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Viikin nuorisotalo 
alkaa valmistua

Tällainen oli 
Kevättorin 
jääiglu heti 
rakentamisen 
jälkeen

Viikin nuorisotalo on sisustamista vaille valmis.

TeksTi ja kuva  Heikki Poroila

UlkokUori on kylttiä vaille val
mis, mutta sisällä riittää vielä te
kemistä. Henkilökunnalle on kui
tenkin luvattu, että tammikuun 
29. päivänä 2016 annetaan avai
met uuteen taloon.

NUorisotalo suunniteltiin yhdes
sä nuorten kanssa osallistavan 
RuutiBudjetoinnin keinoin. ke
väällä 2015 oli suunnittelutem
paus alueen yläkoululaisille, kaik
ki 7–9luokkalaiset pääsivät ide
oimaan talon tulevaa toimintaa. 
syksyllä järjestettiin kolme työ
pajaa, joihin osallistui yhteen
sä 20 nuorta. Työpajoissa nuo
ret suunnittelivat pienryhmähuo
neita, pelitoimintaa, tapahtumia 

ja kulttuuritoimintaa sekä ta
lon sisustusta yhdessä arkkiteh
din ja suunnittelijan kanssa. Lo
puksi järjestettiin kouluäänes
tys työpajoissa tehdyistä ideoista. 
Yhteensä äänensä kävi antamas
sa 250 nuorta. ainakin seuraa
vaa on luvassa: pelija leffahuone, 
rentoutumishuone, taidekahvila, 
dj + disco toimintaa, esports lii
ga, leffaprojekteja ja erilaisia ta
pahtumia.

HelmikUUN aikana porukka 
muuttaa tyhjän talon eläväk
si nuorisotilaksi ja viralliset ava
jaiset ovat luvassa perjantaina, 
maaliskuun 4. päivänä. Tarkem
mat tiedot avajaisista löytyvät 
viikin nuorisotalon nettisivuilla 
sekä Facebookista.

kYsYmYkseT  mira Pelkonen 
vasTaukseT  Tuomas Laasanen

V iikin maine nukkumalä-
hiönä tuli jälleen kerran 
murrettua sunnuntai-
na 10. tammikuuta, kun 

viikkiläiset kokoontuivat Kevätto-
rille rakentamaan jääiglua maito-
purkeissa jäädytetyistä jääkuutioista. 
Paikalle tuli satakunta ei-ikäistä ra-
kentajaa. Haastattelimme Tuomas 
Laasasta, joka levitti tietoa jääiglu-
talkoista sosiaalisessa mediassa.

Mistä idea jääiglun rakentami
seen tuli?

Idea tuli tapahtuman toiselta 
järjestäjältä Viivi Koljoselta, joka oli 
lukenut Hesarista Vantaan Korsoon 
rakennetusta jäälinnasta. Ajatus jäi 
muhimaan pakkasten tuloon saakka, 
jolloin hän soitti minulle ja kysyi, ki-
innostaisiko minua lähteä mukaan 
järjestäjäksi. Vastasin välittömäs-
ti kyllä ja viisi päivää myöhemmin 
oltiin sitten jo rakentamassa. Tapah-
tuman tavoitteena oli tuoda ihmiset 
tekemään yhdessä jotain kivaa ja sitä 
kautta vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Miten tapahtumasta on lähetet
ty tietoa?

Tiiviin aikataulun ja varsinaisen 
budjetin puuttumisen takia tapah-

tumasta lähetettiin tietoa pääosin 
sosiaalisen median kautta. Hara-
voimme aluksi kiinnostuneita per-
he- ja ystäväpiireistämme, mutta 
ei mennyt kovinkaan kauaa ennen 
kuin tapahtumasta kiinnostui moni 
muukin viikkiläinen. Olimme myös 
iloisia, että paikalla oli useampia 
henkilöitä, jotka olivat kuulleet tästä 
somen ulkopuolelta, esimerkiksi 
naapureiltaan!

Mistä mehut tapahtumaan saa
tiin?

Kiitos tapahtuman mehutarjoi-
lusta kuuluu luomumehuistaan tu-
tulle Raikastamolle, joka innostui 
lähtemään mukaan vaikka lähesty-
immekin heitä ihan viime hetkellä.

Onko tarkoitus järjestää lisää 
vastaavanlaisia tapahtumia?

Vastaavanlaisten tapahtumien 
järjestämisestä ei ole vielä sovittu, 
mutta jäälinnan rakentajat ehdotti-
vat ainakin tästä jokavuotista perin-
nettä.

Olisiko tapahtumassa jotakin 
kehitettävää, jos näin tehdään 
uudestaan?

Jos järjestämme tapahtuman 
uudelleen niin ainakin tiedotamme 
siitä laajemmin ja hiomme osallis-
tujien ohjeistusta. Toisaalta minua 

viehätti ajatus siitä, että emme aset-
taneet liian tiukkoja rajoituksia rak-
entamiselle ja jäälinna sai muoton-
sa rakentajien kykyjen ja ideoiden 
mukaan. Joskus kiinnostavimmat 
ratkaisut syntyvät silloin, kun malt-
taa itse ottaa askeleen sivummalle ja 
seurata, mitä siitä syntyy.

Mitä tehdään, kun lumilinna su
laa? Miten siivoaminen järjeste
tään?

Linna saattaa ehkä olla kertakäyt-
töinen, mutta materiaaliensa ansio-
sta ekologinen – ei siitä paljoa si-
ivoamista torille jää! Viivi myös asuu 
torin kulmalla ja seuraa, jos lumen 
sulaessa jäljelle jää jotain roskaavaa.

Mikä on fiilis nyt, kun iglu on 
valmis?

Fiilis on upea! Meistä oli hauskaa 
seurata, kuinka moni rakentaja pala-
si illemmalla linnalle hengailemaan 
ja ottamaan kuvia. Vilinää riitti vielä 
seuraavanakin päivänä. Monet rak-
entajat pääsivätkin esittelemään lin-
naa paikalle osuneille ihailijoille!

Tuliko lumilinnasta hienompi 
kuin Korson?

Korson linnaa en ole nähnyt, 
mutta hieno meidän omasta aina-
kin tuli!

Perinteinen laskiaisrieha 
järjestetään Latokartanon torilla ja Viikin kirkolla 

sunnuntaina 7. helmikuuta klo 11–14. 

ulkona on laskettelua omalla pulkalla, poniratsastus, koira
valjakko ajelu, polkutraktori ja vPk:n paloauto. sisällä on 
askartelua, lypsyrasti ja ilmapallot. Yhteisvastuukeräystä 

tuetaan kahvilalla, lähetysväki myy käsitöitä ja herkkuja, myös 
lelukirppis, arvat ja kasvomaalaus vievät hiukan euroja. 

Järjestäjinä ovat malmin seurakuntapiiri, maatalousylioppilaiden sampsa, 
Bistro kaski ja viikin vesikot.

Perinteinen 
viikin laskiaisrieha 

su 7.2.2016

Pakkanen 
toi iglukuumeen

  Yli vuosikymmenen ajan odotettu ja 
kaivattu viikin nuorisotalo seisoo jo tukevasti 
Latokartanon torin nurkalla. 
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jaetaan kaikkiin talouksiin, jotka eivät ole 
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Nyt on lunta satanut sen verran runsaasti 
maahan, että on aika piristää lukijoitamme 
kesäkuvilla. Nimittäin vuoden 2015 
parhaaksi viikkiläiseksi viljelypalstaksi 
valittiin Mélanie Thibaultin ihka oikea 
satupuutarha. Finaalissa nähtiin kolme 
upeaa viljelypalstaa, joille kaikille jaettiin 
kunniamaininta. Parhaan viljelypalstan 
valinta on yhdistyksemme mukavin 
perinne, ja sen ”salainen” tavoite on 
saada kaikki muutkin palstaviljelijät 
oikeasti panostamaan maatilkkuunsa. 
Mélanien haastattelusta voit lukea, että 
voittaja tarkastaa palstansa myös talvella! 
Siinä sitoutumista kaikille viikkiläisille 
multasormille. 
	 •	•	•

Gardenian taival on sitten päättynyt. 
Talo seisoo luurankona odottamassa 

seuraavaa käyttäjää tai purkamista. Viikki-
Seuran ”grand old man” Heikki Poroila 
kiinnittää jutussaan huomion yhteen alueen 
rakennelmista, nimittäin tuulimyllyyn. 
Mikä on sen kohtalo? Onko tuulimylly 
siirrettävissä? Nyt alueen toimijoiden tulisi 
lähettää virkamiehille kysely asiasta ennen 
kuin kaupunki tekee jotain liian äkkinäistä. 
Hopi, hopi!

