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Gardenian päärakennus on tapahtumien
perinteinen keskuspaikka.

Viimeisen kerran?

Päivä maalla

-tapahtuma

Asukkaat toivoivat seiniin
luontoaiheita,
kuten koivuja,
keltavuokkoja, lehmiä, lampaita, perhosia,
lintuja ja kelta
vuokkoja.

sunnuntaina 13.9. klo 10–15

Helsingin kaupunki on päättänyt
sulkea Gardenian ”kannattamattomana”,
joten nyt on aivan erityisen hyvä syy tulla
mukaan perinteiseen koko perheen Päivä
maalla -tapahtumaan. Tämä kun voi olla
viimeinen kerta.

Taidetta kerrostaloon
Tilanhoitajankaari 22:n kolmeen sisäänkäyntiaulaan
maalattiin taideteokset keväällä 2015.
Teksti Riitta Korhonen
kuvat Hanna Meriläinen

T

aideprojektin toteuttivat kuvataiteilijat ja taidekasvattajat
Veera Saari ja Maisa Koivisto. Molemmilla on taustalla opinnot Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa
kuvataidekasvatuksen koulutusohjelmassa. Molemmat taiteilijat ovat syventyneet opinnoissaan maalaamiseen
ja valmistuvat Taiteen maistereiksi.
Veera Saari on lisäksi opiskellut Pekka Halosen akatemiassa taiteilijan ammattitutkinnon.
Molemmat taiteilijat ovat kuvataidekasvattajia, mutta painottuvat vahvasti myös omaan taiteelliseen työskentelyyn, johon seinämaalausprojekti sopi
oikein hyvin.
Taiteilijoiden mielestä seinämaala-

usprojektissa on ollut ilo työskennellä
työparina toisen taiteilijan kanssa, sillä
näin molempien parhaat puolet pääsevät esille täydentäen toisiaan.
”Asumme ja työskentelemme molemmat Viikissä ja viihdymme täällä loistavasti, sillä kaupungissakin on
päästävä välillä metsään kävelemään
ja ihmettelemään luonnon rikkautta:
Täällä se vielä onnistuu. Viikin luonto
ja rauha tukevat myös taiteellista työskentelyä ja keskittymistä.

Olemme molemmat ns. värimaalareita ja työmme ovat värikylläisiä. Maalaamisessa jatkuva avoimuus muutokselle ja ennakoimattomuus kiehtovat.
Maalaus on tarina, joka kehittyy kerros
kerrokselta, juonen käänne kerrallaan.”
Maisa on kiinnostunut esimerkiksi
primitiivitaiteesta ja itämaisesta estetiikasta sekä pitää maalauksessa kaikkein
tärkeimpänä värejä. Veera taas painottaa maalaamisessa värejä, maalauspinnan rouheaa materiaalisuutta ja kerroksellisuutta.
Taiteilijat ottivat yhteyttä talvella

ja kyselivät, löytyisikö Viikistä näyttelytiloja. Kerroin tietoni ja kysyin samalla, kiinnostaisiko heitä maalata taidetta taloyhtiömme sisääntuloauloihin. Tapasimme ja katsoimme aulat
paikan päällä sekä sovittiin luonnosten katselmus.
Talon asukkailta kysyttiin toivomuksia maalauksiin ja niitä tulikin

melko runsaasti ja niiden pohjalta
syntyivät luonnokset. Luontoaiheita,
kuten koivuja, keltavuokkoja, lehmiä,
lampaita, perhosia ja lintuja toivottiin
ja myös taloyhtiön nimen mukaisia keltavuokkoja. Toivomukset vastasivat hyvin taiteilijoiden mielikuvaa Viikistä
ja suuri osa toiveista pääsikin mukaan
maalauksiin.
Yhteistyö taiteilijoiden ja taloyhtiön edustajien kanssa on sujunut hyvin ja ideat ovat kehittyneet vauhdikkaasti – toinen taiteilija jatkoi toisen
ehdotusta eteenpäin. Näin intensiivinen kommunikointi omasta työstä on
harvoin mahdollista. Sekä taitelijat että me talon asukkaat olemme tyytyväisiä lopputulokseen ja voimme suositella tällaista piristystä talojen ilmeeseen
muillekin taloyhtiöille.

Taiteilijat Veera Saari ja Maisa
Koivisto seinämaalausten
avajaisissa 29.6.2015.

Monipuolista ohjelmaa on taas tarjolla. Nähtävänä
kotieläimiä ja maatalouskoneita, kasvomaalausta,
lypsyrasti, poniratsastusta, suoramyyntitori,
hevoskärryajelua, opastettuja trooppisen puutarhan
kierroksia ja lapsille askartelupisteitä.
Kahvioista saa syötävää ja juotavaa. Ilmainen
traktorikyyti kulkee Gardeniasta Viikin kirkolle
nonstopina klo 11 alkaen. Poniratsastus,
hevoskärryajelut ja puutarhaopastukset ovat
maksullisia, muuten tapahtumaan on vapaa pääsy!
Tapahtuman järjestävät Maatalousylioppilaiden
yhdistys Sampsa ry, Malmin seurakunta ja Gardenia
Helsinki.
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Suoramyyntitori houkuttelee aikuisia Päivä
maalla -tapahtumassa.

2   Viikissä tapahtuu
Mikko Savelius
päätoimittaja
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Teksti Riitta Korhonen,
Viikki-Seuran puheenjohtaja

Vielä kerran Gardenian puolesta!
Sinä olet lapsesi idoli! Muistammeko
vanhemmat kuinka lapsina ihailimme elokuvien sankareita ja musiikkivideoiden tähtiä? Muistelen lämmöllä, kun katsoimme
kaverin syntymäpäivillä VHS-nauhalta
hongkongilaisen kung fu -elokuvan. Kotimatkalla me kolme pentua sitten esittelimme lumikasojen päällä parhaita taisteluasentojamme. ”Viuh, viuh… Dragon!”
Hauskaa oli. Sama sääntö pätee lapsen ja
vanhemman rooliin. Pienenä lapsena kuuntelin tarkalla korvalla isäni ja äitini viisauksia, sekä seurasin miten he käyttäytyivät.
Kyseessä oli ikään kuin pienten siipien räpyttelyä ensilentoa varten.
Tämän johdosta huolestuin, kun näin
Viikin Alepan kohdalla äidin ja lapsen ajavan peräkkäin polkupyörillä ilman kypärää. Tilastot osoittavat, että kypärä säästää pyöräilijöitä loukkaantumisilta ja jopa kuolemantapauksilta. Olen viimeisen
kahdenkymmenen vuoden aikana kaatunut pahasti ainoastaan kaksi kertaa. Molemmat kerrat tapahtuivat tutulla reitillä,
enkä edes halua ajatella mitä olisi voinut
tapahtua, jos olisin ajanut ilman kypärää.
Parhaiten pyöräkypärän käytön oppii, kun
sitä käyttää aivan pienestä lähtien. Tällöin
kypärä on luonnollinen osa pukeutumista
myös aikuisiällä.

