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Viikissä

Virastossa otettiin asiaan 
tyly kanta. Sen mukaan 

siltoja ei kannata korjata, 
vaan ne on turvallisuussyis-
tä järkevintä purkaa pois.

Tämä vastaus ei luon-
nollisestikaan ilahduttanut 
paikallisia asukkaita, joille 
sillat ovat sekä tärkeä mai-
semaelementti että käte-
vä tapa välttää pitkät kier-
tomatkat. Mutta tarvittiin 
myös käytännön toimia, ja 
niihin tarttui Versokujalla 
asuva rakennusmestari Ari 
Laamanen. Hän otti yh-
teyttä suoraan apulaiskau-
punginjohtaja Pekka Sau-
riin ja perusteli ammatti-
laisena, miksi purkaminen 
on huono ratkaisu ja tarjosi 
myös vaihtoehtona paikal-
listen asukkaiden talkoo-

työtä, kunhan kaupunki tuo 
paikalle rakennustarvikkeet.

Ari Laamasen palopuhe 
ilmeisesti tehosi, sillä 

loka-marraskuun vaihtees-
sa alkoi tapahtua. Ensin to-
sin ehdittiin huonon tiedo-
tuksen vuoksi säikähtää, et-
tä purkajat ovat tulleet pai-
kalle. Loppujen lopuksi kyse 
kuitenkin oli siltojen korjaa-
misesta ja se sujui loppujen 
lopuksi hyvin nopeasti ja ku-
ten Ari Laamanen oli ennus-
tanut, ilman niitä ongelmia, 
joiden vuoksi rakennusvi-
rasto oli ollut purkamisen 
kannalla.

Kävimme kovan lumi-
myräkän keskellä kat-

somassa tehtyä työtä ja sa-

malla pyysimme Ari Laa-
masta kommentoimaan 
rakennetun elinympäris-
tömme hoitotarpeita.

”Kun eko-Viikki on ra-
kennettu esimerkilliseksi 
kohteeksi, jota turistiryh-
mätkin käyvät edelleen lä-
hes viikottain katsomassa, 
on lyhytnäköistä antaa paik-
kojen mennä huonoon kun-
toon pelkästään säästösyis-
tä. Esimerkiksi Viikinojan 
isot sillat kaipaisivat kiireesti 
ainakin pintakäsittelyn uusi-
mista, ettei tapahdu pahem-
pia vahinkoja. Toivottavasti 
asiaan tästä lähtien kiinni-
tetään paremmin huomio-
ta, eikä siitä tarvitse erikseen 
muistuttaa.”

”Kyllä se niin tuntuu ole-
van, että jos asioihin haluaa 

vaikuttaa, täytyy kurkotella 
suoraan oikeitten päättäjien 
puoleen. Rakennusviraston 
suhtautuminen oli koko ajan 
torjuva, rakentavillekaan eh-
dotuksille ei lämmetty mis-
sään vaiheessa.”

”Rakennusalan ihmise-
nä tiesin, ettei näin yksin-
kertaisten laiturityyppisten 
siltojen korjaaminen ole iso 
asia. Eikä siinä loppujen lo-
puksi montaa päivää men-
nytkään, kun toimeen oli 
tartuttu. Mistään teknisis-
tä ongelmista en kuullut. 
Lehtikuusi tosin vaihdettiin 
painekyllästettyyn puuhun, 
mutta ehkä se kestää tuossa 
paremmin ja värikin muut-
tuu mukavammaksi.”

”Kyllä meillä on Viikissä 
näyttöä siitä, että kansalai-
saktiviteetilla saadaan herä-
tystä aikaan. Virkakoneis-
tossa on usein sitä vikaa, että 
etsitään järkevän sijasta hel-
poin tapa hoitaa asia. Lisä-
vaivaa vaativat hankkeet jää-
vät helposti kokonaan hoi-
tamatta. Tietysti rahasta on 
myös aina kysymys. Mutta 
kun kysymys on rakenne-
tusta ympäristöstä, sen jät-
täminen hoitamatta tulee 
pitkällä aikavälillä varmas-
ti kalliimmaksi kuin hoita-
malla asiat nopeasti. Sellai-
nen ei ole erityisen kestävää 
kehitystä.”

”Mitä niihin viime kesänä 
niittämättä jääneisiin niit-
tyihin tulee, emme aio jäädä 
katsomaan kaupungin toi-
mettomuutta toista vuotta 
peräkkäin. Jos entiset viih-
tyisät niityt uhkaavat jäl-
leen pusikoitua ja jäädä pu-
jon valtakunnaksi, otamme 
viikatteet käteen.”

  Viime syksynä kirjoitimme Viikinojaa ympäröivien niittyjen surkeasta tilasta ja 
samassa yhteydessä tiedustelimme rakennusvirastolta toimia vaarallisen huonoon 
kuntoon päässeiden puusiltojen korjaamiseksi.

TeksTi ja kuvaT Heikki Poroila

 Sillat ennen ja nyt – Ari Laamasen ansiosta ne kunnostettiin viikkiläisin talkoovoimin.

Puusiltoja pelastamassa

Ylipormestari 
Pajusen 
asukas ilta 
Viikin Norssissa torstaina 
5.3. 2015 klo 18.30–20.00, 
kaavoitusasioiden esittely 
ja kahvila klo 17.30–18.15 
Norssin aulassa

 Helsingin kaupungin 
Asukasyhteistyötiimi jär-
jestää vuosittain kolme yli-
pormestarin asukasiltaa eri 
puolilla kaupunkia. Tämän 
vuoden ensimmäinen asu-
kasilta järjestetään Viikis-
sä, Norssin auditoriossa. Ti-
laisuuden tarkoitus on jal-
kauttaa kaupungin asioista 
päättävien virastojen hen-
kilökuntaa kertomaan kau-
punkilaisille heitä koskevista 
asioista ja päätöksistä. Tilai-
suus televisioidaan Helsinki-
kanavalle suorana lähetyk-
senä.

KysymyKset asukasiltaan 
on lähetettävä tammikuun 
loppuun mennessä Viikki-
seuran puheenjohtaja Riit-
ta Korhoselle (riittakorho-
nen3@gmail.com). Viikki-
seura lähettää ne keskite-
tysti etukäteen kaupungin 
viestinnän toivomuksesta. 
Etukäteen esitettyyn kysy-
mykseen saa varminten vas-
tauksen, kunhan sen myös 
esittää suullisesti itse asuka-
sillassa. Kutsu tilaisuuteen 
lähetetään joka kotiin, myös 
Pihlajiston, Viikinmäen ja 
Viikinrannan asukkaille.

ennen ylipormestarin asu-
kasiltaa klo 17.30–18.15 
Norssin aulassa kaupunki-
suunnitteluviraston edusta-
jat esittelevät Viikin alueen 
yleiskaavaa ja muita suunni-
telmia. Norssin oppilaskunta 
järjestää aulaan kahvilan.

tervetuloa Kyselemään ja 
vaiKuttamaan yHteiseen 
tulevaisuuteemme!

Ylipor-
mestari 
Jussi 
Pajunen 
saapuu 
Viikkiin.

Ari Laamanen uskoo, että 
rakennetun ympäristön 
hoito ja ylläpito kannatta 
–  on lyhytnäköistä 
antaa paikkojen mennä 
huonoon kuntoon 
pelkästään säästösyistä. 

Perinteinen laskiaisrieha lapsille 
sunnuntaina 15.2.2015 klo 11–14 Viikin Latokartanon torilla

Kuva © Heikki Poroila
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Riitta Korhonen
Viikki-Seuran
puheenjohtja

Kaupungin konsernijaos 
on edelleen haluton jatkamaan 
Gardenian toimintaa nykyisessä 
muodossaan ja yrittää myydä tai 
vuokrata tilat ulkopuoliselle ta-
holle ellei kaupunginhallitus toi-
sin päätä. Toisin sanoen pallo on 
nyt kaupunginhallituksella. Joka 
tapauksessa Gardenia jatkaa tä-
män vuoden nykyisellä toimin-
tamallilla velvoituksena toimin-
nan tehostaminen. Voi vain ku-
vitella, miten vaikeaa on tehos-

taa toimintaa, kun tulevaisuus 
on epävarmaa. Työntekijöiden 
motivaatio on koetuksella eikä 
asiakkaat tee tilauksia näin epä-
varmoissa olosuhteissa, vaan et-
sivät uusia paikkoja.