•	•	•

 Suomalainen talvi on kuin sen 
 asukkaansa. Kun talvi päättää 
vihdoin tuiskuttaa lumipeitteensä, 
niin se tekee työnsä sitten kunnolla.

Mikko Savelius
päätoimittaja

  Norkkokujan popupkahvila
marraskuun lopulla kohtasi mahlakujaa kävelevä Norkkokujan kulmauksessa eksoottisen näyn. 
Ravintolapäivää ei aiemmin ole näin värikkäästi ekoviikissä vietettykään. koko itämaisen menun sai  
12 eurolla ja annos oli kyllä hintansa arvoinen. Tällaiseen toivoisi viikissä törmäävänsä useamminkin.

 Viikin kirjastossa on esillä aku-Petteri korhosen 
Valokuvia vuoristovaellukselta näyttely 7.1.–6.2. 
Näyttelyyn liittyen järjestetään myös vuoristovaellusilta 
4.2. klo 18.00.

 Perinteistä lainan päivää vietetään maanantaina 
8.2. myymme poistokirjoja ja viime vuoden 
aikakauslehtiä. kahvitarjoilu klo 13–17.

 maaliskuussa perehdytään kompostoinnin 
saloihin kierrätyskeskuksen järjestämällä 
kompostointikurssilla ke 16.3. klo 17.00. Lapsiperheille 
järjestämme Lastenlauantain la 5.3.

 lautapelikerhon kokoontumiset jatkuvat joka 
toinen torstaiiltapäivä 4.2. alkaen. klo 15 peli lapsille 
ja perheille ja klo 17 peli aikuisille.

 kirjaston lukupiirin kokoontumiset ovat 
keskiviikkoisin 3.2., 2.3., 13.4. ja 11.5. klo 17–18.30. 
Lukupiiriin ovat tervetulleita uudet ja vanhat jäsenet!

 suositussa Novellikoukussa vietetään iltaa 
käsitöiden ja novellien parissa. kevään 
kokoontumiskerrat ovat keskiviikkoisin 27.1., 24.2., 
30.3. ja 27.4. klo 17.30–19.30.

 satutunnit jatkuvat tuttuun tapaan keskiviikko
aamupäivisin klo 10.00 13.1. alkaen. satutunteja 
järjestetään myös joka toinen tiistai klo 18.00. 
19.1. alkaen.

 Digitalkkari palvelee ajanvarauksella 25.1. lähtien. 
Digitalkkarilta voi kysyä neuvoa tietokoneiden ja 
muiden laitteiden käyttöön.

 tuttuun tapaan kirjastossa järjestetään opastuksia 
sähköisten kirjojen ja lehtien sekä tablettien käyttöön. 
opastukset ovat torstaisin klo 13–15  21.1., 18.2., 10.3. 
ja 28.4.

Kaikkiin tilaisuuksiin on vapaa pääsy. 
Tervetuloa!

Viikin kirjaston kevät

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

”Talvella murheita muisteta ei, 
nähdähän kesästä unta.”

(eino Leino, mukailtu)
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Ilmoituksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä 
myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen 

puh. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@lahitieto.fi

Kuva © Heikki Poroila

”oleN 71-vuotias eläkeläinen. Asun kahdestaan vai-
moni kanssa Tilanhoitajankaaren loppupäässä pelto-
jen vieressä. Ennen eläköitymistä olin teknisen kau-
pan yrityksessä myyntipäällikkönä. Eläkkeelle jäätyä-
ni aloin miettiä, että mitä nyt. Päätin kokeilla, oppi-
sinko ottamaan valokuvia. Sitä ennen olin näpsinyt 
jonkin verran lomakuvia ja työssäni kuvasin laitteita, 
joita olimme myyneet, asennettuina paikoilleen. Ku-
via käytettiin sitten esitteissä ja Power Pointeissa. Nyt 
olen harrastanut kuvaamista kuutisen vuotta.

Harrastan myös Italiaa. Olen opiskellut Työkkä-
rissä italian kieltä ja pyrimme käymään vaimon kans-
sa Italiassa ainakin kerran vuodessa. Sieltä on tämän 
jutun kuvakin pe-
räisin.

mUUtimme Viik-
kiin vuonna 2002 
putkiremonttia 
pakoon. Tutkim-
me silloin eri vaih-
toehtoja ja tämä 
eko-Viikki miel-
lytti niin paljon, et-
tä hankimme asunnon täältä. Ensin ostimme kaksion, 
mutta sitten halusimme kuitenkin kolmion ja muu-
timme melkein naapuritaloon, missä asumme edel-
leen.

toiVoN, että Viikki pysyisi jatkossakin tällaisena 
luonnonläheisenä ja ainakin pääpiirteissään suhteel-
lisen väljästi rakennettuna kuten nyt. Valitettavas-
ti täällä on tummia pilviä, koska kaupungin virkamie-
het havittelevat yliopiston peltoja asunnoiksi. Tuntuu 
siltä, että johtavat puolueet eivät näe mitään muuta, 
kuin että asuntoja pitää laittaa joka paikkaan. Asuk-
kaiden mielipiteitä ei viitsitä kuunnella, tai ne eivät ai-
nakaan vaikuta mitään. Gardenian lopettaminen on 
yksi valitettava esimerkki tästä. Haluan, että Viikki 
pysyy myös turvallisena ja rauhallisena asuinympäris-
tönä, missä voi huoletta ulkoilla ja harrastaa.”

Viikki-Seuran 
johtokunta täydentyi

Raimo Puustelli

Kuva © Raimo Puustelli

Raimo Puustelli:

Toivon, että 
Viikki pysyy 

luonnonläheisenä ja 
väljästi rakennettuna.

Marraskuun viimeisenä päivänä 
vietettiin Gardenia Helsingin 

lopettajaisia. Ei ollut hauska todeta, 
kuinka lähes 15 vuoden trooppisten 
kasvien kasvatustulokset hävitettiin 
mikä minnekin. Viimeisenä toimin-
takuukautena vielä ihan kuin kiu-
saa tehden toteutettiin jo alun alka-
en vuotaneen katon korjaus. Korjaus-
miehet ja meteli häiritsivät viimei-
sen kuukauden kiireistä toimintaa.

Näin hävitettiin Kulttuurikau-
punki 2000 vuoden kohde; iso 

miinus Helsingin palveluille. Vas-
taavaa trooppista puutarhaa ei ole 
missään Helsingissä. Ei ole myös-
kään vastaavaa hyvin toimivaa las-
ten ympäristökasvatus- ja luonto-
koulupaikkaa. Kaupungin päättä-
jiltä näyttää puuttuvan käsitys siitä, 
millainen merkitys Gardenialla oli 
lapsille, perheille, luontoharrastajil-
le, maahanmuuttajille, turisteille ja 
kaiken ikäisille niin helsinkiläisille 
kuin muillekin kansalaisille.

Meille viikkiläisille ei koskaan 
oikein selvinnyt todellinen 

syy toiminnan lopettamiseen. Gar-
denia olisi aivan hyvin voinut toi-

mia, jos kalliiden rakennuskustan-
nusten kuoletus olisi saanut lisäai-
kaa. Nyt on mielenkiintoista nähdä, 
paljonko kasvien hävitys ja kuljetus-
kustannukset maksoivat ja mistä nyt 
rahat tulevat rakennuksen lämmi-
tykseen, ylläpitoon ja rakennuskus-
tannusten kuoletukseen. Vai tuleeko 
seuraavassa vaiheessa puskutraktorit? 
Meillä veronmaksajilla lienee oikeus 

nähdä todelliset kulut ja kustannuk-
set. Tänä vuonna olisi ollut oikea ai-
ka saattaa Gardenia oikeaan arvoon-
sa ja juhlia sielläkin itsenäisyytemme 
satavuotista taivalta ensi vuonna. Sen 
sijaan joudumme katsomaan Garde-
nian kadotusta. Itkettää ja kiukuttaa.

Aika näyttää, nouseeko tuhkasta  
Fenix-lintu.