Kaupunginhallitus päätti 22.6.2015 lopettaa Gardenian toiminnan tämän vuoden lopussa. Mutta emme ole
vielä luovuttaneet. Totesimme monessa yhteydessä, että meiltä salattiin Gardeniaa
koskevia tietoja. Kaupungin
kanslialle 16.6. esittämämme asiakirjapyynnön johdosta kansliapäällikkö totesi
kaupunkisuunnitteluviraston
kannanoton 26.5.2015 julkiseksi. Lisäksi hän totesi kolmen muun meiltä salatun asiakirjan vain osittain salaisiksi;
Tilannekatsaus Konsernijaostolle Gardenian jatkotoimista
vuokrauksen ja myynnin suhteen (19.5.2015), Gardenian
kehitysvaihtoehdot (9.5.2015)
ja Gardenia-työryhmän selvi-

tys Gardenian uudelleen konseptointi (11.11.2014), jota
konsernijaosto käsitteli joulukuussa 2014.
salailusta
johtuen Operaatio Gardenia
ja Viikki-Seura ry esittivät
8.7.2015 kaupunginhallitukselle oikaisuvaatimuksen, jossa kehotettiin palauttamaan
asia uudelleen valmisteltavaksi. Kaupunginhallituksen tulisi kehottaa kaupunginkansliaa,
kiinteistövirastoa, kaupunkisuunnitteluvirastoa, rakennusvirastoa, ympäristökeskusta ja
Oy Gardenia-Helsinki Ab:a
yhteistyössä pikaisesti valmistelemaan ratkaisupaketti,
jolla Oy Gardenia-Helsinki
Ab:n toiminta voi jatkua hanAiheettomasta

•••

P.S.

Tulihan ne kesähelteetkin
lopulta. Tosin sään
haltijoiden olisin suonut aloittaneen
työnsä jo kesäkuun puolella, eikä vasta
koulujen alkamisen jälkeen. :)
Kuva © Heikki Poroila
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Nyt odotamme kaupunginhallituksen käsittelevän oikaisuvaatimusta lähiaikoina
ja toivomme, että poliitikoilla
olisi kansalaisrohkeutta perua
Gardenian toiminnan lopettamispäätös ja paneutua aidosti Gardenian toiminnan kehittämiseen ja sen tulevaisuuden
turvaamiseen.

Viikinojaa hoidetaan

Kuvat © Heikki Poroila

Latokartanon asuinalueen

Viikin ruokapiiri
Viikin ruokapiiri käynnistyi hyvin
käytännöllisistä syistä.

halki virtaava Viikinoja ei
ole erityisen runsasvetinen
kuin sateiden jälkeen, mutta
rehevä se on. Näyttävät
osmankäämit ja muut
vedessä elävät kasvit
viihtyvät niin hyvin, että
väylä uhkaa joka kevät
umpeutua.

Teksti Riikka Mäkinen

O

lin kotiäitinä ja erittäin allergisen lapsen äiti.
Huomasin, että luomuruoasta tuli vähemmän
oireita ja perustin ryhmän tilataksemme niitä
kimpassa. Olin ensin Herttoniemen ruokapiirissä,
mutta aloimme sitten tilata luomua suoraan tänne
Viikkiin. Ensimmäinen piiri oli työteliäs ruokien
punnitsemisineen. Ryhdyimme tilaamaan luomua
ensin suoraan Labbyn tilalta. Ruokavalikoima oli
kuitenkin Tuoretorilla (tuoretori.fi) laajempi, joten
siirryimme tilaamaan sen suoramyynnin kautta.

P

iirimme periaatteena on ”lähi- ja luomuruokaa
koteihin, tulot mahdollisimman suoraan
tuottajille”. On tärkeää, että tuottajat tunnetaan ja
sekä sato tai ruoanvalmistuserä tai olosuhteet, joissa
ruoka on tuotettu. Näistä on helppo saada lisätietoa
suoraan viljelijältä. Meidän ruokapiirissämme on
tilattu hyvin monipuolisesti luomulihasta pienten
juustoloiden tuotteisiin. Leivästä juureksiin, hyvin
monenlaista menee.

V
Ilmoituksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä
myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@lahitieto.fi

Perusteluina vaatimukselle
esitettiin, että:
valmistelus1 Päätöksen
sa on julkisuuslain vastaisesti salattu olennaisia tausta-asiakirjoja, joihin päätöksessä viitataan.
on valmistel2 Päätös
tu vastoin hallintolain
periaatteita, mikä on estänyt
avoimen kansalaiskeskustelun
asiasta, josta johtuen päätös
perustuu osittain harhaanjoh-

taviin tietoihin Oy GardeniaHelsinki Ab:n toiminnasta.
perustelut
3 Päätöksen
pohjautuvat yksipuoliseen liiketaloudelliseen arviointiin, eikä niissä ole esitetty kokonaisvaltaista arviota kaupungin kannalta parhaasta ratkaisusta.

Kuva © Heikki Poroila
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Arkielämäkin voi olla täynnä taidetta. Tässä numerossa kerromme kuinka Tilanhoitajankaari 22:ssa kaksi taiteellista asukasaktiivia maalasi piristäviä teoksia kerrostalon
auloihin. Kannattaa käydä kurkistamassa paikan päällä. Mielestäni tarvitsemme
ajattelua, jossa taide tulee keskelle ihmisten elämää. Uusille avauksille ja oivalluksille on varmasti kysyntää laajemmin Viikissä. Toivottavasti alueemme toimijat heräävät siihen, että asumme elävässä kaupunginosassa, jossa saa ja pitää kokeilla uutta.

kesuunnitelman mukaisella kaupunginavustuksella ja
sen tulopohjaa laajennetaan
esim. valtion panostuksella
luonnonsuojelualueen opastukseen sekä sponsoreiden tai
muiden yhteistyökumppaneiden hankinnalla.

iikin ruokapiirissä on paljon Facebook-jäseniä,
vaikka aktiivitilaajia on yleensä vähenevästi
alkuinnostuksen jälkeen. Sopiva määrä aktiivitilaajia olisi varmaankin 10–15 toimitusta kohden.
Ryhmässä saa keskustella ja kaikenlainen aktiivisuus
on tervetullutta. Ensimmäinen syyskokous pidetään
asukastalo Kaaressa 3.9. klo 18. Paikan päällä sitten
mietitään, mitä kukin piiriltä haluaa ja mihin olisi
valmis sitoutumaan. Innokkaat uudet piiriläiset ovat
tervetulleita. Facebook-ryhmän (Viikin ruokapiiri)
kautta pääsee mukaan, jos ei pääse syyskokoukseen.

