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Tule
mukaan
viikkiläisten
musailtaan!
perjantaina 15.6.2015 klo 18–>
Viikin Latokartanon torilla
Musiikkia viikkiläisin voimin tarjoavat Kattikopla, New Generation MCS, Mama Africa,
Valma & VarsiNaiset, Ninni Poijärvi & Mika Kuokkanen sekä Vallilan Tango. Ja illan jatkot
ravintola Kaskessa, jossa esiintyy Robbie Hill.
Lisätietoa löytyy sivulta 5.

Kuva © Risto Alaja

Pienimpien täytyi
ihailla kissoja lasin
takaa, mutta eipä tuo
paljon haitannut.
Tiedote

Sunny oli
kuvaushetkellä ainoa
ihmisten ulottuville
suostunut kissa, mutta
saikin sitten yllin kyllin
huomiota osakseen.

Seitsemän
haudan
laulukävely
Malmilla
Viikkiläispastori Risto

Alaja on jatkanut

Kissoja kahvin kanssa tai ilman
Osana Helsingin yliopiston 375-juhlallisuuksia on Viikin yliopistollinen eläinsairaala tarjonnut
Suomessa vielä harvinaista huvia eli kissakahvilan. Suosio yllätti järjestäjät ja välillä täytyi innokkaille
vierailijoille jakaa jonotusnumeroita, sillä pieneen tilaan ei ole haluttu liikaa väkeä kerralla.
Teksti ja kuvat
Heikki Poroila

P

op-upissa vieraillessani
väkeä oli kohtuullisesti ja
oppaina toimineet opiskelijat
(kaikki kissakerhon jäseniä)
ehtivät kertoilla kahvilan ideasta ja muusta kissoihin liittyvästä. Pelkästä huvista kun
ei ole kysymys, kissakahvilan
avulla jaetaan myös tärkeää
tietoa kissojen hyvinvoinnin
edistämisestä ja mm. löytökissojen olosuhteista ja mahdollisuuksista.

K

ahvilassa oli läsnä kuusi kissaa, joista tosin vain
Sunny halusi viihdyttää omana itsenään paikalle tulleita kissaystäviä. Muut viettivät siestaa mahdollisimman
korkealla tai sohvan alla, mikä tietysti on kissan perusoikeus. Kaikki kissat kuuluvat
normaalistikin samaan perheeseen, joten sopu oli hyvä.
Tällainen mahdollisuus
tavata kissoja on tärkeää perheissä, joissa yhden perheenjäsenen allergian takia ei voida edes harkita oman kissan
hankkimista. Kissakahviloilla olisi selvästi sosiaalista tila-

usta myös Suomessa, Viikissäkin kävijöitä näytti se kahvittelu kiinnostavan paljon vähemmän kuin itse kissat. Ikäraja oli
7 vuotta, nuoremmat joutuivat
katselemaan lasin takaa.

T

ätä lukiessasi tapahtuma
on jo ohi, mutta hakusanoilla ”kissakahvila Viikki”
googlaamalla löytynee mielenkiintoista informaatiota myöhemminkin. Veikkaisin, ettei
tämä Viikin Pop-up jää viimeiseksi kerraksi. Tampereella toimii jo yksi kissakahvila, Helsinkiin on luvassa toinen myöhemmin tänä vuonna.

tapahtumaideointejaan.
Tänä kesänä hän järjestää
seitsemän laulajan ja
lauluntekijän haudalle
Malmilla noin kahden
tunnin kävelyn, jolla
kuullaan vainajaan liittyvä
musiikkiesitys ja tarina.
Kävelytapahtumia on kolme:
ti 2.6. ja ti 11.8. klo 18 sekä
la 12.9. klo 15. Musiikista
vastaavat Jukka Linkoheimo
ja Hessu Chydenius, ja
tarinan kertoo Risto itse. Hän
on hiukan salamyhkäinen
ja paljastaa hautakohteista
neljä: Tapio Rautavaara
ja Olavi Virta, joiden
syntymästä tänä vuonna
on 100 vuotta sekä Laila
Kinnunen ja Armi Aavikko.
Joka kerta pääsee mukaan
20 kävelijää. Ilmoittautu
misen sp-osoite ja aikataulu
on Viikin kirkon ilmoitukses
sa tässä lehdessä. Osanotto
maksaa tasarahan 15 euroa,
jolla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun ajankohtaisia keräyksiä lyhentämättömästi.
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Riitta Korhonen
Viikki-Seuran
puheenjohtja

Paljon porua – vähän villoja!

Kevätkausi on ollut vilkasta vai-

kuttamisen aikaa Viikissä. Helmikuussa jätettiin kannanotto
tulevaan Yleiskaava 2050 -suunnitelmaan. Kaava uhkaa nakertaa
viheralueita ja pilata Eko-Viikin
eteläosan talojen aurinkoenergien saannin. Viikintien varteen
on suunnitelmassa sijoitettu korkeita kerrostaloja, jotka varjostaisivat ekokylän matalat aurinkoenergiaa hyväksi käyttävät talot.
Viikki-Seura edellyttää, että lisärakentaminen keskitetään Prisman ympäristöön ja että kaikki lisärakentaminen toteutetaan
ekologisilla periaatteilla. Viikintien eteläpuolelle ei saa rakentaa,
jotta Vanhankaupunginlahden
Natura-alueen linnuston elinolo-

suhteet eivät huonontuisi. Lisäksi Viikin pellot ovat entistä merenpohjaa, joten rakentaminen
olisi turhan kallista. Siitä todisteena on jo Gardenia, jonka rakennuskustannukset nousivat
huomattavasti paalutuksen takia.
Yleiskaavaluonnoksesta oli
”unohdettu” kokonaan jo suojellut alueet. Siksi herättiin naapurikaupunginosien kanssa tekemään yhdessä kannanotto yleiskaavaan ja siinä esitettiin, että on
perustettava Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin. Tällaisia on Suomessa jo kahdeksan ja
ne suojelevat viheralueiden ja vesistöjen lisäksi myös rakennettuja kulttuurimaisemia ja luonnon
monimuotoisuutta.

Kansalliseen kaupunkipuisto -hankkeeseen on liittynyt jo
kymmeniä kaupunginosayhdistyksiä. Kokouksia ja seminaareja
aiheesta on pidetty useita ja virallinen kuntalaisaloite puiston perustamisesta tehdään lähiaikoina. Lisätietoja aiheesta: http://
kaupunkipuisto.fi/
Maaliskuun alussa Ylipormes-

tarin asukasilta houkutteli runsaasti osallistujia Viikin Norssiin Viikistä ja Viikinmäestä. Kysymykset oli lähetetty etukäteen
tarvittavien virkailijoiden saamiseksi vastaamaan niihin. Ylipormestari Jussi Pajunen toimi puheenjohtajana. Kysymykset koskivat pääosin liikennettä, yleis-

kaavaa ja terveyspalveluja.
Tärkeimpinä itse pidin Gardenian tulevaisuutta koskevia kysymyksiä, joihin saatiin vain kiemurtelevia vastauksia kaupungin tilakeskuksen Jorma Ravealalta, ja opetusvirastokin tylysti
vastasi, että luontokouluja on
muuallakin kuin Gardeniassa.
Gardenialta peritään korkeampaa vuokraa kuin mahdolliselta
ulkopuoliselta yrittäjältä, jos sellainen löytyy. Eli kaupunki rahastaa hengiltä oman yrityksensä!
Yleisö ei ollut tyytyväinen Gardeniaa koskeviin vastauksiin ja
niinpä joukosta nousi yksityisyrittäjä Miia Toikka keskustelemaan tilanteesta ja hänen ansiostaan on nyt perustettu Ope-