Gardenia lopetettiin  
Helsingin päättäjien tyly toiminta harmittaa

TeksTi  Riitta korhonen, 
viikkiseuran pj

Kuva © Heikki Poroila

PerUstelUNa PalkiNNolle oli, et-
tä tapahtuma ”nosti viikkiläisten pro-
fiilia ja tapahtuma noteerattiin hyvin 
mediassa. Se on juuri sitä, mitä meil-

tä on puuttunut.” Palkittuun työryh-
mään kuuluivat Pia Koivisto pää-
koordinaattorina, Airikka Nurme-
la, Taina Linna, Marjaterttu Har-

ri-Hagman, Mira Pelkonen ja Anne 
Kinnunen-Senanayake. Palkintona 
oli illallinen ravintola Kaskessa Viik-
ki-Seuran kustannuksella. 

Kuva © Heikki Poroila

Vuoden viikkiläinen teko 2015
  Viikki-Seuran palkinto vuoden viikkiläisestä ideasta tai teosta jaettiin seuran 

syyskokouksessa nyt toisen kerran. Palkinnon sai työryhmä, jonka uurastuksen 
tuloksena järjestettiin Latokartanon torilla kesäkuun 7. päivän iltana monituntinen 
musiikkitapahtuma Ilta torilla. 

Kuvassa Vuoden 
2015 viikkiläinen 
teko Viikki-Seuran 
puheenjohtaja 
Riitta Korhosen 
onnitteluiden 
kohteena 
työryhmän jäsenet 
Mira Pelkonen ja 
Airikka Nurmela.
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Porua ja villoja 
Heikki Poroila

Gryndenia?
Hävitetyn kasvitieteellisen puutarhan keskellä on sekä 
surullista että raivostuttavaa kävellä. Raivostuttavaa se on 
Gardenian tapauksessa erityisesti siksi, että kaikki tuntuu 
niin turhalta ja äärimmäisen tarkoituksettomalta.

Ensin päätetään – ainakin ulospäin hymyillen ja 
yhteistuumin – rakentaa Helsingin tulevan käyntikortin 
vetonaulaksi näyttävä ja varsin hintava kasvitieteellinen 
puutarha. Ennen julkisia hymyjä on kuitenkin jo sovittu, 
että pannaanpas puutarha kuitenkin maksamaan suolaiset 
rakennusrahansa takaisin vaikkapa 20 vuodessa. Onhan 
se epätavallisen lyhyt aika, mutta epätavallisen iso oli 
laskukin.

Talosta tehdään myös osakeyhtiö – tuskin vahingossa –, 
vaikka jokaisen luulisi ymmärtävän, ettei opetus- ja 
virkistyskohteena toimiva puutarha voi olla mikään 
osinkotuloa tuottava yritys. Sehän muistuttaa 
toiminnallisesti enemmän koulua tai kirjastoa kuin 
uimahallia. Lohdutukseksi luvattiin, että opetusvirasto 
sitten kyllä ostaa Gardenian palveluita. Kunnes 
ruvettiin pontevasti säästämään koulutuksesta ja 
sivistyksestä. Lupaus ostopalveluista osoittautui 
tyhjän arvoiseksi, kun ei ollut tehty sitovaa sopimusta 
tiukkojen taloustavoitteiden vastineeksi. Opetusvirasto 
yksinkertaisesti lopetti Gardenian taloudellisen 
tukemisen. Jo se yksinään taittoi Gardenian selän.

	 •	•	•

Nyt ollaan tilanteessa, jossa kallis rakennus seisoo 
tyhjillään. Tuloja ei ole, mutta ylläpidon kustannukset 
pyörivät koko ajan. Uutta toimijaa ei ole ainakaan 
julkisesti tiedossa, eikä rakennusta hallinnoivalla 
tilakeskuksella tunnu olevan edes hyviä ideoita siitä, mitä 
seuraavaksi tehtäisiin, kun ne helkkarin puut nyt saatiin 
nurin. Vaikutelma hölmöläisten modernilta sadulta on 
erittäin vahva, eivätkä päättäjät ole tehneet elettäkään 
vaikutelman muuttamiseksi.

Poliittisia lehmänkauppoja epäilevät ovat hekin 
ymmällään, kun kaikki isot puolueet ovat olleet hissun 
kissun, eikä kukaan näytä halukkaalta korjaamaan 
poliittisia pisteitä siitä, että tuo kuntalaisten varoja 
hävittänyt turhake on nyt päättäväisesti lakkautettu. 
Helsingin yliopisto oli asiassa huomiota herättävän vaisu, 
samoin Helsingin Sanomat. Kaikki esittävät tavanomaista 

”eihän-me-mutta-kun-nuo-muut” -teatteria. Sitä 
dramaturgia ei vaan ole näkynyt.

Entä jos selitys onkin se yksinkertaisin? Että Gardenia 
lopetettiin, jotta hyvälle paikalle tulevan raidejokerilinjan 
viereen voidaan rakentaa kerrostaloja, kuten joku jossain 
jollekulle tuli luvanneeksi? Sari Oikarinen oli kysyttäessä 
sitä mieltä, että Gardenian tontille niitä taloja mahtuisi 
hyvinkin neljä ja lisätilaahan löytyy ylöspäin mentäessä. 
Yleiskaavassa Gardenian takaiset pellot onkin jo varattu 
asuinrakentamiseen.

Hölmöläistarina muuttuu perinteiseksi helsinkiläiseksi 
grynderivetoiseksi sulle-sulle-ja-vähän-mulle -jutuksi, 
kun uskalletaan ajatuksissa purkaa koko lasinen rakennus 
pois häiritsemästä tuottoisaa maapohjan jalostusta. Mitä 
väliä sillä on, jos perinteinen maamerkki ja kuntalaisia 
hyvin palvellut laitos katoaa, kun emme kuitenkaan ole 
enää arvovieraille näytettävä kohde. Viikistä on tullut 
tavallinen. Viikillä on Helsingin kaupungille enää tyhjän 
rakennusmaareservin arvo.

Kuva © Heikki Poroila

kYsYmYkseT  Heikki Poroila, 
vasTaukseT  mélanie Thibault

Olen 33-vuotias, syntynyt Helsin-
gissä ranskalaiselle isälle ja suo-

menruotsalaiselle äidille, siitä seu-
rauksena tämä hieman erikoisempi 
nimi. Viikkiin muutin yli kaksitois-
ta vuotta sitten 2003, kun esikoinen 
syntyi. Enkä halua täältä muuttaa 
niin pitkään kun saan tuota palstaa-
ni hoitaa. Nyt perheessä on jo kolme 
lasta ja mies. Olin kymmenen vuot-
ta kotona lasten kanssa ja nyt olen 
kolmatta vuotta tehnyt sijaisuuksia 
ruotsinkielisissä päiväkodeissa.

Osasitko odottaa tällaista menes
tystä? 

Kyllähän sitä vähän salaa toivoi, 
palstaa yritän aina parhaani mukaan 
hoitaa, joka vuosi! Mutta onhan noi-
ta muitakin upeita palstoja alueella, 
kaikki hieman erilaisia. Hassua täs-
sä oli ehkä se, että naapuripalsta oli 
edellisenä vuonna voittaja ja sen ta-
kia olin tietoinen kilpailun olemas-
saolosta.  Kesä tosin alkoi huonos-
ti, kun keväällä loukkasin selkäni 
pahasti, enkä kuukauteen pystynyt 
palstahommia normaalisti tekemään. 
Onneksi kesäkin oli vähän hitaasti 
lämpenevä ja suurin osa kerkesi jopa 
kypsymään ennen syksyn kylmiä öitä. 

Millainen rooli palstaviljelyllä tai 
viljelyharrastuksella ylipäätään 
on elämässäsi? Montako vuotta 
olet viljellyt Vadelmakallion ku
peessa?

Kun muutin Viikkiin, kiersin heti 
ensimmäisenä kesänä palsta-alueel-
la nauttimassa ihmisten luomuksista. 

On niin kiva huomata miten ihmiset 
panostavat ja tekevät palstasta oman-
näköisensä! Laitoin itseni jonotuslis-
talle ja kevättalvella 2005 sain kuul-
la että oma, iso palsta oli vapautunut 
minulle! Piirsin suunnitelmia pitkin 
kevättä ja kun lumet sulivat, olin he-
ti mittaamassa ja miettimässä suun-
nitelmaa. Siitä se alkoi! 