Viikki-seuran yhdessä Gar-
denian kanssa keräämällä 5155 
nimen adressilla Gardenian toi-
minnan jatkamisen puolesta ei 
näytä olleen ainakaan tilakeskuk-
seen mitään vaikutusta. Tosin 
valtuustoryhmien puheenjoh-

tajat suhtautuivat adressiimme 
hyvin positiivisesti ja lupasivat 
vaikuttaa toiminnan jatkumisen 
puolesta. Luovutustilaisuudessa 
ihmeteltiin tilakeskuksen nih-
keää suhtautumista ja ahneutta 
vuokran korotuksiin. Nyt olisi 
korkea aika tarkastella avoimes-
ti tilakeskuksen toimintaperi-
aatteita. Onko voiton keräämi-
nen ainut päämäärä? Eikö yleis-
hyödylliselle ympäristökasvatuk-
selle anneta mitään arvoa? Minne 

piilotetaan Helsingin ”Vihreä 
kaupunki” -periaatteet? Ehkä-
pä näihinkin kysymyksiin saa-
daan vastaukset ylipormestarin 
asukasillassa Viikissä 5.3.2015. 
Muistattehan osallistua!

Ehdotuksemme adres-
sin luovutustilaisuudessa oli, 
että viitaten kaupunginjohta-
jan 3.9.2014 asettaman Garde-
nia-työryhmän tarkastelemiin 
vaihtoehtoihin ehdotamme, että 

kaupunki muuttaa sisäisen vuok-
ran perusteita siten, että 20 vuo-
den poistoaika pidennetään 30 
vuoteen ja poistopohjaa laske-
taan 100 %:sta 70 %:iin uudis-
hankinta-arvosta tai tilat vuok-
rataan Gardenialle markkinahin-
taan. Näillä vaihtoehdoilla toi-
minta voi jatkua nykyisellään ja 
laajentuakin, sillä Vanhankau-
punginlahden luonnonsuojelu-
alue tarvitsee nykyistä laajem-
man opastuskeskuksen. 

1

mikko Savelius
päätoimittaja

yHteisöllisyys on voimaa. Tässä 
numerossa voit tutustua kahteen tarinaan 
siitä miten alueemme asukkaiden 
aktiivisuus tuottaa näkyviä tuloksia. 
Etusivulle kerromme kuinka yhden 
henkilön aktiivisuus sai aikaiseksi sen, 
että Viikin laiturityyppisiä puusiltoja ei 
purettu vaan ne yksinkertaisesti korjattiin. 
Toisessa jutussa kerromme kuinka 
maahanmuuttajataustaisille koululaisille 
saatiin järjestettyä vapaaehtoisvoimin 
läksyapua. Tähän riitti hienoinen vihjaus 
avun tarpeesta, minkä jälkeen joukko 
vanhempia kääri tosissaan hihat – ilman 
hierarkia, ilman byrokratiaa. Kerätään, 
hoidetaan, niitetään. Hyvä kasvattaa 
hyvää.

	 •	•	•

Helsingin uusi yleisKaava on 
kansalaiskeskustelun alla aina helmi-
kuun loppuun asti. Kaavaluonnos 
mahdollistaa neljännesmiljoona uutta 
asukasta vuoteen 2050 mennessä. Viikin 
osalta lisärakentamista tulee erityisesti 
Viikintien varrelle. Viikki-seuran 
johtoryhmässä mielipiteet vaihtelevat 
uusien asukkaiden ja työpaikkojen 
toivottamisesta tervetulleeksi aina 
kaiken rakentamisen kokonaan 
kieltämiseen. Lienee selvää, että myös 
kaupunginosamme kantaa oman 
vastuunsa kasvavasta Helsingistä. 
Tosin meidän viikkiläisten tulee nostaa 
ääntämme ja tehdä selväksi päättäjille 
alueemme erityispiirteet. Kaupunki 
järjestää kaavaluonnoksesta tilaisuuksia 
Kampin Laiturilla (Narinkka 2), joissa 
kannattaa käydä kuuntelemassa ja 
rohkeasti esittämässä omat mielipiteensä.

	 •	•	•

P.S. Tuleeko kuntoilevaa talvea 
 vai ei? Latokartanon 

luistelukenttä on auki, mutta kovasti on 
ikävä toissa talven hiihtolatuja.

Viikin ja Kivikon yhdistävän 
laajan vihersillan rakenta-

minen jatkuu kesällä kannen te-
lineiden ja muottien pystyttä-
misellä.

– Rakennamme liittymän 
sillat pääosin jo tämän vuoden 
puolella. Mitään suuria yllätyk-
siä ei ole tullut vastaan, vaan 
hommat ovat edenneet suun-
nitellusti, sanoo Kesälahden 
Maansiirto Oy:n työpäällikkö 
Matti Rekilä.

Tähän asti työmaa on hidas-
tanut vain hieman Kehä I -tietä 
autoilevia, mutta kesällä liiken-
ne siirretään sivurampeille. Sa-
massa yhteydessä nykyiset lii-
kennevalot siirtyvät 300 met-
riä Lahdentien suuntaan. Koko 
ajalla autoilijoille turvataan kak-
si kaistaa molempiin suuntiin ja 
nopeusrajoitus ei laske alle 60 
km/h. Onko vilkas ohikulku-
liikenne jo vaaraksi rakentajille?

– Kyllä me pärjäämme näil-
läkin nopeuksilla, vaikka se voi 
olla haasteellista työturvallisuu-
den kannalta. Toivon, että au-

toilijat noudattavat nopeusra-
joituksia, sanoo Rekilä.

Toistaiseksi työmaalla ei ole 
sattunut yhtään onnetto-

muutta. Tämä on Rekilän mu-
kaan myönteistä, sillä tavallises-
ti liittymän kohdalla tapahtuu 
tähän vuoden aikaan liikenne-
onnettomuuksia. Ehkäpä työ-
maalla on ollut autoilijoita hil-
litsevä vaikutus.

Miten liittymän rakennus-
työt vaikuttavat asukkaisiin? 
Projektipäällikkö Timo Les-
kisen mukaan asukkaille tie-
dotetaan ja heitä kuunnellaan. 

– Myllypurossa asukkaiden 
pinna oli koetuksella, kun jou-
duimme ajamaan jopa kahdel-
lakymmenellä kuorma-autolla 
päivittäin kapeita asukasteitä 
pitkin. Asukkailta saadun pa-
lautteen jälkeen saimme luvan 
rakennuttajalta tilapäiselle liit-

tymälle Kehälle, jolla saimme 
vähennettyä liikenteen alle vii-
dennekseen lähtötilanteesta, sa-
noo Leskinen.

Työmaaprojektin tiedotta-
minen tapahtuu sekä Lii-

kenneviraston verkkosivujen et-
tä Facebook-sivujen kautta. Li-
säksi rakennustyömaata kuvaa 
minuutin välein päivittyvä net-
tikamera. Suuremmista ympä-
ristöhaitoista lähetetään kirjal-
liset tiedotteet lähiseudun asuk-
kaille. 

Mitkä ovat lähitulevaisuuden 
haitat viikkiläisille?

– Kuun vaihtuessa aloitam-
me kiven murskauksen liitty-
män eteläpuolella. Murskaami-
sessa käsittelemme kivet paikan 
päällä sen sijaan, että toisimme 
aineksen muualta. Kyseessä on 
eräänlainen ”ekoteko”, sanoo 
Leskinen.

Kiven murskaus tulee kestä-

mään 2,5 kuukautta ja sen arvi-
oidaan aiheuttavan yhtä paljon 
meluhaittaa kuin Kehä I nor-
maalistikin. Rekilän ja Leski-
sen mukaan työmaan räjäytyk-
set suoritetaan päivisin. Mah-
dolliset Kehä I -kaistojen lyhyt-
kestoiset sulkemiset suoritetaan 
yöaikaan.

TeksTi ja kuvaT  mIKKo SAVELIUS

Kivikon liittymä etenee aikataulussa
  Kehä I:n ja Kivikontien yhdistävän eritasoliittymän rakentaminen etenee aikataulun 

mukaisesti. Pääurakoitsijan mukaan meneillään ovat maanmuokkaustyöt, jotka 
aiheuttavat räjäytyksiä ja kivien murskausta. 