Kuvat © Vladimir Pohtokari

Kivikonliittymän rakennustyömaan kuvia
toukokuulta 2015

Mikko Savelius
päätoimittaja

raatio Gardenia, josta kerrotaan
oheisessa jutussa.
Tilanne on nyt sellainen, että
pallo on meillä asukkailla, meidän pitää etsiä rahaa Gardenian pelastamiseksi; sponsoreita,
maksukykyisiä kumppaneita ja
ennen kaikkea meidän itse kunkin täytyy olla yhteydessä valtuuston jäseniin ja painostaa heitä pelastamaan Gardenia! ViikkiSeura lähettää valtuustolle myös
esityksen asiasta. Yhdessä vaikuttamalla uskon, että saavutamme
hyvän tuloksen. Helsingille olisi
suuri häpeä luopua upeasti toimivasta keitaasta!
Kevätterveisin ja tapaamisiin
Ilta torilla -tapahtumassa 5.6. Latokartanon torilla!

Poltetun talon taktiikka. Tässä nume-

rossa kerrotaan miten Vadelmakallion vanha puinen asuintalo päätettiin polttaa hallitusti. Talo olisi sopinut jatkossakin maisemallisesti osaksi ponitalleja, ja sille suunniteltiin käyttöä yleisökahvilana. Polttamisen
syynä oli kaupungin viimeisen vuokralaisen
välinpitämättömyys ja vastahanka, jonka
johdosta asuintalo rapistui korjauskelvottomaan kuntoon. Lieneekö osasyynä ollut
kaupungin virkamiesten päättämättömyys
ja hyväuskoisuus? Näinä päivinä meillä kansalaisilla on läjäpäin oikeuksia, mutta ei nähtävästi yhtään velvollisuuksia.
•••
Näin yhden kaupunginosan asukkaana ei pitäisi kritisoida toisten kaupungin-

osien päätöksiä. No, kritisoin nyt kuitenkin.
Viime viikolla uutisoitiin Koillis-Helsingin
Lähitiedossa suurena voittona, että Tapanilan kouluja ei lautakunnan äänestyksen jälkeen päätetty yhdistää. Näin ollen yhdistämisestä laskettu taloudellinen hyöty, lähemmäs 200 000 euroa, jää saavuttamatta. Mitä tapahtuu seuraavaksi? Otetaan esimerkki
viime vuodelta. Tuolloin päätettiin olla yhdistämättä Käpylän kouluja ja säästämättä jäi 380 000 euroa. Vähemmälle huomiolle jäi, että jälkikäteen budjettiin etsittiin
tämän päätöksen johdosta 200 000 euron
säästö kouluavustajista. Pelkään pahoin, että opetusviraston budjetti pysyy täsmälleen
samana, mutta säästöt haetaan niistä ryhmistä, jotka eivät järjestä äänekkäitä populistisia tempauksia.

P.S.

Mennyt talvi oli lämmin ja
vähäluminen. Toivotaan
samaa myös kesältä. :)

2015
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Viikin-Latokartanon alueen sitoutumaton, kaikille avoin
tiedotuslehti. Ilmestyy kolmesti vuodessa tammi-, toukoja elokuussa. Lehti jaetaan kaikkiin talouksiin, jotka eivät
ole kieltäneet ilmaisjakeluita. Lehteä on myös saatavana
asukastaloilta, Viikin kirjastosta ja Viikin kirkolta sekä
Viikki-Seuran verkkosivuilta.

Viikin uuden
koirapuiston
suunnitelmiin
käytiin
tutustumassa
maastossa
29. huhtikuuta.
Kuvassa
maisemaarkkitehti Jenni
Koskinen MAarkkitehdit
Oy:stä.
Ylipormestarin asukasilta keräsi runsaasti yleisöä 5.
maaliskuuta. Päällimmäisinä aiheina olivat muuan muassa
yleiskaavan suunnitelmat, Gardenian kohtalo sekä linjaautopysäkkien sijoittelu Normaalikoulun edessä.
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Operaatio Gardenia

yrittää pelastaa Gardenian toiminnan
Teksti Riitta Korhonen

G

ardenian toimintaa varten
on perustettu
uusi kansalaisliike, Operaatio Gardenia. Se on viimeisiä yrityksiä pelastaa vuonna
2001 avattu kaupunginosamme trooppinen puutarha. Ensimmäisen pelastusyritys tapahtui marraskuussa 2014,
jolloin asiasta luovutettiin yli
5 000 nimeä kerännyt adressi
Helsingin valtuustoryhmien
edustajille.
Toisen kerran asiaan palattiin Ylipormestarin asukasillassa maaliskuussa 2015. Tällöin ilmeni, että Helsingin Tilakeskus on valmis vuokraamaan tilaa ulkopuoliselle
yrittäjälle jopa puoleen hintaan nykyisin perittävästä
vuokrasta. Perusteluna esitettiin muun muassa tulevaa
kattoremonttia, joka oli alun
perin suunnitteluvirhe.

O

peraatio Gardenia järjesti yhdessä Viikki-seuran
kanssa asiasta paneelikeskustelun 28. huhtikuuta. Paneeliin oli kutsuttu luottamushenkilöitä eri puolueista ja
kaupungin virkailijoita. Paneelin puheenjohtajana toimi
toimittaja Pasi Toiviainen.
Paneeliin osallistuivat Ulla-Marja Urho (kok.), Dan
Koivulaakso (vas.), Björn
Månsson (rkp.), Sari Mäkimattila (kd.), apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, tilakeskuksen hankesuunnittelupäällikkö Jarmo Raveala
ja Gardenian toimitusjohtaja Sari Oikarinen.
Huomiota kiinnitti, että
vihreiden ja demarien edustajat puuttuivat paneelista.
Yleisöä tilaisuudessa oli reilut 60 henkilöä.

S

ari Oikarinen aloitti paneelin kertoen Gardenian toiminnasta. Gardenian
kasvit ovat kaakkoisaasialaisia hyötykasveja. Gardenia on
sekä kaupunkilaisten olohuone että myös turistikohde, koko perheen retkikohde, juhlaja kokouspaikka.
Toiminta on pääsääntöisesti yleishyödyllistä ympäristökasvatusta ja viherneuvontaa, luonto-opastusta sekä
kurssitusta. Erityisen kuuluisa on Gardenian luontokoulu
Töyhtöhyyppä.
Taloudelliset vaikeudet alkoivat vuonna 2012, kun kaupungin aiemmin myöntämä
määräaikainen vuokranalennus päättyi. Opetusvirasto on
lisäksi vuosien kuluessa supistanut ratkaisevasti luontokoulutilauksiaan

Osallistujat vasemmalta: Ulla-Maija Urho (kok.), Dan Koivulaakso (vas.), Björn Månsson (rkp.), Sari Mäkimattila (kd.),
apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, rahoituspäällikkö Jarmo Raveala, Tilakeskus ja tj. Sari Oikarinen, Gardenia

G

ardenian luontokoulu
sai kiittäviä kannanottoja monelta taholta. Vantaan
luontokoulun johtaja Olli Viding korosti, että koululaiset tarvitsevat ehdottomasti luontokoulua. Myös Elina Nummi, joka aikoinaan
toimi Gardeniassa ympäristökasvattajana ja ”Täti Vihreänä”, painotti, että luontosuhde pitää opettaa lapsille käytännössä. Gardenian
Töyhtöhyypän luontokoulu pystyy ohjaamaan lapset
luonnon pariin parhaalla
mahdollisella tavalla. Luontokoulun kerrottiin olevan
erityisen tärkeä levottomille
ja vähän heikommin koulussa menestyville lapsille.
Tilakeskuksen hankesuunnittelupäällikkö Jorma
Raveala ei luvannut vuokrahelpotusta eikä pidempää
kuoletusaikaa rakennuskustannuksille, vaan kehotti etsimään maksukykyistä toimintakumppania tai hankkimaan sponsoreita toimintaa rahoittamaan.

