Viikki-Seura ja kokoon-

tumisissa käytetään Viikin 
asukastalojen tiloja. Senio-
rikerho ei peri jäsenmaksuja 
eikä ole toiminnassaan sitou-
tunut mihinkään poliittiseen 
tai uskonnolliseen suuntaan. 
Kaikki seniorit ovat tervetul-
leita tilaisuuksiin, joista ker-
rotaan esimerkiksi Viikin 
asukastalojen ilmoitustauluil-
la ja myös Koillis-Helsingin 
Lähitieto -lehden palstoilla.

Seniorikerhon tapaamisis-
sa on ollut mukavanoloinen 
joukko iloista väkeä, kahdes-
takymmenestä jopa viiteen-
kymmeneen henkeen tilai-
suudesta riippuen. Toimin-
taa suunnittelee kahdeksan-
jäseninen toimikunta, jonka 
jäsenet vastaavat kiinnostuk-
sensa ja harrastuneisuutensa 
pohjalta erilaisista aktivitee-
teista. Toimikunnan jäsenis-
tä puolet vaihtuu vuosittain.

S äännölliset kuukausita-
paamiset ovat asukasta-

lo Kaaressa joka kuukauden 
kolmantena keskiviikkona 
klo 13–15. Leppoisan iltapäi-
vän alkajaisiksi kahvitellaan 
yhdessä samalla kuulumisia 
vaihtaen ja toisiin tutustuen. 
Tapaamisten ohjelma on ol-
lut vaihteleva. On askarreltu 
yhdessä, kuultu esitys seniori-
toiminnasta koillisen Helsin-

Kuva © Marja-Liisa Holstein

Kuva © Raimo puustelli

Kuva © Hannu Jääskeläinen

Kuva © Raili Mörsky

Tule mukaan toimintaan, viikkiläinen seniori! 
Kerro ideasi ja ehdotuksesi vaikka sähköpostilla  

(viikin.seniorikerho@viikki.fi). Tehdään yhdessä mukavia hetkiä!
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Tule 
Viikki-Seuraan!
Viikki-Seura on sitoutumaton, 
kaikille avoin  kaupungin-
osayhdistys, jonka toimialueena 
on Viikki-Latokartano. 

jäseniksi ovat tervetulleita kaikki Viikin asioista kiinnostuneet. 
Tule sinäkin mukaan, aktiiviseksi tai vain tukijäseneksi. 
jäsenmaksu on vain 10 euroa vuodessa, tukijäseniltä 20 euroa.

Viikki-Seura toimii kaikkien viikkiläisten yhteisenä äänenä, 
oli sitten kyseessä liikenne, nuoriso, liikunta, sosiaali- ja 
terveyspalvelut tai pientä taloudellista tukea tarvitseva 
paikallinen hanke.

Kaikissa seuraan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä 
puheenjohtaja Riitta Korhoseen (riittakorhonen3@gmail.com) 
tai sihteeri Heikki Poroilaan (heikki.poroila@gmail.com).

viikki-seuran verkkosivut ovat edelleen viikkiläis-
ten yhteinen tiedotuspaikka ja ilmoitustaulu. jos 
haluat tiedottaa tapahtumasta, käytä hyväksi ta-
pahtumapalstaa. jos haluat kertoa mielenkiintoi-
sesta tai tärkeästä asiasta, käytä uutispalstaa tai 
aloita keskustelu. 

Älä jää murehtimaan, miten saisit sanaa viikkiläi-
sille. käytä maksutonta, helppokäyttöistä ja kai-
kille avointa viikki-seuran verkkosivustoa!

www.kaupunginosat.net/viikki

Liity 
Viikki-

Seuraan!

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

Vuoden viikkiläinen teko tai idea
Kuva © Heikki poroila

POIMINTOJA GARDENIAN TAPAHTUMISTA
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WW W . G A R D E N I A - H E L S I N K I . F I
www.facebook.com/gardeniahelsinki

LUMOUDU KASVEISTA -TAPAHTUMA
LAUANTAINA 17.5. KLO 11-14
Ohjelmassa mm. taimien vaihtotori, luentoja, näyttely, runo-
esitys ja kasvipolku trooppisessa puutarhassa. Vapaa pääsy,
paitsi trooppiseen puutarhaan sisäänpääsymaksu.

OPASTUS TROOPPISESSA PUUTARHASSA
ÄITIENPÄIVÄNÄ 11.5. KLO 13
Mukaan kierrokselle sisäänpääsymaksun hinnalla.