Projektipäällikkö Timo 
Leskisen mukaan siltojen 
rakentamiset alkavat 
kesällä.

Timo Leskinen toivoo 
Kehä i:n autoilijoiden 
huomioivan työmaakohdan 
nopeusrajoitukset.P.S. Seuraa liittymän rakentamista: 

https://www.facebook.com/kivikontie

Gardenian tulevaisuus edelleen epäselvä
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siä, jotka nyt ovat varsin han-
kalat. Enää Kivikosta Lato-
kartanoon ei tarvitsisi kulkea 
Malmille 78:lla ja vaihtaa siel-
lä 79:ään päästääkseen Viik-
kiin. 

Latokartanon kannalta tär-
keät linjat 68 ja 79 pysy-

vät muuttumattomina. Ns. 
tiedelinja 506:n päätepysäk-
ki ei jatkossa enää olisi Mus-
tialankadulla, vaan se menisi 
57:n, 68:n reittiä Viikinkaar-
ta, Viikintietä ja Tilanhoita-
janhoitajankaarta pitkin La-
tokartanonkaarelle ja sen val-
mistuvaa uutta jatketta pitkin 

aina Myllypuron metroase-
malle saakka, jonne se tar-
joaa tulevaisuudessa suoran 
yhteyden. Toisessa päässä se 
kulkisi Kumpulanmäen si-
jaan nyt Vallilan, Sturenka-
dun ja Pasilan kautta Meilah-
den sairaala-alueelle, eikä siis 
enää päätyisi Pohjois-Tapio-

laan. Yhteys Pasilaan ja Mei-
lahteen nopeutuu nykyises-
tä. Jatkossa 506 kulkisi myös 
pyhäpäivinä.

Jossain määrin tärkeä viik-
kiläisille tulee olemaan elo-

kuussa aloittava uusi runko-
linja 560 (aiemmin nimellä 
Jokeri 2) Vuosaaresta Mal-
min kautta Myyrmäkeen, 
joka tulee kulkemaan Kehä 
I:stä pitkin viistäen Latokar-
tanoa. Linja tulee käyttämään 
Latokartanon kohdalla uutta 

pysäkkiparia, joka tulee Kivi-
kon uuden eritasoliittymän 
kohdalle mahdollistaen näin 
vaihdon 57:ään ja 506:een. 
Viikistä pääsee siis jatkossa 
kolmelle eri metroasemalle. 

A siasta järjestettiin 15.1. 
asukastilaisuus Malmi-

talolla, joka herätti sen verran 
kiinnostusta, että kaikki eivät 
mahtuneet tiloihin. Tarkoitus 
on järjestää lisää tilaisuuksia 
lähitulevaisuudessa.

Koillis-Helsingin linjastosuunnitelma 
vaikuttaa myös Viikin ja Latokartanon linjoihin

  Helsingin seudun 
liikenne HSL on 
laatinut paljon 
porua aiheuttaneen 
linjastosuunnitelman 
Koillis-Helsingin 
alueelle vuosille 
2016–2023, mihin 
myös Viikki luetaan, 
vaikka vaikutukset 
eivät ole yhtä suuret 
kuin muualla 
alueella. 

Suunnitelmasta lisää linkeissä:
http://www.hslkoillishelsinginlinjasto.blogspot.fi/ 

https://www.hsl.fi/linjastosuunnitelmat/koillis-helsingin-linjastosuunnitelma

TeksTi  juha Lares

Taustalla on muun muas-
sa uuden kehäradan val-

mistuminen, uusi runkolinja 
560, uudet asuin- ja työpaik-
ka-alueet (mm. Kalasatama, 
Keski-Pasila) sekä tarkoitus 
järjestellä linjoja uudelleen 
muun muassa käyttäjämää-
rien mukaisesti. Suunnitelma 
järjestää uusiksi useita linjo-
ja samalla perustaen uusia ja 
lakkauttaen toisia. Suunni-
telmat perustuvat muun mu-
assa matkustajamääriin sekä 
alueen asukas- ja työpaikka-
kehitykseen. 

Suunnitelma ei siis suo-
raan koske Viikin ja Lato-
kartanon aluetta, mutta osaan 
sen kautta kulkeville linjoille 
tulee muutoksia lähinnä nii-
den alku- ja loppupäähän. Ai-
emman päätöksen mukaisesti 
linja 57 ei enää jakaisi pääte-
pysäkkiään von Daehnin ka-
dulla linjan 68 kanssa, vaan 
se jatkaisi Kivikon ensi vuon-
na valmistuvan uuden erita-
soliittymän kautta Kontu-
lan metroasemalle. Tämä 
tulee merkittävästi paranta-
maan Kivikon ja Viikin vä-
lisiä joukkoliikenneyhteyk-

Viikki-Seuran johtokunnan uudet jäsenet esittelyssä
Anne Kinnunen-
Senanayake
muutimme Viikkiin kesällä 
2014. Perheeseeni kuuluvat 
aviomies ja kaksi lasta. Kou-
lutukseltani olen vieraiden 
kielten opettaja.

Tykkään musiikista, luke-
misesta ja ulkoilusta. Viikissä 
pidän todella paljon luonnon-
läheisestä ympäristöstä. Tääl-
lä asuu myös mukavia ihmi-
siä, joten olen viihtynyt tääl-
lä oikein hyvin.

Lähdin mukaan Viikki-
Seuran toimintaan, kun tut-
tavani sai minut kiinnostu-
maan asiasta. Haluan olla 

Anne Kinnunen-
Senanayake

asukkaiden ylioppilaskyläs-
tä täysikasvuiseksi yli 10 000 
asukkaan kaupunginosaksi. 
Alkuaikojen kauppa-auton 
on korvannut Prisma ja kol-
me lähikauppaa. On nous-
sut pari koulua ja tusina päi-
väkotia. Lasten myötä olen 
päässyt tutustumaan koulu-
maailmaan ja toiminut Lato-
kartanon peruskoulun joh-
tokunnassa puheenjohtaja-
na. Olen ollut myös mukana 
Nutan Ritareissa vauhditta-
massa nuorisotalohanketta.

Viikissä viehättää luonto 
kaupungin kainalossa. Löy-

tyy rauhallisia paikkoja, mut-
ta silti kohtuullisesti palvelui-
ta lähistöllä. Ketun tai kau-
riin näkeminen ei ole harvi-
naisuus ja tästä huolimatta 
kaupunki on kivenheiton 
päässä. Viihdynkin lähistön 
mainioissa lenkkimaastoissa 
sekä juosten että pyöräillen.

Vaikka kaupunkilaisille 
on yhä enemmän vaikutus-
kanavia, ei tämä ole minus-
ta vähentänyt kaupungin-
osayhdistyksien merkitystä 
alueen näkemysten yhdistä-
jänä. Toivon voivani Viikki-
Seurassa osaltani olla muka-
na vaikuttamassa alueen tu-
levaisuuteen uudisrakenta-
misen paineissa.

mukana vaikuttamassa sii-
hen, millainen paikka Viikki 
on ja miten tämä alue kehit-

tyy. Samalla saan oivan tilai-
suuden tutustua paremmin 
asuinalueeseeni.

Harri Myllyniemi
muutimme Viikkiin kaivin-
koneiden vielä kauhoessa pel-
lolla 1999. On ollut mielen-
kiintoista seurata uuden kau-
punginosan nousua satojen 

Harri 
myllyniemi
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Porua ja villoja 
Heikki Poroila

Uuden yleiskaavaluonnoksen terveiset viikkiläisille 
ovat herättäneet lähinnä tyrmistystä. Yliopiston 
tilan peltojen piti jäädä pysyvästi rauhaan rakennut-
tajilta, mutta näköjään mikään lupaus ei ole liian 

pyhä rikottavaksi. Kaavoittaja esittää eko-Viikin eteläosan 
rakentamista täyteen. Ihan tuosta vain.

