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Viikkarin 10-vuotiskevätkarkelot!
Kuva © Inkeri Kautto

Torstaina 22. toukokuuta 2014 alkaen kello 17 (Laivuri Petterin kuja 3)
Lastenorkesteri Loiskis ja
klovni Dodo viihdyttävät
lapsia, paikalle on tulossa
myös Pakilan VPK:n paloauto ja poniratsastusta
(maksullista). Kirppispöydät,
grilli, puhvetti, onnenpyörä
ja kasvomaalaus täydentävät
tarjontaa. Vapaa pääsy,
tervetuloa!

Perinteiset
siivoustalkoot

lauantaina 10.5.2014
klo 11–15
Välineet ja virkistyspalvelut
asukastaloilta Kiila ja Motti,
tervetuloa kun omista
pihatalkoista ehditte!
Kuva © Riitta Korhonen

Kirjasto
tarjoaa
Digitointilaite ja
pleikkapelihuone
Kirjastossa tutkijanhuoneena
tunnettu tila on remontin myötä heräämässä uuteen toimintaan. Huoneeseen on hankittu
usein kysytty digitointilaite, jolla
voit muuttaa vanhat VHS-kasetit
DVD-levyiksi. Lisäksi huoneessa on on PlayStation 3 -pelikonsoli odottamassa pelaajia. Ajan
huoneeseen voit varata palvelutiskiltä.
Tuunausta ja tarinoita –
kesätyöpaja 2.–6.6. klo 13–15
Työpajat sisältävät mm. kierrätysaskartelua, pelejä ja leikkejä.
Materiaalit saa kirjastosta. Kurssi
on maksuton ja se on tarkoitettu
7–12-vuotiaille. Kurssille ilmoittaudutaan etukäteen joko paikan päällä kirjastossa tai puhelimitse, puh. 09-310 85071.
Kirjasto on myös mukana
kesätoiminnassa paikallisen
nuorisotoimen kanssa
Pihlajiston nuorisopuistossa
10.6.–12.6. klo 13–17
Viikin torilla 16.6.–18.6.
klo 13–17.
Hae kirjastosta lukuvinkit
kesäksi! Kirjaston henkilökunta
tekee vinkkilistan parhaista
kesälukemisista. Voit hakea
listan kirjastosta, tai tutustua
siihen kirjaston verkkosivuilla
2.6. alkaen.
Syksyn tietotekniikka-opastusten
ajankohdat ja aiheet selviävät
toukokuun aikana. Ilmoittautuminen alkaa elokuussa.
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Garde
Helsingin kaupunki harkitsee Viikin Gardenian sulkemista. Sen
13-vuotinen toiminta on kattanut trooppisen keitaan lisäksi luontokouluja
lapsille, puutarhaneuvontaa, japanilaisen ulkopuutarhan, kokoustiloja sekä
monipuolisia kursseja ja ympäristökasvatusta.
Gardeniasta lisää s. 2–3.

Muistathan, että kirjasto siirtyy
kesäaukioloaikoihin 26.5. alkaen.
Kesällä aukioloaikamme ovat
ma–to klo 9–20 ja pe klo 9–18.
Viikonloppuisin olemme kiinni. Talven
aukioloaikoihin palataan 10.8. alkaen.
Kirjastoomme on tulossa pieni
sisustusremontti todennäköisesti
syksyllä. Joudumme mahdollisesti
sulkemaan kirjaston muutamiksi
päiviksi. Tiedotamme asiasta kirjaston
Helmet-sivuilla heti kun suunnitelmat
ovat tarkentuneet.

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

2   Viikissä tapahtuu
Mikko Savelius
päätoimittaja
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Teksti ja kuvat Riitta Korhonen