Tammi-helmikuussa kylvän en-
simmäiset, hitaat kasvit. Elämä al-
kaa taas. Istutan lisää ja lisää pitkin 
kevättä. Keväällä käännän maan ja 
hoidan paikat kuntoon, kunnes on 
tarpeeksi lämmintä, että voi istuttaa, 
suorakylvönä, tai niitä satoja taimia, 
mitä parvekkeelle on kerääntynyt. 
Onhan niissä vähän töitä, mutta tyk-
kään itse kasvattaa! Ei se aina välttä-
mättä edes tule halvemmaksi, mutta 
nautin kun tiedän, että ovat ihan it-
se kasvatettuja, alusta asti! 

Kesällä kitken, harvennan, lan-
noitan ja lämpiminä vuosina kaste-
len. Joka päivä, jos vain kaupungissa 
olen. Ja niinhän usein olen, kun en 

halua, että palsta pääsee liian villik-
si. Viime vuosina palstaa on hoidet-
tu paljon iltaisin ja öisin. Kun muu 
perhe nukahtaa, minä livistän hom-
miin, vaikka otsalampun valossa. 
Täällä rentoudun ja samalla vahdin 
vähän aluetta. Kettu on tullut tutuk-
si ja monet keskustelut on käyty pals-
tanaapureitten kanssa iltahämäräs-
sä. Kesällä lapsetkin viettävät mie-
lellään täällä aikaa. Koska heidät on 
täytynyt ottaa mukaan palstatöihin, 
olen heidät myös huomioinut pals-
talla. Löytyy siis leluja ja maja jonka 
olemme yhdessä tehneet. Alun perin 
tein aidankin taaperoa varten, nyt se 
on hieman korkeampi varkaita ja ru-
sakoita varten. 

Syksyllä korjaan satoa ja jatkan 
hoitamista. Yleensä ei juuri tarvitse 
kaupasta vihanneksia ostaa loppuke-
sästä. Tuntuu varsin mukavalta kun 

Mélanien 
salainen 
satupuutarha

kolme viljelijää sai vuonna 2015 kunniamaininnan ”viikin 
paras viljelmä”, mutta palkintoraati nosti kolmesta 
hienosta ykköseksi vadelmakalliolla jo kymmenen 
vuotta puutarhaansa jalostaneen mélanie Thibault’n. 
seuraavassa mélanie valottaa viljelyfilosofiaansa, josta 
taitaisi olla meille monelle hyväksi malliksi.
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  suomenlahden pinta 
nousi joulukuun alussa 2015 
huippukorkealle. Tämä ei jäänyt 
huomaamatta myöskään viikissä, 
jonka peltoaukeat ovat vain hiukan 
merenpintaa ylempänä. viikinportin 
asukkaista tuli joksikin aikaa 
merinäköalan omistajia alemmissakin 
kerroksissa, kun merivesi tulvi pellon 
yli. ensipakkasten jälkeen saattoi 
tämän väliaikaisen meren jäälle 
lähteä vaikka luistelemaan ilman 
vaaraa. siellä se pelto jään alla 
odottaa kevättä ja aurinkoa.

Viikinmeri

TeksTi  Heikki Poroila
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siinä onnistuu. Kun pakkaset lähes-
tyvät, nostan osan kasveista parvek-
keelle turvaan ja talvehtimaan. Vä-
lillä onnistuu, välillä ei. Ainakin yri-
tän aina saada kasvukautta mahdol-
lisimman pitkäksi. 

Talvellakin käyn aina silloin täl-
löin tarkistamassa, ettei kukaan ole 
käynyt hajottamassa paikkoja. Tyk-
kään myös seurailla eläinten jälkiä 
palstalla, lumikko talvehti esimer-
kiksi joku vuosi sitten työkalulaa-
tikkooni, tuntui aika kivalta, vaik-
ka hän vähän siellä sotkikin.

Talvikaudella jää myös enem-
män aikaa tuohon hieman erilaiseen 
puutarhaan, eli omalle kasviakvaa-
riolle. Onhan siinä toki myös niitä 
kaloja, mutta eriväriset kasvit ovat 
kyllä tässä se pääasia. Olin niin iloi-
nen, kun tämän harrastuksen aloi-
tin kuutisen vuotta sitten, vihdoin 

pääsee myös talvella kasvattamaan 
ja nauttimaan kauneudesta! Puu-
tarhahoidon lisäksi suosittelen siis 
lämpimästi myös akvaarioharrastus-
ta. Oikeaa valoterapiaa ja rauhoittu-
misen paikka kun vedenalaista elä-
mää seuraa. 

Onko tarkoituksesi ”uusiutua” 
vuosittain, vai oletko jo löytänyt 
omasta mielestäni hyvän ja toi
mivan mallin palstallesi?

Kyllä nyt tuntuu että malli on ai-
ka pitkälti löydetty. Mutta ainahan 
jotakin yritän siirtää ja vaihtaa, se-
hän on parasta maaperälle, se ei vaan 
ole niin helppoa kun se ei sitten aina 
näytä niin hyvältä, omasta mielestä. 
Parannan totta kai maata joka vuosi, 
nostan kasvipenkkejä, raahaan hiek-
kaa paikalle aina kun jostain löytyy 
sopiva kasa. Tämä savimaa ei ole 

mikään helpoin maaperä. Levääkin 
raahasin perheeni iloksi mereltä jo-
ku kesä kotiin autossa. Juurakoita 
olen tuonut jopa Naantalista asti!

Olen yrittänyt hyödyntää rajal-
lista tilaa mahdollisimman hyvin, 
ja yrittänyt saada kaikki reunat nä-
tiksi jotta ohikulkijat saisivat nauttia. 
Kuvailisin palstaa salaiseksi satu-
puutarhaksi. Mitkään rivit eivät ole 
ihan suorat, ja pienet käytävät vievät 
eri tasoille vehreisiin ”huoneisiin”, 
josta aina löytyy jotakin uutta kat-
sottavaa, jokaiselle päivälle. Ranska-
laista perimää saattaa huomata rak-
kaudestani laventeliin. Myös muut-
kin yrtit, jotka levittävät huumaavan 
hyvää tuoksua, saavat minut onnel-
liseksi. Kun tulen palstalle, teen aina 
kierroksen ja katson, mitkä nuput 
ovat sinä päivänä auenneet ja onko 
jokin marja kypsynyt. Kaivoin en-

sityökseni silloin kymmenen vuot-
ta sitten pienen lammen jossa joka 
vuosi asustaa iso joukko sammakoi-
ta. Tuntuu mukavalta kun on seu-
raa. Varsinkin sitä hiljaista sorttia.

Mitä hyviä ja huonoja puolia itse 
näet tällaisessa kaupungin yllä
pitämässä ja paikallisen järjes
tön käytännössä pyörittämässä 
vuokrapalstaviljelyssä?

Minulle palsta on ollut pelastus! 
En taida olla mikään kaupunki-ih-
minen, mutta tämä on ollut loistava 
kompromissi. Maalla kaupungissa, 
hevosetkin siinä kävelevät ohi. Ke-
säsin palsta toimii niin kuin omana 
puutarhana, syödään siellä ja lapset 
saavat leikkiä vesialtaissa. Saan to-
teuttaa itseäni ja tehdä sitä mitä ra-
kastan eniten, eli lia ta käsiä mullassa 
ja kasvattaa sekä ruokaa että silmän-

iloa. Olen todella, todella, kiitollinen 
tästä annetusta mahdollisuudesta!

Huono puoli on pieni pelko siitä 
että joku päivä maa repäistään jalko-
jen alta ja rakennetaan taloja – sii-
henkin. En tiedä miten siitä selviy-
tyisin… Ja se, että aluetta ei oikein 
voida suojata ilkivallalta ja varkail-
ta, joilta puuttuu sekä sydän että ai-
vot. Olen monen kanssa jo ottanut 
yhteen vuosien mittaan ja yritän ai-
na selittää, miksi ei näitä toisten ko-
valla työllä kasvatettua kasveja voi-
da vaan käydä ottamassa. 

Välillä tuntuu, että asiat jäävät 
ehkä vähän puolitiehen, kun on 
monta tahoa hoitamassa, esim. ve-
sipisteitä ja tarvittavia korjaustöitä. 
Ja kun talli tuli paikalle, tuli iso taka-
pakki, kun ei enää ulkohuussia saa-
nut käyttää. Monet tulevat pidem-
mänkin matkan takaa ja kesähelteil-
lä, nykyään aika tiheästi asutulla alu-
eella, tämä huussin puuttuminen on 
nähty ongelmana. Luulen että alue 
kukoistaisi vielä enemmän, jos täl-
laiset asiat saisi kuntoon.