Kysymys ei ole vain niistä ihmisistä, joiden asuntojen 
eteen rakennetaan uusi kerrostaloalue. Kysymys on koko 
Viikin ilmeestä ja sen luontosuhteesta. Peltoaukeaman 
halkaiseva Viikintie on ikävä elementti, jonka toivoisi 
pikemminkin painuvan maan alle kuin oikeuttavan 
rakentamisen maisemallisesti ja ekologisesti tärkeälle 
peltoaukealle. Jos tuo alue rakennetaan täyteen, se on 
kuolinisku koko eko-Viikin käsitteelle. Alueesta tulee ihan 
yhtä ahdasta ja epämukavaa kuin kaikkialla muuallakin 
rakentaminen on, kun se on kiinni vain omasta tulostaan 
kiinnostuneen rakennuttajan tahdosta.

	 •	•	•

Vuoden 2014 joulupolku jouduttiin perumaan, 
ensimmäisen kerran koko perinteisen tapahtuman 
historian aikana. Vadelmakallion ladon menettämisen 
jälkeen tapahtumapaikkana toiminut Viikkari osoittautui 
varsin monimutkaiseksi ja aiempaa hankalaksi tapaukseksi. 
Ratkaisevaa kuitenkin oli, ettei tapahtuman järjestämiseen 
ehtiviä ja jaksavia ihmisiä kerta kaikkiaan löytynyt. 
Itsestään asiat eivät järjesty.

Aikansa kutakin, joku voi sanoa, mutta Viikin joulu-
polku ehti muodostua monelle lapsiperheelle vuotuis-
tapahtumaksi, jollaisesta pitäisi mielellään kiinni jossain 
muodossa. Siksi ainakin Viikki-Seurassa on ruvettu 
miettimään, voisiko tapahtumaan saada uutta intoa 
miettimällä kuvioita uusiksi. Toivottavasti tässä 
onnistutaan.

Saattaa kuitenkin olla, etteivät Viikki-Seuran voimat 
yksin riitä. Tapahtumaa on alusta lähtien pyritty järjestä-
mään viikkiläisten toimijoiden yhteisenä yrityksenä. 
Vuosien mittaan järjestäjien joukko on kuitenkin huvennut. 
Se ei ole hyvä kehityssuunta, sillä yhdessä saadaan aina 
aikaan enemmän ja parempaa. Esimerkiksi tätä kirjoi-
tettaessa vielä innostuneen ideoinnin asteella oleva 
loppukesään sijoittuva Viikin yleinen musiikkitapahtuma 
voi toteutua vain, jos riittävän moni sellaisen haluaa.

	 •	•	•

Kirjoitimme syksyllä 2014 Viikinojaa myötäilevien 
kaupunkiniittyjen huonosta hoidosta. Kuten toisaalta 
lehdestä voi lukea, pienet puusillat saatiin kansalais-
aktiivisuudella pelastettua. Mutta mitä tapahtuu kesällä 
2015, jos kaupunki taas jättää eri tekosyillä luonnonniityt 
hoitamatta eli lähettää niittäjän paikalle vasta syyskuun 
puolella?

Haluamme takaisin ne apilaniityt, joilla takavuosina 
saattoi kuka tahansa viikkiläinen nauttia lähiluonnostaan. 
Kyllähän sitä nurmikollakin piknikkiä tiukan paikan tullen 
viettää, mutta apilan tuoksu ja tunnelma puuttuvat. Jos muu 
ei auta, otetaan eko-Viikissä omat välineet esiin, ennen kuin 
ohdakkeet ja pujo ottavat vallan itselleen. Itsellänikin on 
viikate eteisen kaapissa. Pieni, mutta käytännössä 
toimivaksi todettu.

Jos viimeisetkin 
lupaukset petetään…

  Viikin seniorikerho 
on toiminut aktiivisesti 
jo reilun vuoden ajan. 
Kerho perustettiin 
syksyllä 2013. Sen 
tarkoituksena on järjestää 
viikkiläisille senioreille 
mahdollisuuksia 
mukavaan yhdessäoloon, 
tapaamisia erilaisten 
aiheiden parissa sekä 
mahdollisuuksia osallistua 
kulttuuritapahtumiin ja 
retkiin.

TeksTi  Tuula Sokka
kuva  Raimo Puustelli

K erho toimii Viikki-Seuran taus-
tatuella eikä ole sitoutunut po-

liittisesti tai uskonnollisesti. Vapaa-
ehtoisista koostuva toimikunta jär-
jestää seniorikerhon ohjelmat, ja 
mahdollisuuksien mukaan pyritään 
toteuttamaan kerholaisten toivei-
ta ja ehdotuksia. Toimikunnan jä-
senet vaihtuvat vuoden, parin välein.   

Keskeinen ja säännöllinen osa se-
niorikerhon toimintaa ovat yhteiset 
kävelyretket. Ne alkavat joka tiistai 
klo 10 viljelypalstojen luota Viikino-
jan puiston laidalta. Kävelyt kestävät 
tunnin verran, ja kerran kuukaudessa 

tehdään pitempi lenkki kauempana, 
bussimatkan päässä Viikistä.

Seniorikerhon ensimmäinen kuu-
kausitapaaminen oli keskiviikko-

na 21. 1. klo 13 asukastalo Kaaressa, 
Tilanhoitajankaari 9. Tutustuimme 
tarkemmin kevätkauden ohjelmaan 
ja kahvittelemme tuttuun tapaan, va-
paaehtoinen kahvimaksu on 2 euroa. 
Lisäksi oli mahdollisuus ilmoittau-
tua kevään kulttuuritapahtumiin ja 
retkille.

Kuukausitapaamiset jatkuvat jo-
ka kuukauden kolmantena keski-
viikkona. Kevään mittaan saamme 
matkailuvinkkejä, tutustumme asi-
antuntijan opastuksella vaikutta-
viin luonnonilmiöihin (muun mu-
assa tsunamit, tulivuoret, maanjä-
ristykset). Eläkeläisten rahankäyt-
tö on yhden tapaamisen teemana, 
ja vapaamuotoinen yhdessäolo ke-
väisissä merkeissä on niin ikään oh-
jelmassamme.

Keväällä toteutuu myös valoku-
vaustapahtuma, jonka aihee-

na ovat värit. Jokainen voi osallistua 
vaikkapa kännykkäkameralla ote-
tuin kuvin.

Teatteriretken teemme Tapa-
nilaan, jossa yli sata vuotta toi-
minut Tapanilan Työväen Näyt-
tämö esittää Agatha Christien 
”Hiirenloukku”-näytelmän. Senio-
rikerholaisille ystävineen on varat-
tu lippuja lauantainäytökseen 7. 3. 
2015 klo 15. 

Kulttuuria on tarjolla myös Mal-
mitalossa. Lauantaina 18. 4. 2015 
klo 16 on Tikkurilan Soittokunnan  
(TixiBand) 70-vuotisjuhlakonsertti 
tangon tunnelmissa, solistina upea-
ääninen Mikael Konttinen. Näihin 
tapahtumiin voit varata liput ensim-
mäisissä kuukausitapaamisissamme.

Kevään paikallisretkellä tutus-
tumme Viikissä sijaitsevan Helsin-
gin Meijeriliikkeen toimintaan, tu-
lossa on myös vierailu Marskin ma-
jalle.

Viikin alueella on senioreille 
tarjolla monenlaista vapaaeh-

toistyötä. Ehkä haluat olla muka-
na lasten kerhotoiminnassa tai jär-
jestämässä virkistystä vanhuksille, 
jotka eivät itse pääse juurikaan liik-
kumaan? Osallistutaanko joukolla 
Viikki-Seuran järjestämiin kevät-
siivoustalkoisiin? 

Monia mahdollisuuksia on, ja 
meillä seniori-ikäisillä on osaamis-
ta, tietoa ja taitoa, toivottavasti myös 
aikaa vapaaehtoistoimintaan. Samal-
la voimme olla mukana tekemässä 
Viikistä yhä parempaa kotipaikkaa 
kaikille alueen asukkaille.

Tehdään yhdessä  
mukavia hetkiä  

– lämpimästi tervetuloa 
mukaan seniorikerhon 

toimintaan!  

Viikin 
piirineuvostoon 
kolme uutta
malmin srk-neuvosto nimesi Viikin 
piirineuvostoon 2015–16 seuraavat 
jäsenet:

Katrianna Halinen, timo Huotinen, 
laura Koskelainen, riki Kuivalainen (u), 
mikko Kurenlahti (u), outi rantala-mery 
(u), mikko tikkanen, Hannele ugur.

Puhetta johtaa Viikin kappalainen Petri 
jukanen.