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.

Hoitokeinona on
hätkähdyttävän
perusteellinen
kasvillisuuden niitto
vedestä ja rannoilta.
Sen jälkeen näkymä
ei ole ihan sieltä
kauneimmasta
päästä.

Kokemuksesta

kuitenkin
tiedämme, että
keväällä luonto
rakentaa kaiken
taas takaisin, myös
ihmissilmän iloksi.
Tänä vuonna
niittojäte on
kerätty talteen ,
jottei maaperään
kerry liikaa
ravinteita.
Näistäkin kasoista
syntyy hyvää
maanparannus
ainetta jonnekin
muualle.
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Uusi kasvo

Kieloja, sieniä
ja vanhoja patjoja
Kuva © Heikki Poroila

Teksti Sirpa Kähkönen

K

uljen Latokartanon ja Myllypuron
välisissä kalliometsissä melkein
päivittäin koirani Nellin kanssa.
Nelli on kohta kymmenvuotias, joten lähimetsät ovat tulleet
minulle tutuiksi pitkältä ajalta.
Olen asunut Latokartanossa
yli 15 vuotta, ja asutus on tuossa ajassa lisääntynyt valtavasti;
moni metsikkö on saanut väistyä talojen tieltä. Poimimme viimeiset kielot peltoaukeiden pohjoispuolisista metsäsaarekkeista
keväällä 2006 runoilijaystävättäreni kanssa pienen luppakorvaisen Nelli-pennun seuraillessa
meitä virkeänä. Puissa oli silloin
jo punaiset merkit – nyt kielojen ja koivujen tilalla on rivitaloja.
Jäljelle jääneet metsät ovat
monille viikkiläisille hyvin tärkeitä ja rakkaita. Polut risteilevät notkoissa ja kallioilla ja lenkkirata kipuaa ylös jyrkänteen laitaa. Syksyllä metsissä samoaa
marjanpoimijoita ja sienestäjiä.
Maastopyöräilijöitä ja -ratsastajiakin tulee vastaan. Eivätkä nämä alueet ole pelkästään ihmisille tärkeitä: olen lenkeilläni kohdannut ketun, korppeja, haukkoja, palokärjen ja metsäkauriita.

3

ja viety pois kalliometsän poluilta. Ja vieläkin pahempaa: metsää
on alettu pitää kaatopaikkana.
Sängynpohjia, kanistereita,
styroksia, patjoja, autonmoottorin osia, muovinriekaleita, kangasta. Näitä kaikkia ja lisäksi pienempää roskaa on alkanut löytyä
lähimetsästämme. Olen kerännyt pikkuroskia pois aina lenkillä ollessani. Suuret on varmasti
tuotu autolla ja autolla ne myös
pitäisi viedä pois. Pari vuotta sitten kuparivarkaat polttivat kalliometsässä muovia pois johdoista, mikä aiheutti palohälytyksen.
Olemme kaikki, niin ihmiset
kuin eläimetkin, mahtuneet suhteellisen hyvässä sovussa näihin
viherkaistaleisiin, jotka moderni
kaupunkisuunnittelu on meille
jättänyt. Itse en erityisesti pidä
siitä, että maastopyörillä ajetaan
pehmeillä poluilla, jotka kuluvat
syville urille karkeiden, leveiden
renkaiden alla. Mutta en sitä ole
suuremmin protestoinutkaan.
2010-luvulla alkanut suuri muutos on sen sijaan herättänyt minussa suurta harmistusta. Metsään on alkanut tulla
liikkujia, jotka suhtautuvat ympäristöön täysin välinpitämättömästi. Vanhoja pyöreiksi hioutuneita kiviä on kaivettu ylös

Kaikki eivät näe metsää samalla tavalla. Kuten totesin maastopyöräilystä, erilaisia metsässä
liikkumisen tapoja on johonkin
rajaan saakka opittava hyväksymään. Roskaamisessa menee minun rajani. Metsä ei ole meidän
kaatopaikkamme. Se on ensisijaisesti eläinten ja kasvien asuinsija. Me olemme metsän vieraita;
metsä antaa meille marjoja, sieniä ja mielenrauhaa. Kertoo paljon käytöstavoistamme, jos vastineeksi heitämme metsäpolkujen laitaan öljynkatkuista rojua
ja likaista muovia.

Kuva © Heikki Poroila

–  Otamme Linnan Tainan kanssa mielellämme vastaan asukkaiden
toiveita, sanoo Niemi-Pynttäri.

Asukastalot saavat
sijaistavan koordinaattorin
syksyksi
Asukastalojen koordinaattori Taina Linna jää
syksyn ajaksi opintovapaalle. Hänen tilalleen tulee
loppuvuodeksi Ulla Niemi-Pynttäri.
Teksti ja kuva MIKKO SAVELIUS

A

Aamukettu
Kun useimmat ihmiset nukkuvat,
eläimet käyttävät pihojamme
omiin puuhiinsa. Toisin kuin
pelottomat rusakot, liikkuvat
ketut ihmisen lähellä mieluiten
aamuyön valoisina tunteina. Tämä
harvinaisen tummaturkkinen
yksilö kävi putsaamassa harakoilta
jääneen sepelkyyhkysen poikasen
jäännökset. Harakoitten rähinään
minäkin heräsin, mutta minkäs
isommalleen mahtoivat.

Kuva © Heikki Poroila

sukastalojen koordinaattori
huolehtii asukastalojen
päivittäisestä pyörittämisestä,
johon kuuluvat muun muassa
tilavaraukset, avainluovutukset
ja kurssijärjestelyt. Sijaisen
tehtävät pysyvät samoina, joten
Viikin alueen asukkaat voivat
kääntyä asukastaloja koskevissa
asioissa huoleti Ulla NiemiPynttärin puoleen.

K

uka on uusi väliaikainen
koordinaattorimme?
Niemi-Pynttäri on
edeltäjänsä Taina Linnan
tavoin koulutukseltaan
ammattikorkeakoulusta
valmistunut kulttuurituottaja.
– Olen vaihtamassa
kulttuurialaan tehtyäni uraa
muualla lähes 30 vuoden
ajan. Tosin koordinaattorin

tehtävät ovat tuttuja vuosien
varrella hieman vastaavissa
ympäristöissä muun
muassa adoptiojärjestön
vapaaehtoistoiminnan
koordinaattorina, sanoo NiemiPynttäri.