Opetusviraston tilaukset ovat
vähentyneet, koska koulut voivat
itsenäisesti päättää, mihin menevät.

puun uuden yrittäjän etsimiseen, mutta ei voida odottaa
niin pitkään, vaan ratkaisu on
tehtävä jo ennen kesää.

P
Gardenian
toimitusjohtaja Sari
Oikarinen kertoi
Gardenian toiminnasta.

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri tunnusti, että
Gardenian toiminta on erinomaista, mutta rahat vain ei
riitä. Nyt on löydettävä nopeasti uudet keinot toiminnan rahoittamiseen. Konsernijaos antoi aikaa vuoden lop-

Kasvibiologian opiskelija Tanja Rohde piti Gardeniaa sopivana paikkana kasvibiologian
opiskeluun. Oikealla seisomassa toimittaja Pasi Toiviainen.

ekka Saurin vieressä istunut kaupungin valtuutettu Sari Mäkimattila oli
kovin ihastunut Gardeniaan
ja lupasi kertoa valtuustosalissa, millainen paikka Gardenia on ja myös paneelista.
Myös hän kehotti etsimään
lahjoittajia tukemaan Gardenian toimintaa ja lahjoittajien nimen mukaan voisi nimetä salin ja muita tiloja.
Björn Månssonin mielestä Gardenia on verrattavissa
kirjastoon tai katettuun puistoon ja tällaiset paikat kuuluvat ilman muuta budjettirahoitteisiin toimintoihin. Dan
Koivulaakson mukaan ei ole
kysymys rahojen puutteesta,
vaan siitä, mihin ne kohdistetaan. Valtuustolla on tällaisessa asiassa päätäntävalta.

Myös Ulla-Marja Urhon
mielestä Gardenian toiminta on hoidettu hyvin ja ammattimaisesti. Opetusviraston tilaukset ovat vähentyneet, koska koulut voivat itsenäisesti päättää, mihin
menevät. Nuuksion Haltia
uutena paikkana houkuttelee.
Hänenkin mielestään Gardenian toiminta olisi syytä saada budjettiin. Hän oli myös
kovasti ilahtunut paneelista
ja toivoi, että emme ole liian
myöhässä asian ratkaisemisessa.

Y

leisön joukosta esitettiin
myös ideoita Gardenian toiminnan pelastamiseksi. Kaivattiin yksityisyrittäjiä Gardenian kumppaneik-

Viikkiläinen kaupunginvaltuutettu Johanna Sydänmaa
käytti myös puheenvuoron Gardenian toiminnan
puolesta.

si, muistutettiin, että Gardenia on laajan alueen yhteinen
keidas. Vaadittiin myös julki
konsernijaoksen työryhmän
pöytäkirjaa, joka on julistettu salaiseksi.
Gardenia sopisi myös kasvibiologian opiskeluun, joten
yliopistonkin pitäisi aktivoitua yhteistyöhön. Viikistä
puuttuu yliopiston kampusklubi, siihen varmaan löytyisi
mahdollisuus ainakin Gardenian pihapiiristä. Myös pienviljelyä ja puutarhakoulutusta ehdotettiin.
Matkailun kehittämiseen
katsottiin olevan lisää mahdollisuuksia jopa senkin
takia, että liikenneyhteydet
paranevat kaiken aikaa Viikkiin.

Nuorin puheenvuoron
käyttäjä, Jenni, kaipasi
kahvilaa, joka on sulkenut
ovensa Gardenian
epävarman tulevaisuuden
takia. – Nyt on pakko
mennä kaupunkiin euron
hampurilaiselle.
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Tiedote

Porua ja villoja

Viikin kirkko juhlii
10 vuotta syyskuussa

Heikki Poroila

Viikin kirkon 10-vuotisjuhlia
vietetään syyskuussa kokonainen
viikko, joka käynnistyy
perinteisellä Päivä maalla
-tapahtumalla 13. syyskuuta.

Raiteet pois
ja uutta tilalle?

O

Perhemessun jälkeen on kirkon arkkitehdin Samuli Miettisen johdolla
lyhyitä tutustumiskierroksia klo 11–
13. Tapahtuma yhteistyössä Gardenian ja Sampsan kanssa päättyy klo 15
Isoisän navetta –konserttiin.

len tänä keväänä hiukan haikeana seurannut,
kuinka Viikintietä myötäilevää vanhaa radanpohjaa
on revitty pois. Luonnon hitaasti mutta varmasti
takaisin valtaama viivasuora radanpätkä on ollut
varsin tunnelmallinen paikka kävellä, puhumattakaan
radalla hyvin viihtyvästä ahomansikasta ja runsaasta sienimaailmasta syksyisin.

Raide-Jokerista ei ole vielä poliittista päätöstä. Helsingin ja
Espoon päättäjät saavat asian käsiinsä todennäköisesti vasta
2016. Jos kaikki menee hyvin, moderni pikaraitiotie kulkee
vanhaa ratapohjaa Viikissä 2020-luvun alkupuolella. Sanon
”hyvin”, koska kuulun raideliikennöinnin ystäviin. Jos
jonnekin pääsee raiteita pitkin, valitsen sen aina mieluummin kuin bussin.

Teksti Heikki Poroila
(kiitokset taustatiedoista Heikki Rinne,
Miika Kahelin ja Erkki Pulliainen)

V

apun alla moni viikkiläinen hieraisi silmiään, kun Vadelmakallion ladolta nousi sankka savupilvi ja
liekit loimottivat puiden välistä. Onneksi palokunta oli jo paikalla ja itse asiassa myös pyromaanin roolissa.
Maisemallisesti tärkeä lato, nyttemmin ponitallin rakennus, ei onneksi ollut tulessa, vaan viereinen vanha
talo poltettiin harjoitusmielessä valvotusti ja sopivalla säällä eli sadepilvien roikkuessa Viikin yllä.
Poltetun talon ohi on moni kulkenut, sillä Vadelmakallion ladon takaa
menevä reitti on suosittu kävelytie,
vaikka nykyään ponitallin toiminnan takia vähemmän suositeltava.

Viikille Raide-Jokeri ei merkitse bussilinjaan 550 verrattuna
dramaattista muutosta, vaikka liikkumisen pitäisi toki
nopeutua merkittävästi. Dramatiikkaa voi kuitenkin syntyä
sen kautta, että kaupunkisuunnittelijat haluavat rakentaa
pikaraitiotien varrelle paljon uutta asuntokantaa. Viikissä
se uhkaa suoraan Viikintietä reunustavia peltoaukeamia.
Ne ovat täällä asuville tärkeä maisemallinen asia, joten
lisärakentaminen ei tule menemään läpi helposti. Jää nähtäväksi, vaikuttaako tämä itse Raide-Jokerin aikatauluun. Voi
vaikuttaakin.