Viikin Gardenian kohtalo puhuttaa. Rakennus
ei ole pelkästään trooppinen puutarha
vaan myös suosittu koululaisten retkikohde
ympäristötietoisuuden kasvattamiseksi.
Valitettavasti Helsingin kaupunki karsii menoja
ja Gardenian sulkeminen on todellinen
vaihtoehto. Asia on niin merkittävä, että
päätimme perustaa asiaa vastustavan
sähköisen adressin sekä nostaa Gardenian
kohtalon lehtemme pääjutuksi. Kustannukset
ovat epäilemättä todellisia, mutta ne tulisi
suhteuttaa kaupungin muihin vastaaviin
toimintoihin.
Mikäli kaupunki päättää lakkauttaa
Gardenian, niin se tarkoittaisi sitä, että
nukkumalähiöt halutaan pitää jatkossakin
nukkumalähiöinä. Kaikki palvelut eivät voi
sijaita kantakaupungissa, vaan esikaupungit
tarvitsevat omat, ainutlaatuiset virkistys- ja
ympäristöpalvelut. Toinen kysymys on se,
pystyykö nykymuotoinen Gardenia vastaamaan
huutoon. Henkilökohtaisesti voisin ajatella
alueen kehittämistä lisärakentamisen
muodossa, mutta siinäkin on omat haasteensa.
Esittäkää ihmiset visionne kaupungin
päättäjille.
•••
Viikki-Seuran kevätkokouksessa koettiin
yllätys. Tilaisuudessa ilmeni, että yliopistojen
yhteinen liikuntaorganisaatio UniSport
suunnittelee muuttoa pois Monitoimitalosta.
Syynä on se, että se ei enää halua toimia
vuokralaisena vaan omistajana. Korvaavia tiloja
ei vielä ole tiedossa. Ihmettelen UniSportin
linjausta. Yritysmaailmassa vuokralla asuminen
on aivan normaalia. Liiketoimintaan kuuluu
supistuminen ja laajentuminen, jolloin on hyvä
ettei päädy lattioiden vangiksi. Vuokralaisuus
tuo joustoa. Tietenkin UniSportin ”bisneksenä”
voi olla liiketilojen omistaminen. Harvalla
yrityksellä on.
•••

P.S.

Juu-juu-juustoa…
Tiedätkö lisää Viikin alueella
majailevia ”salayrittäjiä”? Lähetä vihje meille
toimitukseen.

Viikin
Gardenian toiminta
vaakalaudalla
Jo Gardenian
perustamisvaiheessa
tiedettiin, että talon
rakentaminen on
poikkeuksellisen
kallista ja että
toimintaa pyörittävän
yhtiön on vaikea
selviytyä vuokrasta.
Siksi päätettiin,
että kaupunki tukee
toimintaa avustuksen
muodossa ja
kaupungin virastot
tilaavat yhtiöltä
palveluita.
Virastojen tilauksista on vuosien varrella rahoitettu muun
muassa luontokoulun toimintaa, järjestetty kaupunkilaisille ilmaisia opastettuja luontoretkiä, toimitettu luontoretkikalenteria, järjestetty koululaisille suunnattuja
luontoharrastuspäiviä, annettu puutarhaneuvontaa niin
yksityishenkilöille kuin myös
taloyhtiölle ja viljelypalstayhdistyksille.
Luontokoulussa on vuosien varrella käynyt noin 23
000 helsinkiläistä koululaista opetusviraston kustantamana. Gardeniassa on nykyisin yhdeksän vakituista
työntekijää ja lisäksi on vii-

Helsinki-Gardenian perustamissuunnitelma hyväksyttiin
valtuustossa 9.4.1997 ja rakennus valmistui vuoden 2001
alussa yhtenä Kulttuuripääkaupunki 2000 -hankkeena.
Rakennuksesta järjestettiin arkkitehtikilpailu, jonka voitti Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy ehdotuksellaan ”TII-PII”.
Kilpailulautakunnan mukaan rakennus sopii erittäin hyvin Viikin arvokkaaseen peltomaisemaan ja ottaa huomioon paikalliset luonnonolot. Iso lasirakennus kokoaa
joustavasti ei-kaupalliset toiminnot kuten talvipuutarhan, viher- ja ympäristötietokeskuksen sekä luontokoulun saman katon alle. Lasirakennus muodostaa Viikin
alueelle tyylikkään ja pitkäikäisen maanmerkin.
Valtuuston päätöksellä perustettiin hoitamaan Gardenian toimintaa Oy Gardenia-Helsinki Ab -niminen osakeyhtiö, josta kaupunki omistaa 90 % ja yliopisto 10 %.
Kiinteistöä hoitamaan perustettiin Kiinteistö Oy Viikin
viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab, josta kaupunki omistaa 91, 26 % ja yliopisto 8,74 %.

konloppu-työntekijöitä, freelancer-oppaita ja kurssien vetäjiä. Palkkoja ja palkkioita on
maksettu noin 50 henkilölle
vuodessa.

O

petusviraston karsittua luontokoulujen tilaamista viime vuosina, taloudellinen lama ja määräaikaisen vuokranalennuksen
päättyminen tulevat aiheuttamaan Gardenialle taloudellisia ongelmia. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on
käsitellyt asiaa ja mahdollista alasajoa ja on kehottanut
tutkimaan, mitä Gardenian
myynti- ja alasajovaihtoehdot
tulisivat maksamaan.