Anna vielä joku hyvä vinkki sel
laiselle viljelijälle, joka haluaisi 
oman palstansa – Vadelmakalli
olla tai jossain muualla – kukois
tavan.

Hyvä vinkki… Kai se olisi, että 
uskaltaa kokeilla! Kannattaa kasvat-
taa sitä mistä tykkää, ja antaa pals-
talle paljon aikaa. Aikaa kun tähän 
kannattaa varata! Jos jokin ei toimi, 
tee uusiksi seuraavana vuonna. Se-
hän tässä on niin ihanaa, aina tu-
lee se seuraavakin kesä. Suosittelen 
myös, että kiertää vaikka aluetta ja 
katsoo, mitä muut tekevät. Jos jokin 
näyttää hyvältä, kysyy miten tämä 
on toteutettu. Jos jokin näyttää toi-
mivan toisella, niin se on varmasti 
toteuttamisen arvoinen idea myös 
omalla kohdalla. Keväisin ainakin 
itselläni on yleensä paljon poisan-
nettavia taimia, jolloin uusille vil-
jelijöille olen näitä tarjonnut. Vaih-
dot ovat olleet myös todella kiva li-
sä, varsinkin perennat villiintyvät ai-
ka nopeasti ja sitten näitä kauniita 
kukkia on useammalla palstalla ei-
vätkä joudu hukkaan. 

Haluan kiittää tästä kunniasta ja 
toivon että mahdollisimman 

moni uskaltaa tulla palsta-alueelle 
nauttimaan kesäisin kauneudesta! 
Se on ainakin itselläni missio, saa-
da palsta paitsi kannattavaksi ruu-
an suhteen myös mahdollisimman 
nätiksi ja satumaiseksi. Jos olen pai-
kalla saa mielellään kutsua itsensä 
myös ”kylään”, palstan perällä kun 
löytyy niin paljon katsottavaa. Ke-
vättä kohti! 

mitä tapahtuu viikin tuulimyllylle?
VUoNNa 2007 Latokartanon kou
lun oppilaat ideoivat viikille 
oman, puhdasta energiaa jauha
van tuulimyllyn. Helsingin ener
gia lahjoitti sellaisen Gardenia 
Helsingin pihalle ja pystytysjuh
laa vietettiin 27.11.2007 niin kou
lulaisten kuin apulaiskaupun
ginjohtaja Pekka saurinkin läs
nä ollessa. vuonna 2008 tuu
limyllyhanke sai uudenmaan 
ympäristöpalkinnon.

Nyt VUoNNa 2016 mylly pyörit
tää edelleen puhdasta energi
aa, vaikka sen emo on tapettu ja 
hiljentynyt. mutta kuinka kauan 
pyöriminen vielä jatkuu? Huhu
jen mukaan innokkaimmat olisi
vat panneet myllyn nurin saman 
tien. myös siirtämisestä Harakan 
saareen on ollut puhetta, vaik
ka olosuhteet ovat aivan toiset ja 
tekniikka kymmenessä vuodessa 
varmaan kehittynyt.

aiVaN HUllUja suunnitelmia mo
lemmat. mylly on pystytetty viik
kiin ja viikkiläisille, joten tääl
lä sen tulee pysyä myös jatkos
sa. Jos Gardenian hämärä tule
vaisuus ei sitä estä, paras ratkaisu 
on antaa myllyn jatkaa pyörimis
tä siinä missä se nyt on. ei sillä 
energialla edes tyhjää taloa läm
pimänä ja kuivana pidetä, mutta 
puhtaana lisänä tuokin.

jos mylly ei saa jäädä nykyiselle 
paikalleen, se on syytä siirtää La
tokartanon peruskoulun tai vii
kin norssin läheisyyteen. kouluil
la ovat ekologiset arvot sentään 
vielä kunniassa. viikin pelloilla 
tuulta riittää, joten antakaa sen 
myllyn humista täällä.

TeksTi ja kuva  Heikki Poroila
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Viikin seniorikerhon 
toimikunta 
vaihtui 18.11.2015. 
Toimikuntamme  
on nyt seitsen-
henkinen. 

TeksTi ja kuva 
Ritva Hämäläinen

Puheenjohtajana toimii 
Olavi Uotila ja sihtee-

rinä Ritva Hämäläinen. 
Kahvitusta hoitavat Rai-
li Peräjärvi ja Seija Pöllä-
nen, teatteri- ja kulttuuri-
tarjontaa hoitaa Ritva Par-
janen, matkojen järjestelyä 
Olli Parjanen ja tiistain 
kävelyryhmää vetää Seppo 
Hildén.

Toimikunta on saanut 
valmiiksi toiminta-

suunnitelmansa talven ja ke-
vään osalta. Pyrimme järjes-
tämään kuukausitapaami-
seemme erilaisia teemoja ja 
tietoiskuja niin hyvinvoin-
nin, palveluiden kuin ajan-
kohtaisten asioiden osalta, 
välillä keveämmin ja välillä 
asiapitoisemmin.

Ohjelmassamme on esi-
merkiksi naurujoogaa tam-
mikuussa. Helmikuussa 
kuulemme luennon Itäme-
ren historiasta ja nykypäi-
västä. Maaliskuussa kuu-
lemme tietoiskun sosiaali- 
ja terveystoimen palveluis-
ta senioreille. Huhtikuussa 
on Suomen Nivelyhdistyk-
sen luento nivelsairauksista 
ja niiden hoidosta. Touko-
kuun luennolla käsitellään 
fysioterapian tarjoamia hy-
vinvointipalveluita. 

Seniorikerholaisia osal-
listuu tammi-helmikuus-
sa Viikin kirjaston järjestä-
mään Digitarinakertomus-
projektiin ainakin 6 henki-
lön ryhmänä.

Haluamme saada mu-
kaan uusia senioreita 

sekä lähialueyhteistyöhön 
että virkistysryhmiimme. Jä-
senistömme on aktiivises-
ti mukana muun muassa 
vanhusten viihdyttämises-
sä Hoiva Viikissä. Ryhmä 
Viikin senioreita käy kuu-
kausittain laulamassa, lau-
lattamassa ja lausumassa ru-
noja dementiaosaston van-
huksille. Teemme yhteis-
työtä myös Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton kanssa 
toimimalla ukki- ja mum-
mi-henkilöinä Viikin alueen 
lapsille. Tämä toteutuu ker-
ran kuukaudessa yhteisessä 
tapaamisessa lastentarho-
jen kanssa.

Meillä on lisäksi toimiva 
tiistain kävelyryhmä. 

Mukana on reilut 10 hen-
keä ja kävelymme suun-
tautuu aina hiukan eri 
reittejä pitkin. Kilomet-
rejä kertyy reittivalinnas-
ta johtuen 4–7 kilometriä. 
Vauhti sopeutetaan kulloi-
senkin kerran osallistuji-
en mukaan. Eli reippaas-
ti mukaan vaan. 

Jokaisen kuukauden en-
simmäisenä tiistaina teem-
me retken vähän kauem-
maksi. Menemme bussil-
la ja käymme eri paikoissa. 
Kokoonnumme tiistaisin 
kello 10 Viikinojan puis-
tossa, viljelypalstojen vie-
ressä. Olemme muun mu-
assa kiertäneet Töölönlah-
den ja juoneet torikahvit 
Hakaniemen torilla, ret-
keilleet Kivinokassa ja jou-
lukuun kävely tehtiin Ka-
tajanokan ympäri. Pää-
dyimme laulamaan Fin-
landiaa Tuomiokirkon 
portaille Jean Sibeliuksen 
syntymäpäivän kunniak-
si. Lopuksi nautimme glö-
git Tuomaan markkinoilla.

Muutakin kivaa ja vas-
taavaa on suunnit-

teilla täksikin vuodeksi. 
Suunnitelmissa on muun 
muassa kävely Seurasaa-
ressa myöhemmin kevääl-
lä ja mahdollisesti käynti 
Tamminiemen museossa. 
Seuraamme jatkuvasti te-

Kuva © Heikki Poroila

Viikin seniorikerhon kävelyryhmä Senaatintorilla 
8.12.2015.