Talo oli saanut vuosikausia rapistua
rauhassa komeiden puiden reunustamassa rauhassaan. Ponitallin pitäjät olisivat mielineet siitä kahvilarakennusta, mutta viimeinen vuokralainen vastusteli talon luovutusta,
vaikkei siinä tosiasiallisesti enää asunutkaan ja asia lykkääntyi niin pitkään, että talo pääsi korjauskelvottomaan kuntoon. Siksi lopulliseksi kohtaloksi tuli hallittu tulipalo.

P

oltetulla talolla on kuitenkin
kiintoisa historiansa. Se on rakennettu toisen maailmansodan jälkeen ruotsalaisten lahjoittamana rintamamiestalona Viikin tutkimus- ja
koetilan työntekijöiden käyttöön.
Laitosmies Pentti Lundahl asui siinä pitkään ja piti oman harrastuksen
vuoksi eläimiä tarhassa talon lähellä.

Kuvassa poltettu talo on vuoden 2009
kunnossaan, jo silloin käytännössä autiona.
Näin komeita puita kasvaa talon pihamaalla,
toivottavasti ne säilyvät maisemassa jatkossakin.

Uuden Viikin vanhimmat rakennukset ovat kampuksen
asuintalot mäellä, mutta pellolle rakennetun eko-Viikinkin
vanhimmat talot ovat jo 15-vuotiaita. Kun on itse tullut
tänne keväällä 2000 tyhjälle pellolle, maiseman muutoksen
tietää ja ymmärtää. Kaikkeen kuitenkin tottuu, varsinkin
kun istutetut puut alkavat pikkuhiljaa muistuttaa oikeita
puita.

Kuva © Riitta Korhonen

•••

Viikissä ei juuri ole vanhoja rakennuksia, ainoa säilynyt
kokonaisuus on infokeskus Koronan vieressä oleva Viikin
kartanon hieno pihapiiri osittain 1700-luvulta peräisin
olevine rakennuksineen. Peltojen keskellä nousevat vanhat
ladot ovat Latokartanon asuinalueilta katsoen ainoita
muistomerkkejä siitä Viikistä, jota ei enää ole. Ne ovatkin
maisemallisesti niin tärkeitä, että esimerkiksi Vadelmakallion lato annettiin ponitallitoiminnan käyttöön vain sillä
ehdolla, että ulkokuori säilyy muuttumattomana, vaikka sen
sisälle rakennettiin moderni talli.

Asuntorakentaminen on Viikissä käytännössä melkein
loppunut, mutta kaavaan merkityt mittavat toimistotalorakennukset alueen pohjoisreunalla antavat edelleen odottaa
itseään. Tällainen marssijärjestys on liikennemelun torjunnan kannalta epämukavaa, mutta minkäs teet. Rakennuttajilla on omat aikataulunsa, eikä meillä asukkailla ole niihin
veto-oikeutta.
Mikään asuinalue ei ole koskaan lopullisesti valmis, mutta
ainakin itse odotan malttamattomana sitä hetkeä, jolloin
viimeiset kaivurit ja nosturit lähtevät Viikistä ja lisärakentaminen loppuu. Paljon hienoa luontoa on jäänyt rakentamisen alle, mutta ajan myötä luonnon arvet onneksi paranevat.
Toivoa sopii, että Viikin luonnonläheinen tunnelma säilyy
ja alueelle leimalliset peltoaukeamat säästyvät massiiviselta
lisärakentamiselta.

heen aikainen kappalainen Jarno
Raninen. Illalla on vielä lauluyhtyeen Club for Five konsertti.

Kun Lundahlin Pentin talo poltettiin…
Kuva © Heikki Poroila

Nyt on vanhat ja pääosin
erinomaisen hyvin kestäneet
ratapölkyt kiskottu maasta
ja merkintöjen perusteella
vuonna 1937 valmistetut
kiskot polttoleikattu
pätkiksi. Kappale Helsingin
ja Viikin historiaa on
kadonnut maisemasta. Ei
kuitenkaan välttämättä
lopullisesti. Ratapohja
kelvannee Raide-Jokerin nimellä kulkevalle pikaraitioreitille, jonka on suunniteltu korvaavan erittäin suositun ja sen
takia ruuhkaisan bussivuoron 550.

Viikolla on Nuorten ilta,
Opiskelijoiden ilta ja perheneuvonnan pop up –ilta sekä perjantaina Tori soi –tapahtuma Viikin Latokartanon torilla.
Päätöspäivänä sunnuntaina 20. syyskuuta on Jazzjuhlamessu, jossa saarnaa
kirkon vihkinyt emeritus piispa Eero Huovinen ja liturgina toimii kirkkomme suunnittelu- ja rakennusvai-

Harjoituksissa palomiehillä on aikaa hyödyntää hyvä hiillos näinkin.

Talo liittyy myös professori Erkki ”Susi” Pulliaisen uraan. Vuosina 1963–1964 Pulliaisella oli Viikissä koe-eläintilasiivessä tutkittavana kaksi uros- ja yksi naarassusi.
Näistä Tampereen eläintarhaan siirretyt Petronella ja Poika saivat sokeana syntyneen pennun, jota Pulliainen tutki Lundahlin talon yhteydessä olleessa tarhassa. Myöhemmin
samaan häkkiin ilmestyi tutkittavaksi vielä ahma, jolla oli raajassa epämuodostuma.

T

oivoa sopii, että poltetun talon paikalle nousee jokin maisemaan ja puutarhaan hyvin istuva
uudisrakennus. Tosin kyllä se puistomaisena kohteenakin paikkansa
hyvin täyttää.
Kuvat © Heikki Poroila
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Tiedote

Suomalainen Naiskuoro Hollannista
vierailee Viikissä
Suomalainen Naiskuoro SNK
Haagista Hollannista tulee
Naiskuoro Pihlajan vieraaksi ja
esiintyy kahdesti Viikin kirkossa.
Lauantaina klo 16 on yhteiskonsertti, joka koostuu kuorojen omasta ohjelmistosta ja muutamasta yhteisnumerosta: kansanlauluista, klassisesta ja uudemmasta naiskuoromusiikista. Sunnuntain perhemessussa klo 10 vieraat
esiintyvät toistamiseen.

SNK:n perusti syyskuussa 2012 kuoronjohtaja Karla-Maria Toiviainen, joka muistetaan Viikin kirkon alkuvuosien messujen esiintyjänä. Hän on Viikin
kanttorin, dipl. laulaja, dir. cant. Marjasisko Varhan tytär.
SNK kokoaa yhteen Hollannissa asuvia suomalaisia tai suomea puhuvia naisia. Toiminta on tavoitteellista ja siihen
sitoudutaan aina koko lukukaudeksi.
Kuoro laulaa 2-, 3- ja 4-äänistä naiskuoromusiikkia, kansanlauluja ja muuta

ohjelmistoa. Marjasisko Varha perusti
Pihlajan 2003, ja siihen on liittynyt paljon laulajia Viikin alueelta. Yhteistyötä
on tarkoitus jatkaa ensi keväänä Pihlajan vierailulla Haagissa.
Yhteiskonsertissa säestää vieraskuoron johtajan pikkusisko, Viikin kirkon
musiikista tuttu Kira-Mia Tuisku, huilistina on Hanna Varheenmaa Haagista.
Huumoriakaan ei ole unohdettu. Konserttiin ”Bää, bää lampaani” on vapaa
pääsy, ohjelma maksaa 5 e.