Gardenian
japanilainen
kivipuutarha

Kuva © Heikki Poroila

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

G

ardenian käyttökustannukset ovat kuitenkin
samat ja rakennuksen kuukausivuokra on niin kova, ettei tilavuokratuotoilla pystytä kattamaan vuokria, vaikka kaikki kolme vuokrattavaa
tilaa olisivat 100-prosenttisesti vuokrattuina ympäri
vuoden. Ainoana ratkaisuna
tiukkaan tilanteeseen voisi olla, että kaupungin tilakeskus
pidentäisi perustamiskustannusten takaisinmaksuaikaa.”
Sari on viihtynyt hyvin

”

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

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 ViikkiSeuran verkkosivuilta.

Gardeniassa. Haastavinta
on vuosiohjelmien laatiminen, koska aina pitää keksiä
jotain uutta ja olla ajan hermolla. Myös mainostamisen organisointi on haastavaa pienellä budjetilla. Parasta on työn vaihtelevuus, joka
päivä on erilainen. Asiakkaat
ovat hyväntuulisia ja positiivista palautetta saa runsaasti
palveluista.
Vuosi 2008 oli huippuhyvä
vuosi, sen jälkeen on tapahtunut vähennystä lähinnä yri-

Julkaisija: Viikki-Seura ry, c/o Heikki Poroila,
Nuppukuja 6 H 14, 00790 Helsinki, heikki.poroila@gmail.com
11. vuosikerta ISSN 1797-3139
Toimitus: Päätoimittaja Mikko Savelius. Toimittajat
Timo Huotinen, Riitta Korhonen, Juha Lares, Mira Pelkonen ja
Heikki Poroila. taitto ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin

Viikin Gardenia
on ainutlaatuinen
tii-pii-muotoinen
trooppinen
keidas, joka on
tarjonnut 13 vuotta
luontokouluja
lapsille, opastettuja
puutarhakierroksia
vierailijoille,
ympäristökasvatusta
kaikenikäisille,
monipuolisia
kursseja ja puutarhaneuvontaa sekä
luontoretkiä
läheiseen luontoon.
Gardenia on myös
upea koko perheen
vierailupaikka,
kokous-, konserttija yritys- ja
perhejuhlapaikka
ympäri vuoden.
Gardenian pihaalueella on kaunis
ulkopuutarha ja
Helsingin ainut
aito japanilainen
kivipuutarha.
Kesäaikana pihalla
toimii myös
taimimyymälä.
Kuvassa vasemmalla
Katja Uski, oikealla
Sari Oikarinen

tysten tilauksissa, tosin tämä
vuosi osoittaa jo elpymisen
merkkejä. Haltian luontokeskuksen avaaminen ei ole vaikuttanut Gardenian toiminnan tilauksiin.

Ilmoitusmyynti: Jussi Haapasaari / Koillis-Helsingin
Lähitieto, p. 050 595 3233, jussihaapasaari@lahitieto.fi
Paino: Sanomapaino, Vantaa 2014
Painos: Koillis-Helsingin Lähitieto -lehden liite + erillisjakelu,
yht. 37 900 kpl
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Viikki-Seuralta
adressi Gardenian
tukemiseksi
Viikki-Seurassa
on oltu erittäin
huolestuneita
Gardenian tilanteesta
ja toivotaan, että
kaupunki löytää hyvän
ratkaisun sen toiminnan
jatkamiselle. Olemme
keränneet nimiä
nettiadressiin ”Viikin
Gardenian toiminnan
on jatkuttava!”
osoitteessa www.
adressit.com. Adressi
toimitetaan kaupungin
päättäjille lähiaikoina.
Adressissa on
nimiä kautta maan
ja runsaasti kiitoksia
Gardenian toiminnasta.
On käsittämätöntä, jos
kaupunki ei ymmärrä
Gardenian vahvaa
ympäristökasvatuksellista,
matkailullista ja
kulttuuriarvoa. Myös
ulkomaalaiset ovat
ihastuneet Gardeniaan.