Viikin seniorikerho  
uusin voimin kevääseen 2016

Gardeniassa tehtiin se, 
mikä sallittiin

TeksTi ja kysymykseT 
Heikki Poroila, 
vasTaukseT sari oikarinen

Tammikuu on men-
nyt talon tyhjentä-
misen ja siivoami-
sen merkeissä. Kä-

vimme hiukan häiritsemässä 
puolityhjässä kasvipuutar-
hassa.

Kun katsot vuoteen 2001, 
olisiko näiden vuosien 
aikana jotkin asiat voinut 
tai pitänyt tehdä toisin, 
jotta Gardeniaa ei olisi 
poliittisella päätöksellä 
lopetettu? 

Gardeniassa on toimittu 
kaupunginvaltuuston mää-
rittelemien ohjeiden mukaan 
ja niillä resursseilla, mitä on 
ollut olemassa. Aikanaan yh-
tiötä perustettaessa olisi var-
maan ollut hyvä tehdä kirjal-
liset sopimukset kaupungin 
tilauksista, jolloin ne olisi-
vat olleet sitovat. Talouslu-
vuthan menivät miinukselle, 
kun opetusvirasto supisti ti-
lauksiaan. Kyllä täällä tehtiin 
kaikki mitä voitiin.

Ulkopuoliselle syntyy 
tiedossa olevista talous
luvuista vaikutelma, että 
Gardenian toiminnalle 
asetettiin alusta 
lähtien kohtuut tomat 
taloudellisen tuoton 
vaatimukset. Oliko se 
harkittua vai enemmän
kin sitä, etteivät päättäjät 
oikein käsittäneet, 
millainen Gardenian 
toimintaidea oli?

Ongelma oli se, että yhtiö 
pistettiin maksamaan raken-
tamiskustannukset vuokran 
muodossa 20 vuoden aikana, 
mikä on aika tiukka tahti täy-
sin kaupallisellekin yrityksel-
le. Tahti oli tiukka varsinkin 
siksi, että kyseessä oli poik-
keuksellisen kallis rakennus. 
Tai oliko osakeyhtiömuoto 
oikea ratkaisu sellaiselle toi-
minnalle, mitä Gardeniassa 

oli? Moni kävijä kommentoi 
syksyn aikana, että tällainen 
toiminta pitäisi nähdä samal-
la tavalla kuin esimerkiksi kir-
jastot, jotka ovat kaupungin 
palvelua kuntalaisille.

Gardenia ehti ilahduttaa 
melkein kokonaista 
viikki läistä sukupolvea, 
eikä sen olemassaolo 
siinä mielessä mennyt 
ollenkaan hukkaan. Mutta 
onko realistista ajatella, 
että näin erikois tuneeseen 
rakennukseen löytyisi 
jokin kaupallinen toimija 
idealla, joka voisi antaa 
helsinkiläisille jotain 
menetetyn Gardenian 
vastikkeeksi?

En näe realistisena, että ai-
nakaan vastaavanlainen toi-
minta olisi mahdollista näil-
lä vuokrilla. Jos rakennuk-
sen saisi halvalla ja siihen toi-
mintaa, mistä saa hyvin tuloja, 
niin ehkä silloin. En osaa sa-
noa, mitä se voisi olla.

ViikkiSeuran ja Ope
raatio Gardenian 
aloitteisiin vastattiin 
varsin vahvalla kansa lais
tuella, mutta loppujen 
lopuksi päättäjille tuntui 
olevan melko vaivatonta 
tällaisen aikoinaan 
varsin paljon maksaneen 
investoinnin alasajo. 
Oliko kysymys rahasta 
vai jostain ihan muusta? 
Aloitettiinko tukitoimet 
liian myöhään tai vääränä 
aikana?

Minulle jäi semmoinen 
tunne, ettei kuntalaisten 
ääntä nyt kuunneltu. Viik-
kiläiset ja monet muut ihmi-
set ympäri Suomen tekivät 
erinomaista työtä Gardeni-
an puolesta. Kaupunki ei ha-
lunnut enää tukea toimintaa, 
vaikka yhtiötä perustettaes-
sa todettiin, ettei yhtiö selviä 
ilman kaupungin tukea. Nyt 
tuntuivat puhaltavan erilai-
set tuulet. Toivon, että kau-
pungilla tehtiin taloudellisia 

laskelmia eri vaihtoehdois-
ta, mitä mikäkin päätös tu-
lee maksamaan. Sekin mak-
saa, että talo seisoo tyhjillään 
ilman toimijaa. Toivoisin, et-
tä investointeja suunniteltaes-
sa ja päätöksiä tehtäessä mie-
titään, onko kaupunki valmis 
sitoutumaan investointeihin 
kymmenien vuosien säteellä. 

Gardenian päättäjäis
tilaisuudessa voitiin näh
dä, että 15 vuoden töit ten 
tuloksesta luopu minen oli 
myös henki lötasolla ras
kasta. Tiedät kö tai osaat
ko sanoa, pääseekö talon 
henkilökunta jatkamaan 
samantyyppisissä töissä 
jossain muualla? Haluat
ko sanoa jotain omista tu
levaisuuden suunnitelmis
tasi?

Päätöstilaisuudessa konk-
retisoitui, että paikka todel-
lakin suljetaan. Gardenia oli 
työpaikka, jossa oli työhön-
sä omistautunutta henkilö-
kuntaa, joka joutui monesti 
joustamaan omasta vapaa-
ajastaan työpaikan hyväk-
si. Lisäksi suurin osa henki-
lökunnasta oli ollut pitkään 
töissä talossa. Aina se työyh-
teisön häviäminen on haike-
aa. Suurin osa henkilökun-
nasta etsii töitä. Itse aion hie-
man lomailla ja siivota kotia 
sen jälkeen, kun saan nämä 
viimeiset hommat tehtyä. Ja 
täytyy myös miettiä, mitä si-
tä alkaa isona tehdä.

Toimitusjohtaja  
Sari Oikarinen

Kiitollisen asiakkaan meloniin  
kaiverrettu tervehdys.

kokooNNUmme jokaisen kuukauden 3. keski
viikko kello 13.00–15.00 asukastalo kaaressa 
(Tilanhoitajankaari 9). Tapaamisessamme on 
aina kahvitarjoilu. vapaaehtoinen kahviraha on 
2 €. Tällä summalla rahoitamme muun muassa 
luennoitsijoiden palkkiot, mahdollisesti myös 
hiukan matkoihin liittyviä kuluja. Pääsääntöisesti 
matkat, teatterit yms. maksetaan omasta 
kukkarosta. varsinaista jäsenmaksua emme peri.

atteritarjontaa ja Malmita-
lon ohjelmistoa. Pyrimme 
järjestämään ainakin yh-
den teatterikäynnin ja esi-
merkiksi konsertin Malmi-
talolla. 

Keväällä teemme retken 
Porvooseen siten, että jo-
ko meno- tai paluumatka 
tehdään Runeberg-laival-
la. Ruokailemme joko Por-
voossa tai laivalla.

Ilmoitamme kuukausita-
paamisistamme Koillis-

Helsingin Lähitieto -lehden 
Lähimenoja-palstalla edelli-
sen viikon keskiviikkona il-
mestyvässä lehdessä. 

Mikäli haluat lisätietoja, 
lähesty rohkeasti sähköpos-
tilla viikin.senio rikerho@
viikki.fi. Tervetuloa mukaan 
mukavaan seuraan!

Haluamme  
saada mukaan 

uusia senioreita 
sekä lähialueyhteis-

työhön että 
virkistys-

ryhmiimme.