Suomalainen naiskuoro SNK Hollannista esiintyy Viikin
kirkossa lauantaina ja sunnuntaina. Taaimmaisena
kuoronjohtaja ja perustaja mus. maist. Karla-Maria Toiviainen.

Kuva © Arto Timonen

Kuva © Veli-PekkaSalmi

Ylhäältä vas.: Mama Africa, Valma & VarsiNaiset, Vallilan Tango.
Alla vas.: Ninni Poijärvi & Mika Kuokkanen, Kattikopla ja New
Generation MCS.

Ilta torilla –

OHJELMA

pe 5.6.2015
Latokartanontorilla

Musiikkia villissä Viikissä

18.00
18.30
19.00
19.30
20.00

Pitkään muhinut ajatus Viikin omasta musiikkitapahtumasta otti tuulta purjeisiin
tammikuun lopulla. Ryhmä aktiivisia viikkiläisiä kokoontui keittiönpöydän ääreen
miettimään, miten tämä haave toteutettaisiin.

20.45
Teksti Pia Koivisto

P

ian tapaamisen jälkeen alkoivat
suunnitelmat tarkentua. Kesäkuun alussa järjestettäisiin Latokartanontorilla nuorille ja aikuisille suunnattu musiikkitapahtuma.
Viikin pitkää historiaa kunnioittaen haluttiin tapahtumasta luoda
aluetta ja kansanperinteitä kunnioittava, ja esiintyjät haettaisiin tämä mielessä pitäen.

Tapahtuma
löytyy Facebookista
hakemalla sanoilla
”Ilta torilla –
Musiikkia villissä
Viikissä”.

N

yt tapahtuma on lähellä! ”Ilta torilla – Musiikkia villissä
Viikissä” valloittaa Latokartanontorin perjantaina 5.6. klo 18–22. Esityksissä painottuvat paikallisuus ja

kansanperinnetyyppinen musiikki.
Illan aikana esiintyy kuusi yhty-

että: kaksi nuorten rap-kokoonpanoa, Kattikopla ja New Generation MCS, länsiafrikkalaista tanssi- ja musiikkiperinnettä edustava
Mama Africa, suomalaisesta kansanmusiikista, kantrista ja popista
ammentava Valma & VarsiNaiset
sekä Suomen roots-musiikin kuningatar, laulaja-lauluntekijä Ninni Poijärvi yhdessä Mika Kuokkasen kanssa. Illan päättää tanssiyleisönkin paikalle houkuttava Vallilan Tango.

-H

alusimme tuoda tapahtumalla lisää yhteisöllisyyttä
Viikkiin, kertoo Taina Linna, yksi aktiiveista.

– Meillä on Viikissä mukavia tapahtumia etenkin perheille, mutta musiikkitapahtuma on puuttunut. Tällä kertaa halusimme järjestää tapahtuman erityisesti nuorille
ja aikuisille. Tapahtuma on kaikille
avoin ja maksuton.
Tapahtuman vastaava järjestäjä on Viikki-Seura ja toteutuksessa
ovat vahvasti mukana myös Viikin
Asukastalot. Yhteistyökumppanina ja järjestäjänä tapahtumassa on
Nuorisoasiainkeskus.
– Vastaanotto tapahtumalle on
ollut hyvä. Saimme tukea Helsingin kaupungin Kulttuurikeskukselta. Myös Malmin seurakunta sekä
paikalliset yritykset, kuten ravintola

Kattikopla
New Generation MCS
Mama Africa
Valma & VarsiNaiset
Ninni Poijärvi &
Mika Kuokkanen
Vallilan Tango

Jatkot ravintola Kaskessa
22.00 Robbie Hill
(K-20, narikka 2 e)

Kaski, ovat tukemassa tapahtumaa.
Yhteistyö Nuorisoasiainkeskuksen
kanssa on ollut erittäin tärkeää tapahtuman toteutuksen osalta. Uskomme, että tässä on alku hienolle
perinteelle, toinen viikkiläisaktiivi
Mira Pelkonen jatkaa.

Jos haluat osallistua tapahtuman toteuttamiseen vapaaehtoisena talkoolaisena, otamme apusi mielellään vastaan!
Lisätietoja Facebookin kautta tai sähköpostilla iltatorilla@gmail.com
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Viikin kirjastossa tapahtuu
Viikin kirkon

kevät ja kesä
Messu

joka sunnuntai klo 10
● Perhemessu su 17.5. klo 10, mukana Suomalainen
Naiskuoro Hollannista joht. Karla-Maria Toiviainen.
● Torimessu suvivirren sunnuntaina 31.5. klo 10
Latokartanon torilla (Viikin kirkon ja Valintalon välissä).
Mukana Naiskuoro Pihlaja ja Pihlajanmarjat-kuoro,
Kansainvälisen seurakunnan (IEC) tanssijat. Lapsille
leikkipaikka. Kolehtikohteen esittelee Katriina Kong Kirkon
Ulkomaanavusta. Sateella messu pidetään sisällä Viikin
kirkossa.
● Juhannuspäivän messu la 20.6. klo 10 vietetään vain
Malmin kirkossa. Linja-autokuljetus lähtee Viikin kirkolta klo
9.15 ja palaa kirkkokahvien jälkeen.
Osa kesän messuista on rippikoululeirien konrmaatiomessuja (28.6., 5.7., 19.7., 26.7., 9.8.)

Kirjaston kevääseen kuuluu toimintaa
pelien merkeissä.
Lautapelikerho kokoontuu tiistaisin 19.5. ja
2.6. Klo 14 –17 on pelailua lapsille ja perheille
ja klo 17–20 vuorossa on aikuisten peli.
Kirjasto on myös mukana nuorisotoimen
Ruutibudjetti-tapahtumassa Viikin torilla
13.5. klo 11–13.
Tapahtumassa nuoret voivat vaikuttaa
nuorisotoimen ja kirjaston tulevaan
toimintaan.

Lämpimästi tervetuloa kirjastoon myös kesällä!

Muistathan, että kirjasto siirtyy kesä
aukioloaikoihin 1.6. alkaen
Kesällä aukioloaikamme ovat ma–to klo 9–
20 ja pe klo 9–18. Viikonloppuisin olemme
suljettuna. Talvi aukioloaikoihin palataan
10.8. alkaen.

Syksyn tietotekniikkaopastusten ajankohdat ja aiheet selviävät toukokuun aikana.
Ilmoittautuminen alkaa elokuussa. Kysy lisätietoja kirjastosta.

Hae
kirjastosta
lukuvinkit
kesäksi!
Kirjaston henkilökunta
tekee vinkkilistan parhaista
kesälukemisista. Voit hakea
listan kirjastosta, tai tutustua
siihen kirjaston verkkosivuilla 1.6. alkaen.