Viikin seniorikerhon 
kevät käynnistyi

Osallistu 
kaupunginosatapahtuman 
järjestämiseen!
Viikkiin on suunnitteilla kaupunginosatapahtuma syyskuul-
le 2015. musiikkipainotteiseen tapahtumaan etsitään bän-
dejä, laulajia ja muita esiintyjiä. Tule mukaan!

Voit myös osallistua tapahtuman järjestä-
miseen vapaaehtoisena itsellesi sopival-
la panostuksella.

ilmoittautumiset ja lisätietoja 
osoitteesta iltatorilla@gmail.com

Lisätietoja 
seuraavassa 

Viikissä tapahtuu 
-lehdessä!

Ilmoituksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä 
myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen 

puh. 050 595 3233, jussihaapasaari@lahitieto.fi

Kuva © Heikki Poroila

Seniorikerhon tapaaminen alkoi kahvitarjoilulla.
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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. 

Viikki-Latokartanon asukastaloyhdistyksen vuosikokous pidetään 30.3.2015 klo 18.00 
asukastalo Motissa. Kaikki alueen asukkaat ovat tervetulleita! Jos toimit asuntoyhtiösi 
virallisena edustajana, muista hankkia valtuutus asiasta.

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

  Viimekertaisen 
valokuvatapahtuman 
tuloksena saimme joukon 
hienoja kuvia, jotka olivat 
toukokuussa näytillä 
Viikin kirjastossa kolmisen 
viikkoa. Palaute kuvista oli 
erittäin hyvä.

TeksTi ja kuvaT  
Raimo Puustelli

Päätimme tästä rohkaistunei-
na uusia tapahtuman. Tällä 

kertaa on aiheena värit. Ai-
he on muuten vapaa, kunhan 
siinä selvästi näkyy joku tietty 
väri, joka on pääosassa. Kuva 
voi olla myös aiemmin otettu, 
ei tarvitse olla juuri tätä var-
ten valokuvattu. 

ohjeellisesti on mainittu 
seuraavat värit: punainen, si-
ninen, vihreä, keltainen, rus-
kea, oranssi, violetti, pinkki, 
turkoosi, musta, valkoinen. 
Kaikista ei jokaisen tarvitse 
ottaa kuvaa, voi osallistua yh-

delläkin, mutta on tietysti hy-
vä, jos otatte monta. Silloin 
on enempi, mistä valita näyt-
telykuvat. 

Kuvan ottamiseen ei tarvi-
ta kalliita hienoja kameroi-
ta. Kännykkäkamerat ovat jo 
niin hyviä, että niilläkin voi 
ottaa kuvan. Kun olette käve-
lyllä ja näette jotain mielen-
kiintoista ja värikästä, niin ot-
takaa siitä kuva. Eikä tarvitse 
ajatella, ettei osaa. meistä ei 

Viikin Seniorikerhon 
valokuvaustapahtuma Värit

ValkoinenSininen

Nyt vaan 
rohkeasti joukolla 
kuvaamaan!

kukaan ole valokuvaaja am-
matiltaan, tavallisia kameran 
omistavia viikkiläisiä vaan. 
oheisena muutama esimerk-
ki kuvista, joissa on aiheena 
väri. Vastaavia näkymiä tu-

lee meistä jokaiselle. Kun nä-
ette jotain, niin ottakaa sii-
tä kuva. 

Lähettäkää kuvat sähkö-
postilla osoitteeseen 
viikin.seniorikerho@viikki.fi

TeksTi ja kuvaT  Heikki Poroila

Neljä vuotta sitten (Viikissä tapahtuu 
3/2010) kirjoitin Viikin vanhojen pel-

tojen kätköistä löytyvistä keramiikan sir-
paleista. Ne kertovat sekä Arabian tehtai-
den läheisyydestä että vanhasta tavasta na-
kata rikkoutuneet esineet käymäläjätteisiin, 
mistä ne sitten ovat kulkeutuneet lanta-
kuormien mukana elävöittämään syksyis-
tä pellonreunaa kulkevan silmiä. 

Nämä astioiden sirpaleet ovat pääosin 
1900-luvun kulttuuria, mutta paljon van-
hempaakin voi kohdalle osua, jos on oikein 
onnekas ja tietää, mitä katsoa. 

Tuhansia vuosia sitten Viikki oli me-
ren peitossa, mitä nyt Hallainvuori 

ja Simo Klemetinpojan tien takaiset kalli-
ot pilkottivat autioina luotoina. Mutta jo-
ku kivikautinen kalastaja näillä tienoilla 
on veneellään liikkunut ja ties mistä syys-
tä on terävien piikaapimien valmistamises-
sa käytetty miehen kouraan juuri ja juuri 
mahtuva kimpale kallisarvoista raaka-ai-
netta pudonnut veteen ja uponnut meren 
pohjalietteeseen tuhansia vuosia myöhem-
min löydettäväksi.

Tämän kimpaleen tietää ihmisen muok-
kaamaksi siitä yksinkertaisesta syystä, ettei 

piikiveä esiinny Suomen luonnossa, kaik-
ki on tuontitavaraa. Tässä Viikin pelloil-
ta löytyneessä palasessa on myös selkeitä 
hyödyntämisen jälkiä. Piikivi oli haluttua, 
koska se lohkeaa luonnostaan teräväreunai-
siksi palasiksi, joilla saattoi leikata nahkaa 
ja kaapia nahasta rasvaa ja lihan jäänteitä. 
Piikivestä tehtiin myös keihäitten ja nuoli-
en kärkiä, koska materiaalia pystyy työstä-
mään myös puutikulla painaltamalla.

Muut löydöt ovat historialliselta ajal-
ta, mutta todennäköisesti vanhem-

pia kuin Arabian astiastojen sirpaleet. Vä-
rikäs lasihelmi lienee koruksi tehty, sillä sen 
keskellä on ohut reikä langan pujottamis-
ta varten. Karkea rakenne viittaa siihen, et-
tei kyseessä ole modernin teollisen tuotan-
non tulos, vaan ehkä pienimuotoisemman 
lasinpuhaltamon sivutuote. 

Pieni lyijyinen sinetti saattaa olla tuon-
titavaraa entisestä emämaa Ruotsista, el-
lei tekstille ”Wasa” löydy jotain kotimai-
sempaa selitystä. Itse en rohkene liittää sitä 
vuonna 1628 Tukholman edustalle upon-
neeseen Wasa-laivaan, vaikka ajatusleik-
ki olisi huima.

Esihistoriaa pellonreunasta

Kuva vasemmalla: Tämä halkaisijaltaan 
7–8 cm suuruinen piikivi osui silmään, 
koska sen pinta heijastaa valoa aivan 
eri tavalla kuin Suomessa tavattavat 
kivilajit. Kivikautisilta asuinpaikoilta 
löytyy yleensä piikivestä lohkottuja 
kaapimia tai oikein onnekkaassa 
tapauksessa nuolen tai keihään kärki.

Kuvat alla: Helmi ja sinetti ovat 
molemmat runsaan senttimetrin 
halkaisijaltaan, mutta toinen osui 
silmään värikkyytensä, toinen 
tekstinsä ansiosta. Tällaiset sinetit ovat 
olleet aikoinaan yleisiä, joten sellaisen 
löytyminen pois heitetyn tavaran 
seasta ei sinänsä ole tavatonta.
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Haluatko  
vapaa- 

ehtoiseksi?  
Käy tutustumassa 

toimintaan 
vaikkapa ensi 

lauantaiaamuna 
kello 10.

TeksTi ja kuva  
mikko Savelius

Vuoden viikkiläisenä te-
kona palkittu ”Läksyapu 

Nutalla” on viikoittainen ta-
pahtuma, joka kerää pää-
osin somalitaustaisia, mutta 
myös muita maahanmuutta-
japerheiden koululaisia läksy-
jen teon sekä leikin merkeis-
sä. Toiminta alkoi aikanaan, 
kun somalitaustainen nuori-
so-ohjaaja Mohamed ”Mu-
his” Ibrahim kertoi alueen 
äitien tarpeesta saada lapsil-
le läksyapua. 

– Siitä me sitten lähdettiin 
keräämään vapaaehtoisia van-
hempia yhteen. Alkuvaihees-

sa meitä oli ringissä viisi, mut-
ta nykyään jo kymmenkun-
ta. Joillakin meistä on peda-
gogista koulutusta, kun taas 
toiset ovat ihan tavallisia isiä 
ja äitejä. Yhden aamuvuoron 
aika meitä on aina kaksi pai-
kalla, sanoo Erja Aalto.