si siedettävälle tasolle, luotiin
pohja Gardenian toiminnalle,
joka piti monta vuotta. Korkeiden vuokrien takia liiketiloihin ei saatu yhtä poikkeusta lukuun ottamatta alaa tukevaa liiketoimintaa, kuten
oli suunniteltu. Tulijoita kyllä olisi ollut.”
”Gardenian hallituksessa
on mietitty kovasti eri vaihtoehtoja talouspohjan vahvistamiseksi, mutta pelkään pahoin, että liiketaloudellisesti
ainut käyttökelpoinen vaihtoehto olisi panna talo matalaksi ja rakentaa joku tuottoisa
asuin- tai toimitalo paikalle.
Tämä olisi kuitenkin vakava
takaisku koko Viikin kaupunginosan kehittämiselle.
Gardeniahan oli kaupungin
kehittämisen eräs koko 1990luvun silmäteräkohde pitkälle
2000-luvulle saakka ja näyttävä Kulttuuripääkaupunki
2000 -hanke.”
Pekka Kansanen kehottaa
kaupunkia edelleen tarkkaan
harkitsemaan mahdollisuuksia Gardenian vuokratason
kohtuullistamiseen.
Hortonomi Katja
Uski aloitti virallisesti
Gardeniassa 1.3.2001,
sitä ennen hän oli tehnyt
valmistelutöitä. Hän
rakensi koko puutarhan,
joka oli vielä tyhjä hänen
aloittaessaan.

K

asvit olivat muutamaa
palmua lukuun ottamatta noin kaksimetrisiä.
Nyt monet kasvit ulottuvat
kattoon saakka ja sisätila on
kuin viidakko konsanaan.
Katja osallistui myös japanilaisen puutarhan rakentamiseen mestari Kazuo Makiokan ja hänen työryhmänsä
kanssa. Gardenian japanilainen puutarha on ainoa aito japanilainen kivipuutarha Hel-

singissä.
Gardenian ulkopuutarhan
rakennutti pääosin kaupunki ja sen hoito on Gardenian
velvoite. Puutarhassa on Helsingin laajin iiristen ja pionien
kokoelma. Gardeniaa kehitetään kaiken aikaa kokonaisuutena, nyt sen trooppisessa
puutarhassa on noin 300 eri
kasvilajia. Rahatilanne rajoittaa kehittämistä ja nyt julkisuuteen tullut lopettamisuhka hermostuttaa.
Ympäristöjohtaja Pekka
Kansanen on osallistunut
Gardenian toiminnan
suunnitteluun ja toiminut
Gardenian hallituksessa
koko ajan.

K

ansasen mielestään Gardenian toiminta on hoidettu erittäin hyvin ja ympäristökeskuksessa ollaan oltu
tyytyväisiä sieltä saatuihin
palveluihin. Lähtökohtahan
oli edesmenneen kaupunginpuutarhuri Pekka Jyrängön
ajatus, että itäisiä kaupunginosia palvelemaan pitäisi rakentaa talvipuutarha. Töölönlahden talvipuutarhahan
on ollut aina suosittu käyntikohde, eikä sen kapasiteetti riitä kaikkeen.
”Oli selvää, että talvipuutarhan rakentaminen ja ylläpito maksaa. Jossain suunnitteluvaiheessa 1990-luvulla heräsi ajatus, voisiko talvipuutarhan yhteydessä toimia
muutakin. Pekka toimi pu-

heenjohtajana työryhmässä,
joka hahmotteli Gardeniaan
oheistoiminnoiksi viherneuvontaa, ympäristöneuvontaa
ja luontokoulutoimintaa. Paljon laskettiin sen varaan, että Gardenian liikerakennuksiin saadaan konseptia tukevaa toimintaa.”
”Alusta alkaen oli selvää,
ettei näin kallista kiinteistöä pystytä ylläpitämään ilman kaupungin verovaroista
saatua tukea. Töölönlahden
talvipuutarha toimii tiettävästi verovaroin osana puistotoimea. Kun kolme virastoa (opetusvirasto, rakennusvirasto ja ympäristökeskus)
sitoutuivat tilaamaan palveluita ja vuokra onnistuttiin
neuvottelemaan alkuvuosik-

Alusta
alkaen oli selvää,
ettei näin kallista
kiinteistöä pystytä
ylläpitämään
ilman kaupungin
verovaroista saatua
tukea.”
Pekka
Kansanen

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

H

änen mielestään Gardenia on merkittävä tapahtumakeskus Viikin kaupunginosalle ja myönteinen
lisä koko kaupungin imagoon. Gardenialla on merkitystä myös ympäristökasvattajana, mutta toiminta pitäisi
jotenkin saada tasapainoon.
Kaupunki ei periaatteessa
subventoi toimintoja vuokrassa, vaan toimintaa tuetaan
avustuksen muodossa. Kaupungin avustuksen lisääminen nykyisestä tasosta taas on
ongelmallista.

4   Viikissä tapahtuu

Porua ja villoja
Heikki Poroila

Miksi emme saa
ilmoituksia?