Kuva © Hannu Jääskeläinen

Laulujen kävelyt
Malmin hautausmaalla
Kävelyitä tunnettujen suomalaisten laulajien ja
lauluntekijöiden haudoille. Haudoilla kuullaan henkilöön
liittyvä laulu ja tarina. Kesto pari tuntia (pari kilometriä).
Lähtö Viikin kirkon edestä. Hinta 15 € (käteinen,
tasaraha) Kirkon Ulkomaanavulle. Mukana Jukka
Linkoheimo kitara ja laulu, Hessu Chydenius kitara ja
Risto Alaja. Sateella kävely peruuntuu. Mukaan mahtuu
ilmoittautumisjärjestyksessä 20 osallistujaa/kävely.
ILMOITTAUTUMINEN:
ralaja289@gmail.com.
Kävelyjen ajankohdat:
● ti 2.6. klo 18 (ilmoittautumisaika 25.–29.5.)
● ti 11.8. klo 18 (ilmoittautumisaika 3.–7.8.)
● la 12.9. klo 15 (ilmoittautumisaika 7.–11.9.)

Kesämusiikki

to klo 13. Päiväkahvit,
vapaa pääsy.
11.6. Solja Lapilainen
25.6. Sarastus-yhtye,
Kristiina Olanto,
laulu, Jorma Tapio,
saksofoni, huilu,
bassoklarinetti,
Harri Taittonen,
piano
9.7. Heikki Poutanen,
urut
23.7. Marjasisko Varha,
Outi Aro-Heinilä
6.8. Merja Wirkkala,
Elina Tofferi
20.8. ”Sibeliuksen
säveliä”, Aleksi
Kotila, viulu, Kaisu
Rauhamaa, urut

• Kuorojen konsertti
la 16.5. klo 16
”Bää, bää lampaani”.
Suomalainen Naiskuoro
Hollannista ja Naiskuoro
Pihlaja. Vapaa pääsy,
ohjelma 5 €.
• Viikin kirkon nuorten
aikuisten ryhmä
Teatterintekijät esittää:
Vellamo – ruumis keväässä
ti 26.5. ja ke 27.5. klo 19.
Vapaa pääsy.
• Soppapaanu
to 28.5. klo 12, keitto tai
laatikkoruoka, vapaaehtoinen
maksu, ruokarukous/hartaus.
• Liikuta mua – Tommi
Kaleniuksen konsertti
pe 29.5. klo 19.
Vapaa pääsy, kolehti Kirkon
Ulkomaanavun työhön.

Malmin seurakunnan
juhannusjuhla

pe 19.6. Lohirannassa ja Kellokoskella.
Luvassa perinteistä kesäohjelmaa, Lohirannassa myös
savusauna. Hinta aikuisilta 20 e (sis. bussikuljetuksen
ja tarjoilut), alle 15-vuotiaat maksutta. Omalla autolla
saapuville tarjoilujen hinta 8 e.
ILMOITTAUDU ti 9.6. mennessä kirkkoherranvirastoon,
p. 09 2340 4400 (ma–pe klo 9–15). Bussimatkalaisten
on hyvä varata tasaraha. Huom: Kellokoskella on
paljon portaita.
BUSSI LÄHTEE Viikin kirkolta
• Kellokoskelle klo 14, paluulähtö klo 19.30
• Lohirantaan klo 16, paluulähtö klo 22.
Grilli-ilta ke 17.6., ke 15.7. ja ti 25.8. klo 18
Kouluun lähtevien siunaaminen
ma 10.8. klo 18.
Lähetysyhdistys Kylväjän kesäseurat
ke 19.8. klo 18 Petri ja Hannele Jukasella,
os. Metsänhoitajankatu 5 A 12.
Diakonian ajanvaraus kesällä keskitetysti Malmin diakoniatoimistossa (Kunnantie 1)
ma, ke ja to klo 10–11, puh. 09 2340 4481.

VIIKIN KIRKKO

Agronominkatu 5, 00790 Helsinki. (09) 2340 4429, viikki.piiri@evl.

TIETOA VIIKIN KIRKON TOIMINNASTA

… saat myös Kirkko ja kaupunki -lehdestä, kirkon
ilmoitustaululta, Facebook-ryhmästä: facebook.com/
viikinkirkko, netissä osoitteesta: www.helsinginseurakunnat./
malmi tai ottamalla yhteyttä kirkolle.
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.

Seniorikerho on tutustumiskäynnillä Helsingin Meijeriliikkeen juustolaan. Antti Alavuotunki esittelee
juustolan toimintaa seniorikerholaisille.

Seniorikerhon
toimintaa Viikissä

Viikissä on jo parin vuoden ajan toiminut seniorikerho. Kerho
on itsenäinen ja riippumaton vapaaehtoisvoimin toimiva senioriikäisten alueen asukkaiden yhteenliittymä.

Teksti Tuula Sokka

S

äännölliset kuukausitapaamiset ovat asukastalo Kaaressa Tilanhoitajankaarella. Ohjelmassa on aina kahvitarjoilu sekä esityksiä
eri aihepiireistä. Kuukausitapaamisissa on kuultu muun
muassa uusista ravitsemussuosituksista, vaikuttavista luonnonilmiöistä, kuten
maanjäristyksistä, tsunameista ja tulivuorenpurkaukista.
On laulettu ja askarreltu yhdessä, kuultu seniorikerholaisten kokemuksia patikkamatkalta Portugaliin, katseltu uusien mielenkiintoisten
matkakohteiden esittelyjä ja
tutustuttu Viikin alueen asukastalojen toimintaan. Kerhon kuukausitapaamisiin on
aina vapaa pääsy.

E

nnen kesätaukoa seniorikerholla on vielä yksi yhteinen kuukausitapaaminen.
Keskiviikkona 20.5. klo 13–

15 kuulemme monien toivoman asiantuntijaesityksen seniorien raha-asioista, edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä unohtamatta.

Tehdään
yhdessä hyviä
hetkiä!

V

iikin maisemat ja monipuoliset ulkoilureitit
ovat olleet seniorikerholaisten jokaviikkoisten kävelyretkien kohteena, mutta myös
kauempana on käyty. Olemme vierailleet Yliopiston koetilalla ja perehtyneet alueella
toimivan Maatalousmuseon
laajoihin kokoelmiin. Koetilan vaikuttava lypsykarja ja
laaja koetoiminta tulivat niin
ikään tutuiksi.
Tutustuminen Viikissä

toimivaan Helsingin Meijeriliike Oy:n juustolaan oli
mielenkiintoinen. Monikaan
ei ole tiennyt, että Helsingin
Viikissä valmistetaan herkullisia juustoja, jugurttia ja
kefiiriä. Mainioita viemisiä
vaikkapa Helsingin tuliaisina maalaisserkuille, kunhan
muistaa kyläreissulle mennessä poiketa hakemaan viemiset pääkaupunkiseudun
herkkukaupasta.
Keväiselle päiväretkelle
Seniorikerholaiset suunnistivat Lopelle Marskin majalle. Antoisa kokemus – onnistunut ja hyä yhdistelmä historiaa, luontoa ja maittavaa
ruokaa – kommentoivat mukanaolleet.

S

eniorit ovat innokkaita valokuvaajia. Jo viime vuoden keväänä seniorien kuvista
oli näyttely Viikin kirjastossa.
Uusi valokuvanäyttely kirjastoon on tulossa, aiheena tällä kertaa ”Värit”. Mielenkiin-

toisia otoksia tulee olemaan
esillä useammalta kuvaajalta.
Muutakin kulttuuritoimintaa seniorikerhon ohjelmassa on ollut: muutama
konsertti- ja teatterikäynti
omakustannushintaan.