Aallon mukaan nuorisota-
lo on ryhmän käytössä kello 
10–12. Ensimmäinen tunti 
sujuu läksyjen teossa ja lop-
puajan lapset saavat leikkiä 
keskenään. Ryhmä on kaikil-
le avoin.

– Tänään meillä on pai-
kalla kymmenen koululaista, 
kun normaalisti määrä vaih-
telee kymmenen ja viidentois-
ta välillä. Koululainen ei vält-

tämättä käy joka kerta, vaan 
lähinnä silloin kun on tarvet-
ta läksyjen teossa. Mielestä-
ni alueen asukkaiden ruoho-
juuritason kohtaamispaikat 
edistävät monikulttuurista 
vuorovaikutusta, sopuisaa 
yhteiseloa ja kotoutumista 
Suomeen, sanoo Aalto.

Läheinen Latokartanon 
koulu järjestää oppilail-

leen läksypajoja. Aallon mu-
kaan nuorisotalon vapaaeh-
toisten toiminnassaan ei ole 
kyse sen kanssa kilpailemi-
sesta vaan pikemminkin täy-
dentämisestä. 

Toisen paikalla päivys-
tävän läksyavustajan, Mai-

Läksyapu tulee tarpeeseen 
maahanmuuttajaperheille

  Maahanmuuttajaperheiden lapsille pyörii jo kolmatta vuotta vapaaehtoisten vanhempien järjestämä läksyapu. Lauantaisin 
järjestettävä säännöllinen tapahtuma kerää koululaisia ja heidän vanhempiaan Viikin nuorisotalolle. 

ja Kosken, mukaan vapaa-
ehtoisessa toiminnassa on 
monta tasoa.

– Kivointa tässä on yhtei-
söllisyys. Toiminnan kaut-
ta olen tutustunut maahan-
muuttajaäiteihin ja omien las-
teni koulukavereihin. Samal-
la olemme saaneet puhuttua 
koulun asioista vapaamuotoi-
sesti, sanoo Koski

Toiminta on johtanut to-
dellisiin tuloksiin myös maa-
hanmuuttajaäitien kohdalla. 
Läksyavun rohkaisemana äi-
tejä on osallistunut Latokar-
tanon koulun vanhempain-
yhdistyksen toimintaan, ja 
somaliäiti Fardowsa Moha-
med Moalin on valittu kou-

lun johtokuntaan.

Mitä mieltä koululai-
set ovat toiminnasta? 

Saabri, 9, on ollut mukana 
läksyavussa koko sen toimin-
nan ajan.

– Tästä on ollut paljon 
apua. Joskus tuon tänne ma-
tikan tehtäviä, joskus äidin-
kielen, englannin tai teeman 
tehtäviä, sanoo Saabri.

Ryhmä voi ottaa lisää maa-
hanmuuttajaperheiden kou-
lulaisia, mutta toiveena on, et-
tä ainakin alkuvaiheessa myös 
vanhemmat ovat mukana pai-
kan päällä.

 lainan päivää vietetään lauantaina 7.2. Kir-
jastossa kahvitarjoilu klo 11–14. menneen vuo-
den lehtien poistomyynti alkaa. 

 Viikin kirjaston lukupiirin kokoontumiset 
ovat keskiviikkoisin 4.2., 4.3., 8.4. ja 6.5. klo 17–
18.30. Lukupiiriin ovat tervetulleita uudet ja 
vanhat jäsenet!

 Suositussa novellikoukussa vietetään iltaa 
käsitöiden ja novellien parissa. Kevään kokoon-
tumiskerrat ovat keskiviikkoisin 28.1., 25.2., 
25.3. ja 22.4. klo 18–20.

 satutunnit jatkuvat jälleen keskiviikkoaa-
muisin 4.2. alkaen klo 10.00. 

 tabletlaitteiden sekä älypuhelinten opas-
tukset jatkuvat torstaisin 12.2. alkaen. Seuraa-

vat kerrat ovat 12.3., 9.4. ja 7.5 klo 13–15. Näil-
le samoille päiville voi varata oman henkilö-
kohtaisen ajan läppäritohtorille klo 10–12.

 Viikin kirjasto toimii äänestyspaikkana ke-
vään 2015 eduskuntavaaleissa. Ennakkoää-
nestys järjestetään 8.–14.4. ja varsinainen vaali-
päivä sunnuntai 19.4.

Viikin kirjastossa tapahtuu keväällä
Suosittu Novellikoukku kutsuu viettämään iltaa käsitöiden ja novellien parissa. Lukupiiri jatkuu ja 
uudet jäsenet ovat tervetulleita. Satuja luetaan tuttuun tapaan keskiviikkoaamuisin.

Kuva © Päivi Karimaa

Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa, 
Viikinkaari 11

www.helmet.fi/viikinkirjasto

Kaikkiin Viikin 
kirjaston tilaisuuksiin 

on vapaa pääsy.

Vuoden 
viikkiläinen 
teko

Viikki-Seura on palkinnut Vuoden 2014 viikkiläisenä tekona ”Läksyapua nutalla” -toiminnan. Pitkäaikaisen 
toiminnan puitteissa on autettu maahanmuuttajaperheiden koululaisia. Palkintoa oli ottamassa vastaan 
somaliäitejä, jotka kiittivät lämpimästi vapaaehtoisten vanhempien tarjoamasta avusta.
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Yleiskaavaluonnoksessa 
esitetään isoja muutoksia Viikkiin

asukkaita. Vaikutukset lähi-
ympäristöön, luonnonsuoje-
lualueeseen ja yliopiston koe-
tilan toimintaan ovat huolen 
aiheena.

Kuva © Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 2014

  Helsingin uusi 
yleiskaavaluonnos 
muuttaisi eniten 
Viikintien varren 
ja Latokartanon 
eteläosan 
maankäyttöä. 

yleisKaavaluonnos ja sen valmisteluaineisto on nähtävillä helmikuun loppuun asti 
kaupunkisuunnitteluviraston näyttelytilassa Laiturilla Kampissa sekä kaupungintalon 
Virka Infossa. Aineistoon voi tutustua myös kaupungin nettisivuilla. 

mieliPiteitä kaava-luonnoksesta voi esittää kaupunkisuunnitteluviraston kirjaamoon tai 
sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi. Ainakin Viikki-Seura tulee antamaan lausunnon.

  au Pair -järjestelmä on nuorisovaihtojärjestelmä, jossa toisesta maasta tuleva nuori työskentelee perheessä hoitaen lapsia tai tehden kevyitä kotitöitä korkeintaan 35 tuntia 
viikossa. Perhe tarjoaa au pairille asunnon, ruuan, yleensä suomen kielen kurssin ja matkalipun sekä maksaa taskurahaa vähintään 280 euroa kuukaudessa. Au paireja välittävät eri 
järjestöt ja esimerkiksi internet-sivusto www.aupair-world.net. Ennen au pairin ottamista kannattaa tutustua myös verohallinnon verotusohjeisiin.

TeksTi  Heikki Rinne

TeksTi  mira Pelkonen

Kuka olet?
Olen Szabina Békési ja 

26-vuotias hydrogeologian 
opiskelija. Olen kotoisin Un-
karista Végegyházan kylästä, 
jossa on noin 1 200 asukasta.

Miksi halusit tulla juuri 
Suomeen?

Olin aina kiinnostunut 
suomen kielestä. Kesällä 2011 
Miskolcin yliopiston mais-
teriohjelman pääsykoe meni 
huonosti. En päässyt opiske-
lemaan. Keksin au pair -työn 
ja halusin Suomeen. Muut 
ajattelivat, että olen hullu 
ja en kuitenkaan tee mitään 
haaveeni eteen, mutta minä 
tein. Pidän lapsista, joten tä-
mä au pair -työ oli minulle 
sopiva tapa päästä Suomeen.

Ennen kuin rekisteröidyin 
Au Pair World -sivustolle, 
katsoin, minkälaisia perhei-
tä siellä oli. Löysin Pelkosen 
perheen Viikistä ja kiinnos-
tuin heistä. Oli iloinen yllä-
tys, kun kirjauduin palveluun, 
että juuri Pelkoset tarjosivat 
minulle työtä.