V

iikissä tapahtuu -lehti on jo useamman
vuoden ajan levinnyt kymmenien
tuhansien kappaleiden painoksena
pohjoisen ja koillisen Helsingin
alueella. Viikissäkin sen saavat kaikki ne, jotka
eivät ole ilmaisjakelua kieltäneet. Kieltäjillekin
on tarjolla ilmaiskappaleita mm. kirjastossa ja
asukastaloilla.
Voisi kuvitella, että tällainen paikallinen
suora yhteys viikkiläiseen populaatioon
houkuttelee paikallisia yrityksiä ilmoittelemaan
palveluistaan. Kuvitelma on valitettavasti
pääosin katteeton. Edes sellaiset yrittäjät,
joiden toimintaa olemme vuosien aikana
esitelleet, eivät ole katsoneet mainoskuluja
hintansa arvoisiksi. On oltu sitäkin mieltä, että
mitä sitä maksamaan, kun kerran ilmaiseksi
mainostetaan.
Olemme kuulleet sellaisenkin perustelun, ettei
vain kolmesti vuodessa ilmestyvässä lehdessä
kannata ilmoittaa, mieluummin laitetaan vähät
eurot emolehti Koillis-Helsingin Lähitietoon.
Ei niitä paikallisia ilmoituksia silti sielläkään
ole liiemmin näkynyt. Ero esimerkiksi naapuriPihlajamäen vastaavanlaiseen lehteen verrattuna
on valtava. Joka numerossa on kymmenen
paikallisen pikkuilmoitus.
Varmasti on vikaa ollut myös ilmoitusten
hankinnassa. Emme ole Viikki-Seuran piiristä
onnistuneet löytämään sellaista myyntitykkiä,
joka ei lähde yrittäjän tiloista ilman ilmoitusta.
Mutta niin usein kuulee kysymyksiä siitä, että
onkohan sen ja sen alan yrittäjiä ollenkaan
Viikissä, että on vaikea uskoa, ettei tarvetta
ilmoittelulle olisi ollenkaan.
Viikissä tapahtuu -lehden kannalta
ilmoitustulot ovat taloudellinen
välttämättömyys eli lehden julkaiseminen
tässä muodossa lakkaa, jos ilmoituksia ei
ole riittävästi. Jo useamman numeron ajan
on oltu aivan sillä hilkulla. Mutta jos tämän
päivän pienyrittäjät eivät kerta kaikkiaan usko
paikallislehden voimaan, sitten ei voi kuin
pahoitella suuntaan ja toiseen ja toivoa, että
näillä pärjätään.

Mahlakujan mielipidekuja
Teksti ja kuvat
Heikki Poroila

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

Keskiviikko 7.5.2014

Viikin nuorisotalo auki kesäkuun
Hyviä uutisia Viikin nuorille, Viikin
nuorisotalo pitää ovensa auki koko
kesäkuun.
Talolla, torilla ja muuallakin Viikissä on tiedossa monenlaista tekemistä
nuorille. Mm. kesäkahvila, ulkopelejä,
retkiä, kilpailuja jne. Juhannusviikolla
tuo Viikin kirjasto paikalle kirjastopyö-

rän ja lisää kesätekemistä. Tarkempaa
tietoa kesätoiminnasta saa nutalta ja
alueen ilmoitustauluilta.
Myös Pihlajamäen nuorisopuiston
kesätoiminta pyörähtää käyntiin 3.6.
Luvassa on freestyle-parkin lisäksi ainakin Rock-Areena, Pihlis-cafe sekä iso
graffitiseinä maalareille. Avointa toimintaa on jättiteltassa, jossa voi myös

seurata jalkapallon MM-kisoja isolta
screeniltä. Liikuntaa on tarjolla jokaisen makuun. Puisto on auki kesä-heinäkuun ma–pe klo 11.00–18.00.
Terveisin
Aija Niittynen ja
Veijo Mickelsson

Nuorisotalo tulee 2015!
Viikki-Seuran
kevätkokouksessa
vierailleella toiminnanjohtaja
Miki Mielosella on
piirustusten lisäksi
hyviä uutisia.

V

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

paikallinen painostus
näyttää siis toimineen!
Nyt vain toivotaan, että

sisustuksen suunnitteluun
otetaan nuoret itse mukaan
niin hyvin, ettei kenenkään

tarvitse jälkikäteen
ihmetellä, miksi näin tai
noin.