N

iemi-Pynttärillä
löytyy myös puusepän
ammattitutkinto sekä
huonekaluverhoilijan
tutkinto. Näin ollen viime
viikolla uusittuna avattu
asukastalo Kiila saa varsin
monipuolisen koordinaattorin,
jolla pysyvät niin taltta kuin
neulakin käsissä. Yhteistyö
koordinaattoreidemme välillä on
saumatonta myös syksyn aikana,
joten kannattaa olla yhteydessä
kehitysideoista ja käytännön
tilanteista.
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Teksti ja kuvat Heikki Poroila

Kesäiltaa Latokartanon torilla
Kesäkuun 5. päivänä järjestettiin Viikin Latokartanon torilla laajamuotoisin
musiikkitapahtuma näissä maisemissa koskaan.

N

eljän tunnin aikana viikkiläisille esiintyi kuusi
kokoonpanoa ja päälle vielä
aikuisjatkot ravintola Kaskessa Robbie Hillin tahdissa. Ilta torilla oli monen tarmokkaan ihmisen ahkeroinnin
kaunis tulos, jota juhlisti sittemmin harvinaiseksi osoittautunut aurinkoinen ja lämmin alkukesän sää.

I

tse ehdin paikalle vasta kun
Mama African huumaavat rytmit täyttivät torin, joten tapahtuman aloittaneet,
nuorempaa muusikkopolvea edustaneet New Generations MCS ja Kattikopla jäivät valitettavasti kuulematta ja kuvaamatta. Meno
oli ollut erittäin energistä ja

vauhdikasta, minua ystävällisesti valistettiin.

si. Yhtyeeltä on juuri ilmestynyt toinen albumi Jalat alta.

V

T

aikka yrittivät parhaansa, Mama African soittajat ja tanssijat saivat houkuteltua rytmikkääseen liikuntaan lähinnä lapsia, aikuiset
tyytyivät huuli pyöreänä ihailemaan muusikoiden ja tanssijoiden taitavuutta. Tällaiseen ei meillä ole totuttu, valitettavasti.
Valma & Varsinaiset vei
tunnelman sitten aivan toiseen, sanoisiko suomalaiskansallisempaan suuntaan.
Vilma Talvitien musiikkiin
tukeutuvalla yhtyeellä on aivan oma saundinsa, jota voi
kutsua moderniksi folkiksi,
mutta myös moneksi muuk-

apahtuman nimekkäin
esiintyjä oli epäilemättä seuraavana lavalle noussut
duo Ninni Poijärvi & Mika Kuokkanen. Poijärvi on
aloittanut jo 2000-luvun alussa ja luonut uran persoonallisena, vahvana esiintyjänä.
Yhteistyö Mika Kuokkasen
kanssa sujui erinomaisesti ja
laskevan auringon hehkussa
kuultiin väkevää musiikkia,
jossa yleisökin eli mukana.

I

llan torilla päätti tanssiorkesteri Vallilan Tango, jonka tahdittamana lopultakin
myös tanssinhaluiset aikuiset uskalsivat ruveta toteut-

Ninni Poijärvi ja Mika Kuokkanen

tamaan syvintä olemustaan.
Tässä vaiheessa aurinko valaisi enää naapuritaloa, mutta
se ei onneksi tahtia haitannut.

T

apahtuman juontajana
toimi Airikka Nurmela, jonka tulipunainen konserttipaita loisti kilpaa laske-

van auringon kanssa. Yleisöä
oli varovaisesti arvioiden 300400 henkeä illan mittaan, liepeillä vielä lisää. Naapurita-
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Torilla voi tehdä
vaikka mitä!
Teksti Pia Koivisto
Tapahtuma onnistui hienosti – olen kii-

tollinen hyvästä vastaanotosta! Tieto tapahtumasta saavutti latokartanolaiset ja lähialueiden ihmiset, ja osallistujien määrä oli
toivotunlainen. Onnistumisen kannalta yhteistyö Nuorisoasiainkeskuksen kanssa oli
tärkeää; voimien, taitojen ja resurssien yhdistäminen kannatti. Helsingin kaupungin
kulttuurikeskukselta ja yksityisiltä toimijoilta saatu rahallinen tuki mahdollisti tapahtuman toteuttamisen.
Sään merkitys ulkoilmatapahtumassa on
valtava. Lämpö ei Suomessa ole sidottu kuukauteen, minkä tämä kesä jälleen todisti. Alkukesän tapahtumissa voi vain toivoa parasta. Olen valtavan iloinen siitä, että kesäkuun
ensimmäinen perjantai oli aurinkoinen sateisten päivien keskellä. Keskiviikkona näytti vielä aika pahalta!
Tapahtuman tuottamiseen menee yllättä-

Mama African soittajat ja tanssijat

Valma & Varsinaiset
Illan juontajana toimi
Airikka Nurmela.

vän pitkä aika ja tekemistä on paljon. Kaiken
kaikkiaan olen tyytyväinen tapahtuman toteutukseen ja tuotantoprosessiin, mutta tietysti kehitettävää aina löytyy. Suunnitelmissa on mm. omat nettisivut, mitä kautta tietoa voidaan jakaa ja ideoita kehitellä. Oma
sähköpostiosoite on jo hankittu (iltatorilla@gmail.com).
Tapahtuma luotiin paikallisin voimin, oma
tuottajan roolini oli osa kulttuurituottajaopintojani Humanistisessa ammattikorkeakoulussa (Humak). Tällaisen tapahtuman
tuottaminen omalla asuinalueella oli unelmaaihe harjoitteluun. Taustani markkinoinnin
ja viestinnän tehtävissä oli hyödyksi ja uutta
oppia tuli paljon.
Jatkossa tavoitteena on laajemminkin antaa latokartanolaisille ja viikkiläisille mahdollisuus osallistua tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Uskon, että alueeltamme löytyvän paljon ihmisiä, jotka ovat
halukkaita parantamaan oman kaupunginosan viihtyvyyttä.
Ilta torilla – Musiikkia villissä Viikissä -tapahtumassa kantavana teema oli paikallisuus
ja kansanperinnetyyppinen musiikki. Tällä
kertaa esiintyjäkaartiin valikoitui useampia
esiintyjiä muualta, mutta viikkiläiset esiintyjät ovat tervetulleita ja toivottuja tuleviin tapahtumiin. Toisaalta on myös mukavaa saada nimekkäitä esiintyjiä omalle alueelle ilmaistapahtumaan esiintymään.
Tavoitteena on ehdottomasti järjestää uu-

sia tapahtumia. Päiviä ei vielä ole lyöty lukkoon, pohdinnassa ovat mm. yhteistyökuviot muiden alueen toimijoiden kesken. Hyviä
ideoita ja ehdotuksia otetaan mielellään vastaan! Ilta torilla -tapahtuman myönteinen
vastaanotto vahvisti sen, että alueelle toivotaan lisää tapahtumia ja meininkiä. Torilla
voi tehdä vaikka mitä!
Kuva © Maria Laine

lon asukkaat saattoivat seurata konserttia suoraan parvekkeelta.