Mistä pidät Viikissä?
Tykkään, kun metsä on 

lähellä. Se on ihana. Tykkä-
sin aina kävellä siellä. Bussi-
pysäkki on lähellä ja keskus-
taan oli helppo mennä. Viikki 
on pääkaupungissa, mutta on 
silti rauhallinen paikka. Hel-
singissä oli myös helppo löy-
tää suomen kielen kursseja.

Mistä et pidä suomalaisuu-
dessa tai viikkiläisyydessä?

On vaikea löytää negatii-
visia asioita. Kaikki ihmiset 
ovat aina olleet mukavia ja 
ystävällisiä. Esimerkiksi vii-
me kesänä, kun tulin yölen-
nolla ja olin Herttoniemessä 
kello kaksi yöllä. Pyysin apua 
bussin löytämiseen asemalla 
olleelta naiselta. Hän ei itse 
tiennyt vastausta, mutta soit-
ti poikaystävälleen, joka osa-
si neuvoa. Se oli uskomatto-
man avuliasta. Yöbussin kus-

ki myös auttoi minua perille 
pääsemisessä.

Paras ystäväni on Melin-
da. Hänellä on ikävä minua, 
mutta hän sanoi minulle, et-
tä minun täytyy mennä Suo-
meen, koska se täyttää minua. 
Olen rauhallisempi ja se on 
parempi minulle. Kun olin 
viime talvena vain yhden vii-
kon täällä, sekin oli merkityk-
sellistä, koska se antoi minulle 
energiaa. Kaikki sanoivat, et-
tä se on vain yksi viikko, mut-
ta minut se sai voimaan pa-
remmin.

Kesän 2013 olin harjoit-
telijana Geologian tutki-
muskeskuksessa Otanie-
messä. Harjoittelupaik-
ka löytyi Pelkosten naapu-
rin Riitta Korhosen avulla. 

Kaikki alkoi taloyhtiön tal-
koissa, kun maalasin vajaa yh-
dessä Riitan kanssa ja jutte-
lin. Seuraavana päivän Riitta 
vei meidät Viikinmäen suol-
le retkelle ja seuraavaksi huo-
masin saaneeni harjoittelu-
paikan. Koskaan ei voi tietää, 
milloin aukeaa mahdollisuus.

Harjoittelupaikan olles-
sa vielä epävarma onnistuin 
saamaan Unkarista stipendin, 
joka oli kuitenkin liian pieni 
pärjäämiseen Suomessa. Ha-
lusin niin kovasti päästä töi-
hin GTK:lle, että pyysin vain 
mahdollisuutta ja ehdotin, et-
tä työskentelisin Suomessa 
viikonloput ja keksisin kyl-
lä jotakin. GTK:lla Birgitta 
oli lukenut sähköpostiani ja 
ajatellut, että jos joku haluaa 
noin kovasti päästä harjoit-
teluun, häntä täytyy auttaa. 
Niin sain palkan, asunnon ja 
polkupyörän. Tärkeintä kui-
tenkin on, että sain uusia ys-
täviä.

Mitä neuvoja antaisit au 
pairin ottavalle perheelle?

On hyvä, jos perheellä ja au 
pairilla on jotain yhteistä. Esi-
merkiksi yhteinen harrastus 
on hyväksi ja kaikki sujuu pa-
remmin. Ei ole tärkeää, pal-

jonko saa palkaksi. Täytyy 
katsoa, miltä perhe näyttää 
kuvassa. Kuva kertoo paljon. 

Mistä haaveilet tulevaisuu-
dessa?

Tällä hetkellä työskentelen 
Hartolassa au pairina maa-
tilalla ja valmistaudun suo-
men kielen tutkintoon. Olen 
oppinut paljon uutta suomen 
kielen sanastoa. Olen myös 
päässyt näkemään erilaista 
elämää Suomessa. Elämä on 
erilaista Helsingissä ja maal-
la. Myös työ on aivan erilais-
ta. Kun Pelkosilla hoidin yhtä 
tyttöä, nyt hoidan kahta poi-
kaa. Olen myös saanut antaa 

nimen yhdelle vasikalle. 
Nyt haluaisin löytää gra-

duaiheen Suomesta. Jos on-
nistun tässä, teen gradu-
ni englanniksi. Voisin kuvi-
tella, että asuisin Suomessa, 
mutta tiedän, että se ei ole 
helppoa. Ei ole riittävää, että 
puhun suomea. Työnantajat 
valitsevat mieluiten suoma-
laisen työntekijän. En halua 
asua Suomessa rahan takia. 
Unkarissa kaikki ajattelevat, 
että jos joku menee ulkomail-
le, syy on raha. Minulle se ei 
ole tärkeää. Tärkeää on, että 
minulla on rauha. Suomes-
sa olen aina iloisempi ja rau-
hallisempi. 

  Unkarilainen 
opiskelija Szabina 
Békési saapui 
kolme vuotta sitten 
Viikkiin au pairiksi. 
Siitä alkoi matka 
suomalaisuuteen. 

Rakastuin Suomeen Viikissä

Y liopiston koetilan pelto 
Eko-Viikin eteläpuolel-

la esitetään rakennettavaksi 
asuntoalueeksi ja samoin osa 
aidatusta koeviljelyalueesta. 
Asuntorakentaminen ulot-
tuisi ratapenkan eteläpuoli-
sille pelloille saakka. Gardeni-
an eteen esitetään myös uut-
ta asuntoaluetta.

Lisärakentamista perustel-
laan asuntotonttien tarpeella 
ja joukkoliikenneyhteyksillä. 
Suosittu poikittaislinja 550 
on tarkoitus siirtää kiskoille. 

Raide-Jokerin hankesuunnit-
telu on juuri käynnistynyt ja 
tähtää liikenteen aloittami-
seen 2020-luvun alussa.

Toinen iso asia yleiskaava-
luonnoksessa on Lahdenväy-
län muuttaminen kaupunki-
bulevardiksi Koskelantien ja 
Kehä I:n välillä. Moottoritiel-
tä vapautuva alue käytettäi-
siin tonttimaaksi. Myös La-
tokartanon pohjoisosan vielä 
toteutumaton toimitila-alue 
on yleiskaavakartassa merkit-
ty asuntoalueeksi.

Lahdenväylän muuttami-
nen bulevardiksi ei toteutu-
ne lähivuosikymmeninä, eh-
kä lähempänä yleiskaavan ta-
voitevuotta 2050. Viikki-Seu-
ra on esittänyt Lahdenväylän 
ajonopeuksien rajoittamista 
liikennemelun vähentämisek-
si, mutta siinä toivotaan no-
peampia ratkaisuja.

Kaupungin suunnitelmat 
peltojen rakentamiseksi ovat 
jo huolestuttaneet Viikin 

Selma ja Szabina

On hyvä,  
jos perheellä  

ja au pairilla on 
jotain yhteistä. 

Esimerkiksi 
yhteinen harrastus 

on hyväksi ja kaikki 
sujuu paremmin.
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Hyödyllistä ja koristeita risuista (30 €)
Juhlakoristelu kukilla (38 €)
Perennapenkin perustaminen (17 €)

Lisää Gardenian tulevasta ohjelmasta
www.gardenia-helsinki.fi >tapahtumat
Kursseille ennakkoilmoittautuminen.

VIIDAKKOILTA KE 18.2. klo 18-20
sisäänpääsymaksun hinnalla

GARDENIASSA PALJON MUUTAKIN
OHJELMAA TALVILOMAVIIKOLLA!

GARDENIASSA TAPAHTUU

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

ke 4.2. klo 17-19
ke 11.2. klo 17-19
ke 25.2. klo 17-19

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

TIETOA VIIKIN KIRKON TOIMINNASTA

Viikin kirkon kevät 2015

… saat myös seurakunnan kotisivuilta www.helsinginseurakunnat. /seurakunnat/malmi.html, Facebook-ryhmästä: facebook.com/viikin-
kirkko sekä Kirkko ja kaupunki -lehdestä. 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 kirkkoherranvirastosta 
(09) 2340 4402, ma–pe klo 9–15, ke myös klo 16–17.