Yksityinen päiväkoti Viikissä
TEKSTI JA KUVAT Mikko Savelius

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

S

otkankoto on yksi neljästä päiväkotiketju Taiga Child Oy:n toimipisteistä, joista kaksi muuta sijaitsevat Vanhakaupungissa ja
Kumpulassa. Ketjua pyörittävä toimitusjohtaja Susanna Suutarla on tyytyväinen.
– Meidän toimintaperiaatteemme on saada vähemmästä enemmän. Annamme
lapsille mahdollisuuden liikkua luonnossa ja oppia asioita
elämällä elämää. Lapset oppivat oivaltamalla, että suurin
osa leikkikaluista löytyy ihan
luonnosta, kertoo Suutarla.
Viime syksynä yrityksen
toiminta laajeni naapurihuoneistoon. Tuolloin perustettiin steinerpäiväkoti Uikunkoto. Suutarlan mukaan päiväkotien välillä ei ole paljon
eroa.
– Olen koulutukseltani
steinerpedagoginen varhaiskasvattaja. Kaikkia meidän

Tieto
vapaista
paikoista
kulkee nopeasti
suusta suuhun
vanhempien
keskuudessa.

päiväkoteja yhdistää ulkoilmaelämä, luonnonmukainen ja kiiretön, lämmin lapsen kohtaaminen. Steinerpedagogiikka ja Luonnossa kotona -pedagogiikka tuo pieniä
sävyeroja eri päiväkotiemme
välille, kertoo Suutarla.

S

uutarlan mukaan kaikki päiväkotiryhmät ovat
täynnä ja vapautuvista paikoista ei ole tarvinnut juurikaan ilmoitella kymmeneen
vuoteen. Tieto vapaista paikoista kulkee nopeasti suusta suuhun vanhempien keskuudessa. Nuorimmat lapset aloittavat Sotkankodossa 2,5 vuotiaasta lähtien ja
Uikunkodossa jo yksivuotiaasta lähtien. Noin 70 prosenttia lapsista tulee Viikin
alueelta, mutta muuten vanhemmat tuovat päiväkotilaiset ympäri Helsinki – jopa
Vantaalta asti.
Miten järjestyy esiopetus?
Toistaiseksi esiopetus ei ole
vielä pakollinen, mutta Suutarla kertoo, että päiväkodit
tarjoavat kuusivuotiaille esiopetuksen. Tosin ei maksutonta, valtakunnalliseen esiopetukseen kuuluvana.
– Virallisessa esiopetuksessa mukana oleminen tuo
perheille vain muutaman
kymmenen euron säästön,
mutta vastaavasti nykyinen

Päiväkodin toimitusjohtaja Susanna Suutarla sekä
Sotkankotoa käyvät lapsenlapset.

käytäntö vaatisi paljon hallinnollista paperityötä. Se vastaavasti olisi pois kiireettömältä ajalta lapsilta. Mikäli
esiopetus muuttuu pakolliseksi lähiaikoina, niin tuolloin luonnollisesti hakeudumme kaupungin viralliseen
esiopetusohjelmaan, kertoo
Suutarla.

Y

ksityiseen päiväkotiin
lapsensa sijoittavat vanhemmat saavat yhteiskun-

nallista osittaista rahallista
tukea. Kokonaisuutena katsoen yksityiset päiväkodit
tulevat veronmaksajille jonkin verran edullisemmaksi
kuin kunnalliset. Helsingissä julkinen tuki on pienempi
kuin Vantaalla tai Espoossa.
Suutarlan mukaan liiketoiminnasta ei juuri jää puskuria merkittäviä investointeja
varten. Myöskään vanhempien maksuosuutta ei haluta korottaa.
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Yksinkertainen on
kaunista – ja herkullista!
TEKSTI JA KUVAT Heikki Poroila

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

K

ävimme juustolassa
omin silmin ja korvin
varmistamassa, että tarinat
viikkiläisestä juustontekijästä pitävät paikkansa.
Antti Alavuotunki on kiireinen mies. Juustomassaa
täytyy leikata ja käytettyjä
välineitä pestä taukoamatta.
Juustolassa ei ole varaa vääriin bakteereihin ja homeisiin,
kaiken täytyy mennä suunnitelmien mukaan. Entisen elämän diplomi-insinööri on nyt
täysipäiväinen juustomestari.
Toiminta käynnistyi syksyllä 2013, mutta sen jälkeen
vauhti on ollut kova. Suomeen on syntynyt 2000-luvulla useitakin pienjuustoloita, mutta Alavuotungin
mukaan kaikki ovat erikoistuneet omantyyppisiinsä
tuotteisiin.
”Kun uusi yrittäjä tulee
alalle, se ei ole keneltäkään oikeasti pois, on tämä sen verran kyisen pellon kyntämistä.”