Vuodesta 2002 Gardenia Helsingin toimitusjohtajana työskennellyt 
Sari Oikarinen pääsee kohta kaikessa rauhassa hiihtämään, kun 
pitkään jatkunut 24/7-tyylinen pesti kaupungin päätöksellä päättyy. 
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Viikin kirkon kevät 2016

Musiikki
Konserteista kts. viikoittain 
ilmestyvästä Kirkko ja kaupunki 
-lehdestä

Kirkolla toimii Naiskuoro Pihlaja 
sekä Lapsikuoro Pihlajanmarjat. 
Tied. Marjasisko Varha (09) 2340 4496

Kirkkomuskareiden vapaiden 
paikkojen tied. Marja Kyllönen 
tekstiviestitse 040 572 0804 (ma aamu-
päivä-ryhmät) ja essirehunen@gmail.
com (ke iltapäivä-ryhmät)

Messu
● joka sunnuntai klo 10, kirkkokahvit
● International Mass Saturdays Feb 

13th, March 12th, April 16th and  
May 7th at 6 pm

● Viikkomessu to klo 17.30

Pääsiäinen
• Jumalista ja ihmisistä -elo-

kuva  ma 21.3. klo 18 
• Ikoniaskartelu kaikenikäisille   

ti 22.3. klo 15–18.30
• Lasten pääsiäishartaus   

ke 23.3. klo 10
• Hiljaisuuden laulujen ilta   

ke 23.3. klo 19
• Kiirastorstain messu   

to 24.3. klo 19
• Pitkäperjantain sanajumalan-

palvelus  pe 25.3. klo 10
• Pääsiäispäivän messu   

su 27.3. klo 10

Talvileirit
► Talvileiri 1.-3. luokkalaisille Upilassa 

22.–24.2. Leirin hinta 35 €, sisaralennus 10 €. 
Lisätiedot Riitta Koivisto p.040 588 0834 

► Talvileiri 4.–6.-luokkalaisille Siikaniemessä 
22.–24.2. Hinta 35 €, sisaralennus 10€. Leirillä 
on mahdollisuus yhtenä päivänä lasketteluun 
Messilässä. Laskettelulipun ja mahdollisten 
välinevuokrien hinta ei sisälly leirimaksuun. 
Lisätiedot Aapo Koskela p.050 436 0720 

Leireille on sähköinen ilmoittautuminen 
mestat.fi sivujen kautta.

Lapsiperheet
• Perhekerho vanhemmille ja lapsille ke klo 9.30
• Esikoisvauvakerho alle vuoden ikäisten esi-

koisvauvojen vanhemmille to klo 13.30
Päivä- ja perhekerhoista tietoa lastenohjaaja 
Margit Jukanen (09) 2340 4571

• Laskiaisrieha su 7.2. klo 11–14 Latokartanon 
torilla

• Raamattuseikkailu ke 3.2. klo 9.30 
• Perhetapahtuma su 17.4. klo 11–14 ja Lasten-

lauluhetki klo 12.30 

Kouluikäiset
Koululaisten kerhoista tietoa Emma Luoto 
p.050 342 8187 ja www.viikinkirkonkerhot.blog-
spot.com

TIETOA VIIKIN KIRKON TOIMINNASTA saat tietoa myös seurakunnan kotisivuilta www.helsinginseurakunnat.fi/
seurakunnat/malmi.html, Facebook-ryhmästä: facebook.com/viikinkirkko sekä Kirkko ja kaupunki -lehdestä. 
VIIKIN KIRKKO Agronominkatu 5, 00790 Helsinki. P. (09) 2340 4429, sähköposti: viikki.piiri@evl.fi

uUgandalainen ilta ti 2.2. klo 18. Aterian hinta 10 € / henkilö 
Yhteisvastuu-keräykselle. Ilm. outi.lantto@evl.fi, 050 380 3602
uYhteisvastuu-konsertti: Petty Pilgrims su 3.4. klo 16
uKatu hengellisenä polkuna? la 14.5. klo 9–19. 
Retriitti kaduilla ja Viikin kirkossa. Ryhmään mahtuu 6 
osallistujaa. Ilm. 4.5. mennessä anni.punkka@evl.fi tai (09) 
2340 4471. Tied. saku.toiviainen@evl.fi

uTahdon! -lauluja rakkaudesta ja tästä elämästä 
su 22.5. klo 18. Konsertti kesällä avioituville ja kaikille hyvän 
musiikin ystäville. FaktaBeat ja huippusolistit
uKyläkirppis ja kristillisen ympäristöjärjestö a rochan 
kierrätys-tapahtuma la 28.5. klo 10–13. 
Kirpparipöydät 10 € ympäristötyön hyväksi, varaukset  
outi.lantto@evl.fi, 050 380 3602.

Ryhmiä ja 
viikkotoimintaa
● Viikin iltaruoka ke klo 17–19 

(20.1.–25.5., ei: 23.3., 4.5.). Vapaa-
ehtoisten valmistama kasvisruoka 
kaikenkokoisille viikkiläisille ja 
perheille. Hinta 1 € / henkilö.

● Missio-kerho ke klo 18–20 
(27.1, 10.2., 24.2., 9.3., 6.4., 20.4.)

● Rukouspiiri to klo 18 
(28.1., 11.2., 25.2., 10.3., 7.4., 21.4.)

● Kristillinen jooga ti 19.1.–26.4. klo 
19 (ei 23.2, 22.3 eikä 5.4.).  
Kurssin hinta 50 €. Tied. ja ilm.  
outi.lantto@evl.fi, 050 380 3602. 

● Sururyhmä to klo 18 (21.1., 4.2., 
18.2., 3.3., 17.3. ja 31.3.). Ilm. kirkko-
herranvirastoon ark. klo 9–15,  
p. (09) 2340 4400, malmi.srk@evl.fi

● Soppa-Paanu to klo 12 
(28.1, 25.2, 31.3., 28.4., 26.5.). 
Lounas ja hartaus. Vapaaehtoinen 
maksu diakonialounastyön hyväksi. 

● Senioritiistai klo 10–11 
(2.2., 16.2., 1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 
26.4., 10.5.)

● Aikuisrippikoulu la 9.4. klo 13–17, 
su 10.4. klo 10–15 ja la 16.4. klo 
13–19. Konfirmaatio su 8.5. klo 14. 
Ilm. kirkkoherran virastoon,  
p. (09) 2340 4400 ma–pe klo 9–15.

● Mindfulness-kurssi ti 3.–31.5. 
klo 19. Kurssin hinta 50 €,  
opiskelijat 20 €. Ilm. outi.lantto@evl.fi 
tai 050 380 3602. 

● Ajanvaraus diakonia vastaanotolle 
ma klo 10–11, p. (09) 2340 4489  
tai käymällä kirkolla

Perheretki 
12.3. Turkuun. 

Käymme Turunlinnassa ja syömässä 
sekä pulikoimassa Caribian kylpylässä. 

Hinta 35 € / aikuinen, 25 € ensimmäi-
nen lapsi, muut 20 €. Ilm. Emma Luoto 

p.050 342 8187 alkaen ma 11.1. klo 10 �

TapahtumiaITÄ-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

UUTTA! 
Suolahuonehoitoja myös kissoille 

ja koirille omissa kuljetushäkeissään.

kuvaT Ja TeksTi  
mikko savelius

Asukastalo Kiila on uudis-
tunut viime kesällä kes-

täneen remontin jäljiltä, mikä 
avasi uusia mahdollisuuksia 
käsitöiden askarteluun. Nyt 
joukko viikkiläisiä aktiiveja 

järjestää talolla säännöllisiä 
avoimia ovia ja tapahtumia. 
Asukastalojen koordinaattori 
Ulla Niemi-Pynttäri kehuu 
toimeliaisuutta.

– Asukastalo Kiila pyö-
rii pääsääntöisesti vapaaeh-
toisvoimin. Heidän avullaan 
järjestämme joka viikko kä-
sityöillan, jonne saa tulla va-
paasti korjaamaan vetoket-
juja, lyhentämään verhoja ja 
housunlahkeita tai vaikkapa 
paikkaompelemaan, sanoo 
Niemi-Pynttäri.

Asukastalo Kiilan avoi-
met ovet järjestetään 

kevään ajan joka tiistai kel-
lo 17–20. Teemat vaihtuvat 
viikoittain. Niemi-Pynttärin 
mukaan asukkaiden toiveita 
kuunnellaan kun mietitään 
eri teemoja. 

– Haemme viikkiläisiltä 
toiveita teematiistaihin. Tee-
mana voi olla keväällä vaikka-
pa pääsiäiskoristeiden askar-
telu tai käsitöiden tekeminen 
kodista löytyvistä ylimääräi-
sistä materiaaleista. Eräänlai-

Asukastalo Kiila 

uudistui Asukasaktiivit Ritva Kokonmäki ja Kirsi Kajovalta vetävät kaikille avointa 
teematiistaita. 