Messut
● joka sunnuntai klo 10, kirkkokahvit
● Hiljainen viikkomessu to klo 17.30

Musiikki
● Konserteista kts. viikoittain ilmesty-

västä Kirkko ja kaupunki -lehdestä
● Seniorimusiikki eläkeikäisille ti klo 

10–11 (27.1., 24.2., 24.3., 28.4.)

Kirkolla toimii Naiskuoro Pihlaja sekä 
Lapsikuoro Pihlajanmarjat. Tied. 
Marjasisko Varha p. (09) 2340 4496.
Kirkkomuskareiden vapaiden paik-
kojen tied. kira-mia.tuisku@hotmail.
com (ma aamupäivä ryhmät) ja Marja 
Kyllönen p. 040 572 0804 (ke iltapäivä 
ryhmät)

Lapsiperheet
KERHOJA
● Perhekerho vanhemmille ja lapsille 

ke klo 9.30
● Esikoisvauvakerho alle vuoden 

ikäisten esikoisvauvojen vanhem-
mille to klo 13.30

PÄIVÄ- JA PERHEKERHOISTA TIETOA 
lastenohjaaja Margit Jukanen p.
(09) 2340 4571

PERHETAPAHTUMIA
● su 15.2. klo 11–14 Laskiaisrieha 

Latokartanon torilla
● ke 4.3. klo 9.45 Raamattuseikkailu
● su 12.4. klo 15 Menox maailmalle! 

Terveisiä Mongoliasta ja Bangla-
deshista. Jukka Salmisen lauluja ja 
tarinoita

● su 26.4. klo 11–14 Perhetapahtu-
ma ja klo 12.30 Lastenlauluhetki. 
Järj. Viikin kirkon kuorot.

Kouluikäiset
KERHOJA
● Nuorten tila 5–8-luokkalaisille ti klo 15–17. 

Pelailua pleikalla, ilmakiekolla ja lautape-
leillä. Tarjolla välipalaa.

● Viikin iltaruoka perheille joka toinen ke 
klo 17–19 (25.2., 11.3., 25.3., 8.4., 22.4., 
6.5.), 5 €/perhe

● Luontokerho 6–10-vuotiaille su klo 13–
14.30 (12.4.–3.5.). Retkeilyä Viikin kirkon 
lähimaastossa, huonolla ilmalla sisätiloissa. 
Tied. Emma Kurenlahti puh. 050 564 2999. 

KOULULAISTEN KERHOISTA TIETOA 
Emma Luoto p.050-3428187 ja 
www.viikinkirkonkerhot.blogspot.com

Nuoret aikuiset
● Paastoryhmä kohti Pääsiäistä 

la klo 17 (21.2.–18.3.)
● Taivaassa on reikä! -keskustelu-illat 

kristinuskosta ja luonnosta to klo 18 
(12.3., 26.3., 9.4. ja 23.4.) 

● Teatterintekijät ke klo 18–20 (25.3. 
asti) ryhmä 15–30 vuotiaille. 
Ohjaajana näyttelijä Mikko Lammi, ilm. 
mlammi@welho.com

● Kristillinen jooga ma klo 19–20.30 
(19.5. asti, ei: 17.2., 31.3.). Tied. ja ilm: 
Outi Lantto p. 050 380 3602. Osallistu-
mismaksu koko kurssilta 45 €.

● Veisuilta ke 4.3. klo 18. Lauluja Nuoren 
seurakunnan veisukirjasta

● Haitilainen ilta to 5.3. klo 18. 
Aterian hinta 10 € aik., 5 € lapset, tuotto 
Yhteisvastuukeräykselle. Ilm. outi.
lantto@evl. , p. 09 2340 4475.

● Aikuisrippikoulu la 28.3. klo 11–17, 
su 29.3. klo 10–16 ja la 18.4 klo 10–16; 
kon rmaatio su 19.4. klo 14. Ilm. kirk-
koherranvirastoon, p. (09) 2340 4400 
ma–pe klo 9–15.

● Kyläkirppis la 18.4. klo 10–13
● Tahdon! -ilta kevään ja kesän vihki-

pareille to 7.5. klo 18. Mahdollisuus 
avioliiton esteiden tutkintaan klo 17–18. 
Vihkimiseen liittyviin kysymyksiin 
vastaamassa kanttori, pappi, suntio ja 
seurakuntasihteeri

● Tahdon! -konsertti su 10.5 klo 18. 
FaktaBeat solistina Antti Railio ja 
Antti Kleemola. 

Diakoniatyö
● Soppa-Paanu - ilmainen keitto/laatikko-
ruoka to klo 12 (29.1., 26.2., 26.3., 30.4., 
28.5.)
● Ajanvaraus diakonia vastaanotolle 
ma klo 10–11, p. (09) 2340 4489 tai 
käymällä kirkolla

 Koululaisten 
 hiihtolomaleirit
► 1–4-luokkalaisille Upilan 

leiri-keskuksessa, Hollolassa. 
Osallistumismaksu 35 €, sisar-
alennus 10 €: 

 ● Upila 16.–18.2. Vastaava työnteki-
jä Asko Lintumäki p. 040 720 0747 

 ● Upila II, 18.–20.2. Vastaava työn-
tekijä Riitta Koivisto p. 040 588 0834

► 4–7-luokkalaisille Siikaniemen 
leirikeskuksessa, Hollolassa, 
16.–19.2. Vastaava työntekijä 
Aapo Koskela puh. 050 436 0720. 
Osallistumismaksu 50 €, sisaralenn-
nus 10 €. Ohjelmaan sisältyy yhden 
päivän retki Messilään. (Hissiliput ja 
varusteet eivät sisälly leirin hintaan.)

► Perheretki luontokeskus Haltiaan 
ja Serenaan la 28.2. Retken hinta 
30 €/aikuinen, 20 €/lapsi (alle 4 
v. ilmaiseksi). Retki järjestetään 
yhteistyössä Viikin, Pukinmäen ja 
Tapulin seurakuntapiirien kesken. 
Ilmoittautuminen Emma Luoto p. 
050-3428187.

► Perheleiri Holman 
kurssikeskuksessa 
Klaukkalassa 18.–19.4. 
Hinta: aikuiset 20 €, lapset 
10 €, perhe 45 € (2 aikuista ja 
1–3 lasta). Ensisijaisesti Viikin 
alueen perheille. Ilm. 31.3. 
mennessä anni.punkka@evl.  
tai p. (09) 2340 4471.

viikki-seuran verkkosivut ovat edelleen 
viikkiläisten yhteinen tiedotuspaikka ja 
ilmoitustaulu. jos haluat tiedottaa tapahtumasta, 
käytä hyväksi tapahtumapalstaa. jos haluat kertoa 
mielenkiintoisesta tai tärkeästä asiasta, käytä 
uutispalstaa tai aloita keskustelu. 

Älä jää murehtimaan, miten saisit sanaa 
viikkiläisille. viikki-seura tiedottaa ja vastaa myös 
facebook-sivustolla www.facebook.com/viikkiseura

www.kaupunginosat.net/viikki

Liity 
Viikki-

Seuraan!

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).

Tervetuloa laittamaan hiukset ajantasalle!

Löydät meidät myös facebookista.
Ajanvaraus p. 050 452 0012

Ark. 9–18, la sopimuksen mukaan! 

Parturi-kampaamo NewVision Viikissä

Väri ja leikkaus -paketista
(arkisin kello 10–15)

KEVÄTTARJOUS helmikuulle:

KISSOJEN JA KOIRIEN RUOKIA JA TARVIKKEITA
SALPAUSSELÄNTIE 16, 00710 HELSINKI 

p. 040 758 6338  www.pikkupeto.fi  
AVOINNA: ma–to 11–18, pe 10–17

JOKA KUUKAUSI HYVIÄ TARJOUKSIA!
TERVETULOA!

viikot 
23.1–8.3.2015
viikot 
23.1–8.3.2015

Tervetuloa!Tervetuloa!

����������������
Ammattitaitoista hiuspalvelua 

arkeen ja juhlaan koko perheelle 
Pihlajamäen ostarilla

Ajanvaraukset: 050 4070 003

Ma  suljettu
Ti–pe  klo 10–18
La  klo 9–15 

www.pallopaa.net

(norm. hinta 26,90€) Voimassa 31.3.2015 asti

VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA:

10
BC Bonacure shampoot 500ml

facebook.com/pallopaapihlis

€/kpl