N

ykyinen valikoima on jo
mainio, mutta alkuun
piti lähteä varovaisesti.
”Aloitin valkohomejuustoilla, joita ei Suomessa niin
paljon tuoteta, mutta kyllä
siinä koko ajan on ollut mukana myös omat mieltymykset. Juustoa ei kannata ruveta tekemään, jos siihen ei itse usko.”
Ammattisalaisuuksia Alavuotunki ei ymmärrettävästi
paljasta, mutta vastaa haastattelijan makukehuihin ja -uteluihin pienjuustolan haasteista muistuttaen.
”On tässä varmasti vähän
onneakin ollut matkassa, että toimivat ratkaisut ovat löytyneet näin nopeasti. Tässä
mittakaavassa on aina suuri
haaste pitää kiinni tasaisen

Antti Alavuotunki

korkeasta laadusta. Yhden
asteen heitto juoksutuskattilan lämpötilassa voi muuttaa lopputulosta ratkaisevalla tavalla.”

J

uustomestari ei ole itse viikkiläinen, mutta koko viime
syksyn juustontekoon saatiin maito Viikin tutkimusja koetilan lehmiltä. Alavuotunki uskoo itse yksinkertaisen ja vaihtelevan lähiravinnon merkitykseen.
”Vaikka ne olisivat joskus
vähän karheita ja hiomattomia, ne ovat omia tavalla, jota nimettömillä market-elintarvikkeilla ei koskaan voi olla. Lähiravinto tuotetaan laitteista riippumatta käsityönä,
johon laitetaan mukaan intohimoa ja välittämistä. Ehkä se
sitten maistuu myös lopputuloksessa. Itse arvostan myös

sitä, että tiedetään, mistä raaka-aineet tulevat. Yksinkertainen on kaunista.”

H

elsingin Meijeriliike
on saanut hyvän startin, herkuttelijat ovat kehuneet ja valikoima on kasvanut
nopeasti. Pientuottajan rooli
ei kuitenkaan ole helppo.
”Taloudellisesti tällainen
ei tietenkään ole mikään
kultakaivos, erikoistuotteiden markkinat ovat kuitenkin rajalliset. Tekemistä olisi myös enemmän kuin ehtii tehdä. Juustolassakin olisi
töitä vaikka neljälle. Juuston
tekeminen on pitkäjänteistä
työtä, se ei sovi hektiseen pätkätyöajatteluun ollenkaan.”
Kaupan juustotiskillä huomio kiintyy myös Helsingin
Meijeriliikkeen tuotteiden
tyylikkääseen ulkoasuun.

Helsingin
Meijeriliikkeen
pysyvästi
myynnissä
olevat juustot
Hakaniemi on pehmeä

punahomejuusto.
Jätkäsaari on Port
Salut -tyylinen
pintakittijuusto.
Klippan on kermainen
valkohomejuusto.
Linnunlaulu on
perinteinen
camembert-tyylinen
valkohomejuusto.

”Niissä lähdin tietoisesti hakemaan yksinkertaista ratkaisua ja graafikkokaverini Tommi Mustonen loi
tällaisen 1930-luvun funkistyylisen maailman. Juustojen
nimillä on pyritty tekemään
kunniaa kotikaupunki Helsingille.”
Jos tämän luettuasi alkaa
tehdä mieli hyvää juustoa,
kannattaa suunnata Hakaniemen halliin, missä juustoliike Lentävä Lehmä pystyy
tarjoamaan Helsingin Meijeriliikkeen koko valikoiman.
Uskallan suositella!

Juuston
tekeminen on
pitkäjänteistä
työtä, se ei
sovi hektiseen
pätkätyöajatteluun
ollenkaan.”
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Viikin valtakunnallinen
sammakkofestivaali
Teksti ja kuvat Heikki Poroila

Kevät on ollut kuiva ja siitä eivät sammakot ole mielissään. Kun hormonit
antavat ymmärtää, että olisi syytä ryhtyä kutuhommiin, täytyy sopiva lätäkkö löytää. Viikissä vettä on ollut niin vähän, että pääosa Hallainvuoren reunaman sammakoista päätti keskittää ponnistelunsa yhteen paikkaa. Siitä
taisivat hyötyä sekä sammakot itse että sadat ulkoilijat, joille kutulammen
touhujen seuraaminen lämpimässä auringonpaisteessa tuotti sekä viihdykettä että ehkä jotain uusia kokemuksiakin.
Viikin sammakot pääsivät myös valtakunnallisten tiedotusvälineiden huomion kohteeksi, vaikka tuskin siitä itse pahemmin piittasivat. Kutuhan on vuoden tärkein tapahtuma, mutta vain sammakoille itselleen.