S

yyskausi aloitetaan kesäntauon jälkeen 16. päivänä,
silloin saadaan atk-opastusta. Tämä on oivallinen tilaisuus saada apua tietokoneen,
tabletin tai puhelimen käyttöön liittyvissä kysymyksissä! Opastusta ja koulutusta
voidaan jatkaa myöhemminkin esimerkiksi pienryhmissä.
Syksyn mittaan seniorikerho myös uudistuu. Kerhoa perustettaessa sovittiin,
että ohjelmaa järjestävän toimikunnan jäsenet vaihtuvat
suunnilleen parin vuoden välein. Näin saadaan uusia ideoita ja ihmisiä mukaan, eikä
kukaan joudu liian kauan
kantamaan vastuuta.
Viikkiläinen seniori, tule
mukaan kehittämään seniorikerhoa, se on hyvä foorumi
alueen ikäihmisten yhteiseksi iloksi ja virkistykseksi. Tehdään yhdessä hyviä hetkiä!
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Viikin Seniorikerhon
valokuvanäyttely
Värejä ympärillämme
Viikin kirjastossa
18.5.–15.6.2015

Rami
Tokoinrannassa

Ikää
ei kannata
miettiä!
Monen muun
puuhan lisäksi Viikin
seniorit järjestää
tänä keväänä
jo toistamiseen
valokuvanäyttelyn
Viikin kirjastossa.
Mies näyttelyiden
takana, primus
motor, on Raimo
Puustelli.
Teksti Heikki Poroila ja
Raimo Puustelli

Miten ja milloin on oma
kuvausharrastuksesi
syntynyt?
”Olen ollut Viikin Seniorikerhon toimikunnassa
pian kaksi vuotta ja toimintaa miettiessämme ehdotin
valokuvaustapahtumaa, joka
sitten toteutuikin. Itse olen
kuvannut vähän vakavammin noin 5 vuotta. Jäätyäni
eläkkeelle mietin, mitä alkaisin harrastaa, kun vapaata aikaa tulee lisää. Aiemmin olin
pienellä pokkarilla näpsinyt
lähinnä lomakuvia sekä töissä kuvia myymistämme laitteista, kun ne oli asennettu
paikoilleen. Kuvia käytettiin
sitten mainoksissa ja PowerPoint esityksissä. Nyt mietin,
josko oppisin kuvaamaan paremmin ja päätin yrittää. Ostin ensin aloittelijalle sopivan
järkkärin ja siihen kittiobjektiivit. Siitä se sitten alkoi.
Minkälaisia aiheita kuvaat
mieluiten? Näyttelykuvien
perusteella vaikuttaa

siltä, että mieluummin
ympäristöä ja luontoa kuin
esimerkiksi ihmisiä?
”Totta, en katso olevani
kummoinenkaan ihmisten
kuvaaja. Kuvaan enimmäkseen maisemia, luontoa sekä
muutakin ympäristöä. Joskus
yllätän itseni ja lähden aikaisin aamulla kuvaamaan auringonnousun aikaan, mutta
useammin kuvaan kuitenkin
päivällä tai illalla, jopa auringonlaskun jälkeen.”

aikainen digijärkkäri mahdollistaa. Mutta aina silloin tällöin innostun tutkimaan jotain uutta tietoa, kun en ole
tyytyväinen kuviin. Mietin ja
tutkin, mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Usein virheet tietysti johtuvat itsestä, mutta
joskus apu voi löytyä tekniikasta. Digiaika ei sinänsä ole
muuttanut mun kuvaamistani juuri mitenkään, koska
varsinaisesti aloitin oppimiseni vasta digitekniikan myötä.”

Oletko liikkuva eli
aktiivinen valokuvaaja vai
riittääkö sinulle Viikissä
kuvausaiheita? Millainen
Viikki on mielestäsi valokuvauksen harrastajan
asuinpaikkana?
”Kuvaan aika paljon Viikissä Arboretumissa, mutta
toki myös muualla Viikissä.
Täällä on monipuolinen ympäristö kuvaamista ajatellen.
Varsinkin Arboretumissa on
paljon kuvattavaa eri vuodenaikoina.
Lisäksi olen käynyt useasti kuvaamassa Suomenlinnassa ja muutamissa muissa
Helsingin kaupunginosissa,
sekä maisemakuvia että kaupunkikuvia. Lisäksi olen käynyt silloin tällöin kuvaamassa entisessä kotikaupungissani Hangossa sekä Virojoella,
missä anoppini asuu.”

Mitä haluaisit sanoa
kannustukseksi ihmiselle,
joka vanhemmalla
iällä innostuu valokuvaamisesta?
”Ei ikää kannata miettiä,
jos tulee halu aloittaa valokuvaaminen. Alkuun pääsee jo
aika edullisilla kamerahankinnoilla, koska aloittelijoidenkin kamerat ovat erittäin
hyviä ja monipuolisia. Lisäksi apua ja tukea harrastukselleen saa esimerkiksi työväenopiston kursseilta. Niiltä saa
hyvää tietoa ja käytännön
neuvoja. Lisäksi kannattaa
katsella valokuvanäyttelyjä
ja tunnettujen kuvaajien kuvakirjoja. Hyviä kuvia katsellessa oppii paljon. Jos ei halua heti ostaa kameraa, niin
nykyään kaikissa kännyköissä on kamera, jolla voi aloittaa. On vain huomattava se,
että useimpien kännyköiden
kamerat ovat siinä suhteessa vaatimattomia, että niiden
ottamia kuvia ei voi tulostaa
paperikuvina kovinkaan suuriksi. Mutta jos kymppikuvat
riittävät niin siihen ne käyvät kyllä.”

Missä määrin olet kiinnostunut valokuvaamisen
tekniikasta? Onko moderni digikuvaaminen muuttanut omaa harrastustasi?
”Täytyy tunnustaa, että
olen ollut vähän laiska opettelemaan kaikkea mitä nyky-

LAIHDU
NOPEASTI
TERVEELLISESTI

&

CAMBRIDGE OHJELMASSA käytetään erittäin laadukkaita täysravintotuotteita.
Taso-ohjelmaa ja räätälöityä valmennusta. Innostu onnistumisesta.
Lue lisää www.cambridgeohjelma.fi
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Vihreää metsässä

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 toiminnasta vastaa
Viikki-Latokartanon asukastaloyhdistys ry.
KAARI – Kohtaamispaikka ja juhlatila
Tilanhoitajankaari 9
Asukastalo Kaaressa on juhlatila, jota voi varata
viikonloppuisin erilaisiin tilaisuuksiin. Talossa
on laadukkaat av-laitteet sekä astiasto, pöydät
ja tuolit 50 hengelle. Arkisin talossa on tarjolla
musiikin ja kuvataiteiden opetusta.

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 puutyökursseja ja siellä toimii Helskyn järjestämä
lasten käsityökoulu.
KUNTO – Liikunta- ja kuntoilutalo
Leskirouva Freytagin kuja 10
Asukastalo Kunto on suunniteltu nimensä
mukaisesti liikuntakäyttöön. Jumppasalissa
voi harrastaa erilaisia pallopelejä, tanssia jne.
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 harrastamista ja esityksiä varten. Talo sopii hyvin myös
tapahtumien, juhlien ja tilaisuuksien pitopaikaksi. Lavassa on korkealaatuiset äänentoistolaitteet ja talosta löytyy myös kaksi hyvin varusteltua musiikkiharjoitustilaa.
MOTTI – ajopelien kunnostuspaikka
Von Daehnin katu 5
Motissa voi pestä ja korjata autoja, moottoripyöriä, mopoja, polkupyöriä ym. menopelejä.
Halliin mahtuu sisälle samanaikaisesti 4 autoa.
Hallissa on autonostimen ja työkalujen lisäksi
nostolaite myös kaksipyöräisiä kulkuneuvoja
varten.
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 yhdessä.
Kesäkauden aikana asukastalojen toiminta hiljenee. Koordinaattori ja Motin päivystys
ovat kesälomalla. Katso tarkemmat tiedot lomien ajankohdista verkkosivuiltamme.