K

onsertin järjestivät Viikki-Seura, Viikin asukastalot ja Nuorisoasiainkeskus,
taloudellista tukeaan antoivat Helsingin kulttuurikeskus, Viikin kirkko, ravintola Kaski, Expert ja Kiinteistömaailma. Hienon logon ja
julisteen suunnitteli Antero
Airos, pääorganisaattorina
toimi Pia Koivisto. Kaikille yhteistyöhön osallistuneille lämpimät kiitokset viikkiläisten puolesta. Tätä täytyy
saada lisää!

Pia Koivisto
Tanssiorkesteri Vallilan Tangon tahdissa ...
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Porua ja villoja
Heikki Poroila

Paikallistiedotus
kuntoon

K

esäkuun alussa järjestettiin Latokartanon
torilla Viikin mittakaavassa merkittävä
musiikkitapahtuma, joka keräsi sinänsä
mukavan yleisömäärän paikalle.
Tapahtumasta tiedotettiin kaikilla käytettävissä
olleilla keinoilla, mutta silti törmäsin täällä Viikin
toisella laidalla ihmisiin, jotka eivät olleet
kuulletkaan koko tapahtumasta.
Ongelma ei ole uusi eikä mitenkään erityisen
viikkiläinen. Meillä on sentään tämä paikallinen
lehti, jonka kautta viesti periaatteessa kulkee
kaikkiin täkäläisiin talouksiin. Paitsi että osa
ihmisistä ei selvästikään lue mitään ”mainoksia”,
vaikka ne olisivat hyödyllistä tiedotusta. Osa ei
myöskään huomaa – ehkä kännykkänäpyttelyltään
– lyhtypylvääseen kiinnitettyä tapahtumamainosta.
Viikin Latokartano on nyt viisitoistavuotias, siis
parhaassa murrosiässä. Kaikenlaisia ideoita on
vuosien mittaan heitelty tapahtumatiedotuksen
parantamiseksi. Jossain vaiheessa kuvittelimme
Viikki-Seurassa, että verkkosivuista saisi
kehitetyksi kaikille avoimen tiedotuskanavan,
jota ns. aktiiviväestön kannattaisi systemaattisesti
seurata.
Kovin hyvältä ei ole näyttänyt. Viikkiläiset
toimijat eivät juurikaan käytä tätä kanavaa
hyväkseen, pääosa tiedotteista liittyy Viikin
ulkopuolisiin tapahtumiin. Tuon tuostakin törmää
tästäkin tiedotuskanavasta mainitessaan pahaan
kysymykseen ”mikä on viikkiseura?”. Yritä siinä
sitten olla optimistinen. Jos ei kiinnosta niin ei
kiinnosta.
Kaupungin passiivisuutta yhteisten
ilmoitustaulujen suhteen jaksan ihmetellä. Totta
kai sellaisten rakentaminen ja hoito jonkin verran
maksaisivat, mutta eikö se juuri olisi järkevää
yhteisten verovarojen käyttämistä? Kunnollinen,
kunnallinen iso ilmoitustaulu Alepan, Valtsun ja
Siwan lähelle, se olisi jo hyvä alku. Verkkoviestintä
on helpompaa, mutta yhteistä markkinapaikkaa
on nykyään todella vaikea löytää. Hyvät ideat ovat
tervetulleita.
•••

Marisimme vuosi sitten kaupungin haluttomuutta
niittää Viikin puistomaisia aukeita riittävän usein
ja riittävän ajoissa. Tänä vuonna kritiikkiin on
vastattu ja joskus apilaakin puskeneita alueita on
niitetty kiitettävän usein jo pitkin kesää. Omia
viikatteita ei tätä varten tarvinnut ottaa esiin, vaikka
kyllä niille muuta käyttöä on löytynyt. Ehkä ne
apilakummut vielä palaavat.
Yksi toive on silti vielä jäljellä. Miehenmittaiset
ohdake- ja pujotiheiköt vaativat ravinteikasta
maata. Sitä riittää, kun niiton jätteitä ei korjata pois.
Näillä leveysasteilla ainoa keino edistää ketomaisen
maiseman syntymistä ilman eläinten apua on
yrittää keinotekoisesti köyhdyttää maaperää
viemällä vuotuinen uusi biomassa paikkaan, jossa
ravinteista on pulaa. Näköhavaintojen perusteella
Viikissä kaikki niittojäte jää paikalleen, paitsi nyt
juuri tehdyssä Viikinojan käsittelyssä.
Luonnon monimuotoisuus on ehdottomasti
kannatettava tavoite. Sitä eivät kuitenkaan edistä
läpikulkemattomien puskien suosiminen siellä,
missä ihminen mielellään liikkuisi. Jättipalsamin
rehottaminen nostattaa joidenkin verenpainetta,
Viikinojan puistoalueella ikävimpiä seuralaisia
ovat kuitenkin olleet kaksimetrisiksi kasvaneet
ohdakkeet ja osalle meistä pahoja oireita aiheuttavat
pujot. Niiden toivoisi siirtyvän kaupungin
toimenpidelistoilla vähemmän suosittavien puolelle.

”Sadonkorjuuta odotellessa”

Viikin seniorikerhon
kolmas toimintakausi käynnistyy
Viikin seniorikerho aloittelee jo kolmatta toimikauttaan. Kerho perustettiin aktiivisten
vapaaehtoisten voimin seniori-ikäisten Viikin alueen asukkaiden yhteenliittymäksi.
Toiminta-ajatuksena on tarjota mahdollisimman monelle viikkiläiselle seniorille
mukavaa yhdessäoloa ja mahdollisuuksia osallistua vaihtelevaan toimintaan. Kerho ei
peri jäsenmaksuja, se on itsenäinen, riippumaton ja kaikille avoin.
Kuva © Heikki Poroila

Teksti Tuula Sokka

S

äännölliset kuukausitapaamiset
asukastalo Kaaressa ovat koonneet paikalle yleensä muutamia kymmeniä osallistujia. Ohjelman kuuluu
kahvitarjoilu – vapaaehtoinen kahviraha on 2 euroa – sekä lisäksi esityksiä vaihtelevista aiheista. Olemme
kuulleet uusista ravitsemussuosituksista, vaikuttavista luonnonilmiöistä
kuten maanjäristyksistä, tsunameista ja tulivuorenpurkauksista.
On myös laulettu ja askarreltu yhdessä, kerholaiset ovat kertoneet matkakokemuksista patikkamatkoilta,
on katseltu uusien mielenkiintoisten matkakohteiden esittelyjä ja tutustuttu Viikin alueen asukastalojen toimintaan. Esityksiä on toteutettu kerholaisten toiveiden mukaan.