TeksTi  Timo Huotinen

rUNsaat kolme 
vuotta Viikin suo-
sittua ravintolaa 
Bistro Kaskea ve-
tänyt Miska Hell-
gren kumppanei-
neen vetäytyi 
urakastaan marraskuun puolivälissä. Hellgrenin perheeseen 
syntyi toinen tyttö, ja isä halusi jäädä enemmän perheen 
käyttöön. Miska suunnittelee mahdollisesti myöhemmin 
yrittäjäkouluttautumista. Hän sanoi jättäneensä Kasken 
pystypäin omannäköisenään ravintolana, joka oli alalla 
harvinaisesti tulokseltaan voittoisa.

UUsi omistaja on intialaissyntyinen Munish Kumar 
Sharma, jonka päätoimipaikka on Keravalla sijaitseva 
hotelli-yökerho. Sharma on myös alalla kokenut, ja hänen 
yrityksensä Trived Oy on omistanut pääpaikkansa jo 10 
vuoden ajan. Siellä hän on itse viikonloput tiskin takana. 
Viikissä häntä nähtäneen vähemmän asiakaspalvelijana. 
Kasken konsepti laajenee 23. tammikuuta alkaen 
viikonlopun live-musiikilla. Myös keskiviikon tietokilpailut 
ovat kevään osalta jo käynnissä. Ruokaravintolana jatketaan 
ja viikkiläisten toiveet otetaan huomioon.

Viikin Bistro Kaski 
vaihtoi omistajaa

  Löytyykö intoa 
puu- ja tekstiilitöiden 
askarteluun? 

Pitkäaikainen 
Kiilan käyttäjä 
Eeva ikonen 
viimeistelee 
nukkekotia. Se 
on lahja tyttären 
japanilais-
suomalaiselle 
perheelle.

sta kierrätystä siis, sanoo Nie-
mi-Pynttäri.

Yhteisöllisyys onkin asu-
kastalo Kiilan valtti. Se 

eroaa muista asukastaloista 
siten, että Kiilassa tehdään 
enemmän projektimaista työ-
tä. Niemi-Pynttärin mukaan 
uusille toimijoille löytyy tilaa.

– Olemme juuri saaneet 
Kiilaan uuden puupuolen ve-
täjän, Ari Alexanderssonin. 
Hän päivystää Kiilassa tun-
nin ajan torstaisin alkaen kel-

lo 17, sanoo Niemi-Pynttäri.
Kaikille uusille, aloitte-

leville puutöiden ystäville 
järjestetään kolmen tunnin 
aloituskurssi. Siihen otetaan 
enimmillään viisi henkilöä, ja 
kursseille on jonoa. Asukas-
talolle voi kuka tahansa tulla 
maksutta tarjoamaan opas-
tettuja kursseja, kunhan se 
on myös osallistujille mak-
sutonta. 

Viime kesänä Kiilan sisä-
tiloissa suoritettiin re-

montti, jonka seurauksena 
kipinätyöt ovat nyt kielletty. 
Syynä remonttiin oli viran-
omaismääräykset. Nyt sen si-
jaan tilalla on viimeistelyhuo-
ne, jossa on poistohormi maa-
lien ja liuottimien hajujen ja 
höyryjen poistamista varten.

Uudistuneen Kiilan avajai-
sia vietetään lauantaina 6. hel-
mikuuta kello 12–15. Ohjel-
massa on taloon tutustumis-
ta, työnäytöksiä ja askartelua 
sekä tarjolla pikkupurtavaa 
kahvin, teen ja mehun kera.
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www.kaupunginosat.net/viikki

Tule Viikki-Seuraan!

Viikki-Seura on Sitoutumaton, kaikiLLe aVoin 
kauPungin-oSayhdiStyS, jonka toimiaLueena on 
Viikki-Latokartano. 

Liity Viikki-Seuraan!

jäseNiksi ovat tervetulleita kaikki viikin asioista kiinnostuneet. 
Tule sinäkin mukaan, aktiiviseksi tai vain tukijäseneksi. Jäsenmaksu 
on vain 15 euroa vuodessa, tukijäseniltä 25 euroa.
viikkiseura toimii kaikkien viikkiläisten yhteisenä äänenä, 
oli sitten kyseessä liikenne, nuoriso, liikunta, sosiaali ja terveyspalve
lut 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).

Katso kaikki kohteemme
www.dreamhouse.fi

MAKSUTON ARVIOINTI!    P. 050 433 5111

P. 050 433 5111Mannerheimintie 61
00250 Helsinki

VÄLITYSPALKKIOTARJOUS 
UUSILLE ASIAKKAILLE!

OLEN MYYNYT VIIKISTÄ ESIM:
Tilanhoitajankaari 22 (5 asuntoa), 
14 (4 asuntoa), 12 (7 asuntoa), 17 (2 asuntoa), 
19, 21, 18 (2 asuntoa)
Metsänhoitajankatu 6 (7 asuntoa)
Simo Klemetinpojantie 4 (5 asuntoa)
Simo Klemetinpojantie 3 (3 asuntoa)
Erik Spårentie 5 (4 asuntoa)
Laivuri Petterin katu 5 (5 asuntoa)

Laivuri Petterin kuja 2 (2 asuntoa)
Nuppukuja 5
Metsänhoitajankatu 5 (2 asuntoa)
Von Daehnin katu 3 (5 asuntoa)
Itse Viikissä asuneena tunnen alueen hyvin. 
Olen myynyt 98 asuntoa Viikistä urani 
aikana. Haluatko oman asuntosi samaan 
joukkoon?

KOVA KYSYNTÄ
VIIKIN ASUNNOISTA!

JUHA KOPONEN
DreamHouse LKV
p. 050 433 5111
Toimitusjohtaja, yrittäjä
LKV-pätevyys
juha.koponen@dreamhouse.fi

2,9%
sis alv, 

velattomasta hinnasta

MYYNNISSÄ!
N.A Osarankuja 3, 123,5 m2 ET

5h,k,kph,s,vh,wc,p Mh 419.000 €
JUURI MYYTY

Tilanhoitajankaari 12, 48m2 ja 64m2
Metsänhoitajankatu 5, 60,5 m2

Tilanhoitajankaari 14, 36m2

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 ja kaikkea mitä ei voi tehdä 
kotona tilan tai työkalujen puutteen vuoksi. 
Kiilassa järjestetään kudonta- ja puutyö- 
kursseja ja siellä toimii Helskyn järjestämä 
lasten käsityökoulu.

Kaikki Latokartanon alueen kiinteistöt osallistuvat asukastalojen rahoitukseen ja ylläpitoon. 
Alueen asukkailta peritään asumismuodosta riippumatta vuokrissa ja vastikkeissa 
yhteiskerhotilamaksua asuinneliöiden mukaan. Talojen rakennustoiminnasta ja ylläpidosta 
vastaa pysäköintiyhtiö Latokartanon pysäköinti oy, jonka omistavat alueen asuntoyhtiöt. 

Kevätkauden toiminta asukastaloilla on alkanut. 
Katso lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet verkkosivuiltamme www.viikki.fi. 
Löydät meidät myös Facebookista: facebook.com/viikinasukastalot.

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 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

VÄLITÄMME VIIKISTÄ

Tiina Mikkola
Kiinteistönvälittäjä, 

LKV, MyAT
044 722 4535

Merja Långvik
Kiinteistönvälittäjä, LKV

050 596 8086

Sanna Ramolli
Kiinteistönvälittäjä, LKV

050 3020803

Osmo Turunen
Kiinteistönvälittäjä, LKV

050 431 9980

Jani Kylmänen
Kiinteistönvälittäjä, 

LKV, LVV, KiAT
050 386 6696

Aira Reinikka
Myyntipäällikkö, LKV

050 431 9770

Niina Raatikainen
Myyntineuvottelija

050 303 7636

Carita Piippo
Yrittäjä, toimitusjohtaja 

YKV, LKV
0500 814 664

Pentti Koskinen
Kiinteistönvälittäjä,

 LKV
050 500 1535

Laura Mäkinen
Kiinteistönvälittäjä, 
Oikeusnotaari, LKV

040 720 4740

Tarja Pykäläinen-Kazan
Kiinteistönvälittäjä, 

LKV, KiAT
045 890 2030

Raija Sandhu
Kiinteistönvälittäjä, LKV

050 386 6661

Kiinteistömaailma Viikki
Asuntoherttua Oy LKV
Viikinportti 2 (Prismaa vastapäätä)
00790 Helsinki
Puh. 044 744 7100
viikki@kiinteistomaailma.fi