LASTEN LUONTOHARRASTUSPÄIVÄT
MA-PE 2.–6.6. KLO 10–14
- koululaisille, hinta 50 € koko viikko
- ennakkoilm. puh. (09) 3478 400
- Teemat: Lintupäivä, Taidepäivä, Ötökkäpäivä,
               Puutarhapäivä ja Metsäseikkailupäivä

New Vision (entinen VisionHair) uusissa tiloissa 
Viikin kirkon toisella puolella, Agronominraitti 2.

Uusi puhelinnumero 0504520012
Terv. Mari, Petra ja Marjut 

Tervetuloa parturi-kampaamo
NewVisioniin

laittamaan hiukset kesäkuntoon.
Olemme avoinna ma-pe 9-18

(muina aikoina sopimuksen mukaan).
Olemme kesä-aikana normaalisti auki.

Laatikoiden määrän lisäämistä 
harkittiin, mutta innokkaita 
viljelijöitä ei oikein löytynyt lisää, 
joten asia jätettiin myöhemmin 
harkittavaksi. Lisää multaa nykyisiin 
laatikoihin on kuitenkin tiedossa. 
Viikki-Seuran puolelta on myös 
käynnistetty selvittelyt siitä, 

olisiko Viikin Prisman kovin aution 
aukion somistaminen mahdollista 
sekä pysyvillä että kesän aikaisilla 
istutuksilla ja viljelmillä. Alue on 
kaupungin, mutta olisi tietysti myös 
talon yrittäjien edun mukaista saada 
tällä hetkellä lähes käyttämätön alue 
eläväksi. Toivotaan parasta.

Laatikkoviljely Latokartanon torilla jatkuu
TeksTi ja kuva Heikki Poroila

Toukokuussa 2013 onnistuneesti käynnistynyt laatikkoviljely 
Latokartanon torilla jatkuu myös tänä kesänä. Omia laatikoitaan ovat 
lupautuneet Viikki-Seuran lisäksi hoitamaan Viikin Latokartanon 
asukastaloyhdistys, LaValla-kuoro, Viikin Martat sekä MLL:n Viikin 
osasto. 

Kuva © Heikki poroila

Kuten edellisestä lehdestäkin saattoi lukea, Viikissä 
järjestetään nykyään niin paljon omatoimisia piha- ja 
sisäkirppareita, että Viikki-Seura on päättänyt ainakin 
toistaiseksi jättäytyä sivuun kirpputorien järjestämisestä. 
Toivotamme kaikille kirppari-ihmisille aktiivisuutta ja vilkasta 
markkinahenkeä!

Kirpparitauko

Viikki-Seuran johtokunta on päättänyt perustaa vuotuisen palkinnon, jolla 
halutaan kiinnittää yhteistä huomiota viikkiläisten ihmisten hyviin tekoihin ja 
ideoihin. Voittaja julkistetaan Viikki-Seuran syyskokouksessa loppuvuodesta 
2014. Voittaja palkitaan lahjakortilla johonkin viikkiläiseen liikkeeseen.

Ehdotukset on tehtävä lokakuun loppuun 2014 mennessä kirjallisesti tai sähköpostilla. 
Ehdotuksessa on kerrottava palkittavaksi halutun yhteystiedot ja omat perustelut 
ehdotukselle. vuoden viikkiläinen teko tai idea voi olla iso tai pieni, tärkeintä on, 
että se edistää tai edistäisi toteutuessaan yhteistä hyvää. Teko tai idea voi liittyä mihin 
tahansa elämänalueeseen, joka koskettaa monia viikkiläisiä.

Ehdotukset ja tarkentavat kysymykset Riitta Korhonen Tilanhoitajankaari 22 C 55, 
00790 Helsinki, riittakorhonen3@gmail.com, tai Heikki Poroila Nuppukuja 6 H 14,  
00790 Helsinki, heikki.poroila@gmail.com. 

Tarjoamme parturi-kampaamossamme 
monipuolista palvelua koko perheelle. Myös 

kosmetologipalvelut. Tule käymään tai 
soita ja varaa aikasi.

AUKIOLOAJAT
Ark. 9.00–18.00
la 9.00–15.00
muina aikoina 
sopimuksen mukaan

Nette’s Hair & Beauty
Anette, Elina & Gloria
Harjannetie 47
00710 Helsinki, 
Viikinmäki
P. 045 265 8202 www.nettes.fi 