K

esätauon jälkeen seniorikerho
aloittaa säännölliset kuukausitapaamiset keskiviikkona 16.9. klo 13.–
15. Tapaamiset jatkuvat joka kuukauden 3. keskiviikkona asukastalo Kaaressa, Tilanhoitajankaari 9.
Syyskuussa saamme vieraaksemme poliisin Ennalta ehkäisevän toiminnon edustajan, joka kertoo ajankohtaisista asioista. Mikä on tärkeää muistaa liikenteessä syksyn alkaessa? Mitä on lähipoliisitoiminta?
Mitä oletkaan aina halunnut kysyä
poliisilta?

S

enioreille tärkeää liikuntaa ei
unohdeta alkavana syksynä. Kerhon oma jokaviikkoinen lenkkiryhmä aloittaa tiistaiset aamulenkit Viikinojan puiston laidalta, viljelypalstojen luota 15.9. klo 10. Lenkit jatkuvat
ainakin marraskuun alkuun.

Toukokuussa oli kirjastossa esillä Viikin seniorikerhon valokuva
näyttely Värejä ympärillämme.

On hyvä myös muistaa muu Viikin alueen monipuolinen liikuntatarjonta, kuten esimerkiksi kaupungin järjestämät senioriliikuntaryhmät
Latokartanon liikuntahallissa, kuntosalit asukastalo Kunnossa ja Latokartanon liikuntahallissa sekä Viikin
torin laidalla kuntosali P&T.

S

eniorikerhon syyskauden toimintakalenteria työstetään parhaillaan, ja aikataulut tarkentuvat ensimmäiseen kuukausitapaamiseen
mennessä. Tulossa on näillä näkymin retki Porvooseen, ja Malmin lentokenttään tutustuminen on myös
suunnitelmissa. Suosittuja teatteri- ja
konserttikäyntejä pyritään niinikään
järjestämään. Jo kaksi kertaa toteutettu seniorikerhon valokuvaustapahtuma Viikin kirjastossa toteutettavine näyttelyineen saanee myös jatkoa.
Lokakuun kuukausikokouksessa
valitaan kerhon ohjelmaa suunnittelevaan toimikuntaan uusia jäseniä,
ja samalla mietitään uusia toimintamalleja ja – ideoita. Marraskuussa perehdytään tärkeään aiheeseen,

kun Enter ry:n edustaja saapuu kertomaan tietokoneisiiin liittyvistä asioista, kuten mahdollisuudesta saada
opastusta ongelmatilanteissa. Vuoden viimeisessä kokouksessa ollaan
joulumielellä.
eniorikerholaiset ovat mukana vapaaehtoistyössä Viikin alueella.
Lauluryhmä on käynyt kerran kuukaudessa laulamassa tuttuja lauluja
palvelutalo Hoivassa, ja seniorikerholaisia on ollut mukana Mannerheimin lastensuojeluliiton toiminnassa. Yhteistyö jatkuu edelleen alkavana syyskautena. Lisäksi kerholaisia
on osallistunut seurakunnan seniorimusiikkiohjelmaan, joka myös jatkuu myöhemmin syksyllä.

S

T

ervetuloa mukaan Viikin
Seniorikerhoon! Tehdään
yhdessä hyviä hetkiä!
Yhteydenotot
Seniorikerhoon
sähköpostitse:
viikin.seniorikerho@viikki.fi
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Lokakuun
kestotapahtumana
Viikin kirkolla on
VALO –
Alina Cieslan
valokuvanäyttely
6.-30.10.

Tiedote

Viikin kirkolla juhlaviikko

Kuva © Harri Hemmilä

Viikin kirkon syksy

Viikin kirkon 10-v. juhlaviikko käynnistyy 13. 9. perhemessulla
ja Päivä maalla -tapahtumalla.

MESSU joka sunnuntai klo 10. Messun jälkeen kirkkokahvit.
● Hiljaiset viikkomessut (3.9.–26.11.) torstaisin klo 17.30.
● International mass Oct 3rd and Nov 14th at 6 p.m. English
language liturgy and sermon, hymns from Taizé.

Päivä maalla -tapahtuman yhteydessä arkkitehti Samuli Miettinen esittelee
kirkkoa ja tarjotaan perinteinen ajelu Gardeniaan. Iltapäivän päätöksenä on
Isoisän navetta -konsertti lapsille ja perheille.

Viikin kirkon
10-vuotissyntymäpäiväviikko

Maanantaina on avoin ilta kouluikäisille, keskiviikkona opiskelijailta ja
torstaina pop up -parisuhdeneuvontaa. Perjantaina tori soi paikallisin
kuorolauluin.
Jazzjuhlamessussa

20.9. ovat pääosassa vihkiäisistä tutut emerituspiispa

Eero Huovinen (saarna) ja liturgina Jarno Raninen. Juhlakahveilla on kirkon

rakentamisen muistelohetki. Huipentumana on illan juhlakonsertti, jossa
esiintyy Club for Five.

Pipsa edustaa
Viikin kirkon alkuhistoriaa:

Vauvasta kuorolaiseksi
Viikin kirkon vihki piispa
Eero Huovinen 18. 9. 2005. Pari
viikkoa myöhemmin kirkon
kastetilassa sai ensimmäisten
lasten joukossa nimensä Pipsa
Suoraniemi.

Isä Kimmo
Suoraniemi
ja Pipsa äidin
Johanna
Toivosen
sylissä
kastetilassa
Viikin
kirkossa
lokakuun
alussa 2005.

Teksti Timo Huotinen

K

asteen toimitti pastori Anni Punkka.
Tämän jälkeen Suoraniemi-Toivosen perhe on ollut aktiivinen toimija ja osa
kirkon historiaa. Isoveli Roope ja pikkuveli Jerry ovat Pipsan ohella osallistuneet
kirkon päiväkerho- tai perhekerhotoimintaan Johanna-äidin johdolla.
Aktiivisin suunnan näyttäjä on ollut
Pipsa, joka löysi päiväkerhosta jo ensimmäiset kaverinsa ja siirtyi sujuvasti 3-vuotiaana Pihlajanmarjat-kuoroon. Siinä hän
on nyt 10-vuotiaana kantavia voimia, kun
veljet ovat tyytyneet kuoron kevätretkiin.