Pia

Piltz

CAMBRIDGE VALMENTAJA

OTA YHTEYTTÄ

Ja sovi henkilökohtainen tapaaminen
Cambridge valmentajan kanssa.

pia.piltz@cambridgeohjelma.fi
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8   Viikissä tapahtuu
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Setlementtiasunnot haluaa lisätä
yhteisöllisyyttä naapureiden kanssa
tarjoaa taloushallinnon
palveluita yrityksille,
yhteisöille ja taloyhtiöille.
Teemme teille kirjanpidon,
tilinpäätöksen, tasekirjan,
veroilmoituksen, palkanlaskennan ja
palkkojen vuosi-ilmoitukset, laskujen
maksut ja laskutukset ja myös muita
tarvitsemianne palveluita.

OTA YHTEYTTÄ
puh. 389 4613,
mail ac@aclaurens.fi
KÄY KATSOMASSA
www.aclaurens.fi
TULE KÄYMÄÄN
Eskolantie 12–14, 00720 Hki

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).

UUTTA!

Myynnissä
terveysvaikuitteinen
Suolahuonehoitoja
myös kissoille
ja koirille
omissa
kuljetushäkeissään.
Argan
ruokaja iho öljy
TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

www.suolahuoneviikki.ﬁ

TEKSTI JA KUVAT
Mikko Savelius

K

ahdeksan vuotta sitten
rakennettu Viikin Setlementtiasunnot avaa oviaan
viikkiläisille. Mukaan kutsutaan lähiseudun asukkaita tutustumaan ja tekemään
yhdessä. Aikaisemmin Viikin Ässäkotina tunnetut
Setlementtiasunnot tarjoaa
vuokrakoteja kaiken ikäisille
asukkaille, mutta myös erityisryhmille, kuten lievästi
kehitysvammaisille, päihdekuntoutujille, maahanmuuttajille sekä nuorille.
Korttelitalossa arkisin paikalla olevan yhteisökoordinaattorin Terhi Nehadin
mukaan yhtiön tarjoama malli toimii.
– Meillä asuu hyvin erilaisia ihmisiä erilaisista taustoista. Jotkut asuvat lyhytaikaisesti muuttaessaan työn
perässä, kun taas toiset ovat
asuneet talon valmistumisesta lähtien, sanoo Nehad.
Nehadin mukaan asukkaat
ovat suoriutuneet vuokravelvoitteistaan hyvin.
– Asuntojemme vuokrahinnat ovat matalammat kuin
vapailla markkinoilla, mutta arvioisin vuokrien olevan
hieman korkeammat kuin

Gardenian ja Helsingin yliopiston
järjestämässä tapahtumassa on
ERILAISTA KASVEIHIN LIITTYVÄÄ
OHJELMAA KAIKENIKÄISILLE.
Lapsille myös poniratsastusta.
Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Osa ohjelmasta on maksullista.
Tarkempi ohjelma internetsivuilla.

Helsingin kaupungilla. Toisaalta alueiden välillä on eroja, kuten Kalasataman Setlementtiasunnot, joiden vuokrataso on sijainnista johtuen
korkeampi kuin Viikissä. Yhtiössämme on erittäin vähän
vuokramaksujen laiminlyöntejä, sanoo Nehad.

S

etlementtiasunnot Oy:llä
on Helsingissä tällä hetkellä kuusi vastaavaa Setlementtikorttelia. Yhtiön konseptina on talokohtainen
työntekijä, yhteisökoordinaattori, joka auttaa asukkaita arjen asioissa sekä kannustaa talon yhteisöjä eteenpäin.
Hän on ikään kuin talon kasvot. Yhteisökoordinaattorin
palvelu sisältyy vuokraan.
Kaikki Setlementtiasunnot Oy:n vuokratalot on ra-

kennettu valtion korkotuella
ja asukasvalinnoissa noudatetaan Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskuksen (ARA)
ohjeita varallisuusrajoista ja
asunnon tarpeen kiireellisyydestä. Vuokrat noudattavat
omakustannusperiaatetta.

M

itäs itse asukkaat miettivät kodistaan? Kaksi
vuotta asunut ja puutarhuriksi kouluttautunut Seija Ristolainen on tyytyväinen.
– Mielestäni alue on kivasti
rakennettu ja rauhallinen. Lähimetsissä on helppo käydä
vaikkapa taluttamassa kissaani. Samaten on mukava, että
talossamme on aina paikalla
ihminen, jolla on tutut kasvot, sanoo Ristolainen.
Talossa perustamisesta
lähtien asunut Teemu Roni

kehuu taloa ja ympäristöä ytimekkäästi.
– Tämä on paras paikka
ikinä, sanoo Roni.

S

etlementtiasunnot Oy haluaa olla mukana talojen
ympäristöjen toiminnassa,
ja tämän johdosta aloitettiin
vuonna 2014 ARA:n osatuella Korttelivalmentaja-ohjelma. Viime syksynä Viikin Setlementtiasunnot oli
mukana järjestämässä balettiesitystä asukastalo Lavassa. Seuraavaksi osallistutaan
kirpputorilla valtakunnalliseen siivouspäivään 23. toukokuuta. Yhteisökoordinaattori Nehad kutsuu lähitalojen
asukkaat käymään ja osallistumaan korttelin kaupunkiviljelmiin. Nyt on hyville naapureille tarvetta!

Viikki-Seura on sitoutumaton, kaikille avoin kaupungin-osayhdistys, jonka toimialueena on Viikki-Latokartano.

Tule Viikki-Seuraan!

LUMOUDU KASVEISTA

GARDENIASSA SU 24.5. KLO 11-14

Asukkaat Seija
Ristolainen
(vas.) ja Teemu
Roni (oik.)
sekä yhteisö
koordinaat
tori Terhi
Nehad seisovat
korttelin
puutarha
palstalla.

Jäseniksi ovat tervetulleita kaikki Viikin asioista kiinnostuneet. Tule sinäkin mukaan, aktiiviseksi tai vain

Liity
ViikkiSeuraan!

tukijäseneksi. Jäsenmaksu on vain 15 euroa vuodessa, tukijäseniltä 25 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).

WWW.GARDENIA-HELSINKI.FI
Koetilantie 1, Viikki - p. (09) 3478 400

www.kaupunginosat.net/viikki

Tällä kupongilla
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Chico’s Viikki • Viikintori 3 • 00790 Helsinki • chicos.fi

Hanaolut III
(0,5l)

(norm. 6,40-6,90 €). Yksi tuote/etukuponki.
Etu voimassa vain Chico’s Viikissä 13.5.-31.7.2015.

Tällä kupongilla

BBQ
Pineapple
Burger

€
5

€
11

(norm. 15,00 €). Yksi tuote/etukuponki.
Etu voimassa vain Chico’s Viikissä 13.5.-31.7.2015.