● Laulujen kävely Malmin hautausmaalla la 12.9. klo
15-17 tunnettujen suomalaisten laulajien ja lauluntekijöiden haudoilla. Kullakin haudalla kuullaan
kyseiseen henkilöön liittyvä laulu ja pieni tarina.
Kävely (2 km/ 2 h) alkaa Viikin kirkon edestä. Mukaan
mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä 20 osallistujaa.
Ilm. 7.–11.9. sähköpostitse ralaja289@gmail.com.
Osallistumismaksu 15 € (käteinen, tasaraha) menee
Kirkon Ulkomaanavulle. Mukana Jukka Linkoheimo
kitara ja laulu, Hessu Chydenius kitara ja Risto Alaja.
Sateella kävely peruuntuu.
● Perhemessu su 13.9. klo 10. Keittolounas ja kirkkokahvit messuvieraille.
● Päivä maalla -tapahtuma su 13.9. klo 11–15.
Kirkolla ilmapalloja, askartelua, Kirkon Ulkomaanavun
kampanja, arkkitehti Samuli Miettinen esittelee Viikin
kirkkoa, traktorikuljetus kirkon ja Gardenian välillä, jossa
perheille ohjelmaa ja Wanhan ajan syystori.
● Isoisän navetta -konsertti su 13.9. klo 15 lapsille ja
perheille. Pihlajanmarjat-kuoro, Mikko Pettinen Express.
● Avoin ilta kouluikäisille ma 14.9. klo 16–18. Luvassa
makkaranpaistoa, kisailua ja pelailua.
● Ilmaisia ämpäreitä -ilta opiskelijoille ke 16.9. klo 18.
Tarjolla yksinkertainen iltaruoka ja seurakuntalaisten
lahjoittamia siivousvälineitä. Tervetuloa uudet ja vanhat
opiskelijat!
● Pop up -perheneuvontaa to 17.9. klo 18–21.
Kuinka selviän parisuhteen ristiriidoista? Mikä saa
minut tuntemaan itseni onnelliseksi? Miten pidän
parisuhteen elävänä? Miten pidän huolta läheisyydestä?
Mitä kaipaan? Tule keskustelemaan yksin, kaksin
tai porukalla. Järj. Helsingin seurakuntayhtymän
perheneuvojat.
● Tori soi pe 18.9. klo 18 Viikin kirkon kuorot Latokartanon torilla. Soppatykki klo 17 lähtien. Vapaa pääsy.
● Jazz-juhlamessu su 20.9. klo 10. Piispa Eero
Huovinen, saarna, Jarno Raninen, liturgia. Messun
jälkeen juhlakahvit ja Kirkon rakentamisen muistelohetki.
● Viikin kirkon 10-vuotisjuhlakonsertti Club for Five
su 20.9. klo 18. Vapaa pääsy, ohjelma 10 €.

Nuoret aikuiset
Teatterintekijät ke klo 18.30
(23.9. alk.) valmistaa draaman keinoin toteutettavan
saarnan 20.12. messuun.
Ilm. mlammi@welho.com
Mindfulness-kurssi ti 6.,
13., ja 20.10. klo 19. Tutustutaan mindfulness-menetelmään; harjoitteet helpottavat
arjen stressiä ja masennusta.
Kurssia ohjaa sielunhoidon
opettaja ja pastori Miia Moisio.
Hinta 40 €, opiskelijat 15 €.
Ilm outi.lantto@evl. tai
050 380 3602.

Ä

iti on ollut aktiivinen kuski, tukija ja
seuraaja, joka tyttären imussa huomasi itsekin olevansa mukana naiskuoro
Pihlajassa. Soneralla IT-kehitystehtävissä
työskentelevä Johanna Toivonen on viihtynyt tässäkin kanttori Marjasisko Varhan johtamassa kuorossa ja suunnittelee
pääsevänsä ensi keväänä vastavierailulle
Haagiin Hollantiin: Pihlajalla oli toukokuussa hyvin onnistunut yhteiskonsertti Viikissä Varhan tyttären Karla-Maria
Toiviaisen johtaman Suomalaisen Naiskuoron SNK:n kanssa.

7

Senioritiistait
klo 10–11
Ilmoittautuminen Marjasisko
Varhalle p. 09 2340 4496
ti 8.9. klo 10–11 ja ti 15.9.
klo 1–11 tai kirkolta saatavalla kaavakkeella, jonka voi
jättää kirkolle suntiolle.
22.9. Seniorimusiikki, lauletaan, liikutaan, soitetaan
6.10. Enkelin syli
20.10. Seniorimusiikki
3.11. Nimeltä kutsutut
17.11. Seniorimusiikki
1.12. Kohti joulua, aamupäiväkahvit.

Lapsiperheet

Pipsa Suoraniemi takarivissä keskellä Pihlajanmarjatkuorossa 2015.

● Perhekerho vanhemmille ja lapsille ke klo 9.30–11
(9.9.–2.12., ei: 14.10.)
● Esikoisvauvakerho alle vuoden ikäisten esikoisvauvojen vanhemmille to klo 13.30 (24.9.–10.12., ei: 15.10.)
● Viikin iltaruoka ke klo 17–19 (23.9.–25.11.). Vapaaehtoisten valmistama kasvisruoka kaikenkokoisille viikkiläisille ja perheille. Omakustannushinta 1 €/ henkilö.
Päivä- ja perhekerhoista antaa tietoa lastenohjaaja Margit
Jukanen, p.09 2340 4571. Kouluikäisten toiminnasta antaa
tietoa nuorisotyönohjaaja Emma Luoto p. 050 3428187 ja
http://www.mestat./kertsimestat/malmi

Kuva © Heikki Poroila

A-keinu
keinuu taas
kohta
Eko-Viikissä asuville lapsille
ja nuorille tuttu a-keinu
Viikinojan puistikossa on
ollut koko kesän Staran
huoltokaiteiden ympäröimä.
Keinusta on katkennut mutteri,
eikä turvallisuutta voida taata.
Mutta samalla kun lasten
puinen juoksurata korjataan
ehoksi, pitäisi keinunkin taas
kuntoutua. Kunhan vaan
saadaan se varaosa.

Diakoniatyö
• Soppa-Paanu – lounas ja
hartaus to klo 12 (24.9.,
29.10. ja 26.11 ja 17.12.).
Vapaaehtoinen maksu
diakonialounastyön
hyväksi.
● Ajanvarausaika diakonia
vastaanotolle ma klo
10–11, p. (09) 2340 4489
tai käymällä kirkolla

Kuoroja ja muskareita
Kirkolla toimii kaksi kuoroa:
Naiskuoro Pihlaja sekä
Lapsi- ja nuorisokuoro
Pihlajanmarjat.
Tied. Marjasisko Varha
p. 09 2340 4496.
Kirkkomuskareiden vapaita
paikkoja voi tiedustella
(ke iltapäiväryhmät)
essirehunen@gmail.com
ja (ma aamupäiväryhmät)
Marja Kyllönen p.040 572 0804.

VIIKIN KIRKON TOIMINNASTA

… saat tietoa myös seurakunnan kotisivuilta www.helsinginseurakunnat./seurakunnat/malmi.html, Facebook-ryhmästä:
facebook.com/viikinkirkko 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.
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Viikki-Seura on sitoutumaton, kaikille avoin
kaupungin-osayhdistys, jonka toimialueena on
Viikki-Latokartano.

Liity
ViikkiSeuraan!

Tule Viikki-Seuraan!
ovat tervetulleita kaikki Viikin asioista kiinnostuneet.
Tule sinäkin mukaan, aktiiviseksi tai vain 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.
Jäseniksi

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

www.kaupunginosat.net/viikki

Vuoden 2015 viikkiläinen teko tai idea
Viikki-Seura perusti 2014 vuosittain jaettavan palkinnon ”Vuoden viikkiläinen teko
tai idea”. Palkinnon avulla on tarkoitus kiinnittää huomiota niihin usein näkymättömiin,
mutta silti tärkeisiin tekoihin ja ideoihin, joiden avulla viikkiläisten on parempi elää.
Ensimmäinen palkinto
myönnettiin Läksyapua
nutalla -hankkeelle, jonka
puitteissa on autettu lähinnä
maahanmuuttajaperheiden lapsia
koulutehtävien hoitamisessa.
Nyt saa taas tehdä uusia
ehdotuksia lokakuun loppuun
2015 mennessä kirjallisesti tai
sähköpostilla. Ehdotuksessa on

kerrottava palkittavaksi halutun
yhteystiedot ja omat perustelut
ehdotukselle. ”Vuoden
viikkiläinen teko tai idea” voi

olla iso tai pieni, tärkeintä on,
että se edistää tai edistäisi
toteutuessaan yhteistä hyvää.
Teko tai idea voi liittyä mihin
tahansa elämänalueeseen, joka
koskettaa monia viikkiläisiä.
Voittaja julkistetaan Viikki-Seuran
syyskokouksessa loppuvuodesta
2015. Voittaja palkitaan
lahjakortilla johonkin viikkiläiseen
liikkeeseen.

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

Kirjaston syksy
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.

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

• We love Pihlis -päivä Pih-

• Novellikoukku keskiviik-

• Taaperotuokiot alle 3-vuoti-

lajamäen ostarilla 5.9. Kirjasto on mukana telttakatoksen
kanssa klo 11–15. Ohjelmassa
mm. pinssien askartelua sekä tietokilpailu lapsille ja aikuisille.
• Mielikirjapäivää vietämme
lauantaina 14.11. klo 11–14.
Luvassa on kiinnostavia vieraita ja kirjavinkkejä.
• Eläinteemapäivä lapsiperheille lauantaina 3.10.

koisin 26.8., 30.9., 28.10. ja
25.11. klo 18–20.
• Lukupiiri 9.9. alkaen kerran
kuussa keskiviikkoisin klo 17–
18.30. Syksyn muut kokoontumiset ovat 7.10., 4.11. ja
2.12. Luettavat kirjat sovitaan
ensimmäisessä tapaamisessa.
• Satutuokiot keskiviikkoisin
2.9. alkaen klo 10.
• Iltasatutuokiot 1.9. alkaen
joka parillisen viikon tiistaina klo 18.

aille lapsille perjantaisin 11.9.,
25.9., 9.10. ja 23.10. klo 9.30.

KIILA – Kädentaitojen talo
Kevättori 1
Kiilassa voi askarrella monimuotoisesti puutöitä,
tekstiilitöitä, lasitöitä ja kaikkea mitä ei voi tehdä
kotona tilan tai työkalujen puutteen vuoksi.
Kiilassa järjestetään kudonta- ja puutyökursseja ja siellä toimii Helskyn järjestämä
lasten käsityökoulu.

Kirjasto juhlistaa Kirjan vuotta järjestämällä Mielikirjapäivän
14.11. Lapsiperheille ja eläinystäville on tarjolla Eläinteema
päivä 3.10. Tietotekniikka asioissa palvelee digitalkkari,
jolle voi varata aikoja syyskuusta lähtien.

• E-aineistot ja tablet-opastukset 3.9 alkaen klo 13–15.

Seuraavat kerrat 8.10. klo
17–19, 5.11. klo 17–19 ja 3.12.
13–15. Ei ilmoittautumista.
• Digitalkkari auttaa tietotekniikkaongelmissa. Varaa
aika kirjastolta tai puhelimitse 09 310 85071. Kysy myös
yksilöopastusta e-aineistojen
käyttöön ja tiedonhakuun.

PYYDÄ MEIDÄT KOTIKÄYNNILLE

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.

Pentti Koskinen
Myyntineuvottelija
050 500 1535

Jani Kylmänen
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, LVV, KiAT
050 386 6696

Merja Långvik
Kiinteistönvälittäjä, LKV
050 596 8086

Tiina Mikkola
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, MyAT
044 722 4535

Laura Mäkinen
Kiinteistönvälittäjä,
Oikeusnotaari
040 720 4740

Carita Piippo
Yrittäjä, toimitusjohtaja
YKV, LKV
0500 814 664

Tarja Pykäläinen-Kazan
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, KiAT
045 890 2030

Niina Raatikainen
Myyntineuvottelija
050 303 7636

Sanna Ramolli
Kiinteistönvälittäjä, LKV
050 3020803

Aira Reinikka
Myyntipäällikkö, LKV
050 431 9770

Raija Sandhu
Kiinteistönvälittäjä, LKV
050 386 6661

Osmo Turunen
Kiinteistönvälittäjä, LKV
050 431 9980

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.
Syyskauden toiminta asukastaloilla on alkanut. Katso lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet
verkkosivuiltamme www.viikki.fi.

www.viikki.fi

Kiinteistömaailma Viikki
Asuntoherttua Oy LKV
Viikinportti 2 (Prismaa vastapäätä)
00790 Helsinki
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