Kuva © Riitta Korhonen

Viikissä avattu uusi kahvila
Teksti Mira Pelkonen

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

”Haaveilin Viikin elävöittämisestä ja, kun entinen omistaja kertoi luopuvansa liiketoiminnasta, tartuin tilaisuuteen”, Taru Kokkonen kertoo.
Kokkosen haaveena on
monipuolinen kahvila, jossa
järjestetään erilaista toimintaa. Kahvilanpitäjän idealistalta löytyy mm. opiskelijabileet, bingo, tietovisa, kesäsunnuntaibrunssi, grillimestari-ilta ja kirpputori.

Café del Mundon keittiössä
työskentelevät ammattikokki ja -leipuri, ja tuotteissa käytetään luomumunia ja spelttijauhoa. Kala tulee suoraan
kalastajalta. Café del Mundossa on myös A-oikeudet.
Syksyllä kahvilaan tulee oma
lista koira-asiakkaille. Lapset
ja lapsenmieliset on huomioitu jo nyt liitutaulupöydillä,
joihin on luvallista piirrellä.
Café del Mundon yrittäjä Taru Kukkonen

Tervetuloa Viikin kirkolle kesällä!
Kesällä Viikin kirkolla on mahdollista poiketa eri tilaisuuksissa tai
sopimuksen mukaan, p.09 2340 4429.
Messu joka sunnuntai klo 10
Juhannuspäivän 21.6. klo 10 messu vietetään
vain Malmin kirkossa. Juhannuspäivänä linjaautokuljetus lähtee Viikin kirkolta klo 9.15 ja
palaa kirkkokahvien jälkeen.
Osa kesän messuista on rippikoululeirien
konrmaatiomessuja (15.6., 6.7., 13.7.,
27.7., 10.8.).

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

Viikkomessu torstaisin klo 17.30 (29.5. asti)

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

Kesämusiikki

Syyskauden kuoroihin ja muskareihin ilmoittautuminen:

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

Konsertti

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

Kouluun lähtevien lasten
siunaaminen
ma 11.8. klo 18.

Lähetysyhdistys Kylväjän
kesäseurat

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

Soppapaanu to 22.5. klo 12, ilmainen keitto tai laatikkoruoka, ruokarukous / hartaus.
Kummileiri 23.–25.5. Lohirannan kurssikeskuksessa.
Hinta 70 € / aik. kummi ja 35 € / 7–12 v. kummilapsi. Ilm. 9.5. mennessä Malmin seurakunnan
kirkkoherranvirastoon 09 2340 4400.

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

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

Kuoroihin ilmoittautumiset ja tiedustelut: ke 21.5. klo 17–18 ja ti 19.8. klo 17–18,
Marjasisko Varha, puh. 050-380 3631.
MUSKARIT
Maanantain ryhmät kokoontuvat
25.8. alkaen 15 kertaa. Kaikkien ryhmien
hinta on 37,50 €.
● klo 9
(1-vuotiaat)
● klo 9.35
(1-vuotiaat)
● klo 10.10 (2-vuotiaat - sisarusryhmä)
● klo 10.45 (2-vuotiaat)
● klo 11.20 (2014 syntyneet vauvat)
Vapaita paikkoja voi tiedustella pe
23.5. klo 15–16 ja pe 22.8. klo 15–16
Marja Kyllönen p. 040-572 0804.

Keskiviikon ryhmät kokoontuvat
27.8. alkaen 15 kertaa. Kaikkien ryhmien
hinta on 37,50 €.
● klo 16
(2014 syntyneet vauvat)
● klo 16.35 (1-vuotiaat)
● klo 17.10 (2-vuotiaat)
● klo 17.45 (2-vuotias ja nuorempi sisarus)
Vapaita paikkoja voi tiedustella
sähköpostitse pe 23.5. ja pe 22.8.
kira-mia.tuisku@hotmail.com

Malmin seurakunnan
juhannusjuhla
järjestetään
pe 20.6.
sekä Lohjan Lohirannassa että
Kellokosken juhlatalossa.

Tarkempia tietoja touko-kesäkuun
vaihteen Kirkko ja kaupunki ja
Koillis-Helsingin Lähitieto -lehdissä.

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

TIETOA VIIKIN KIRKON
TOIMINNASTA

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

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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Kuva © Marja-Liisa Holstein

Viikin seniorikerho toimii

Kuva © Raimo Puustelli

Teksti Tuula Sokka

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

Tule mukaan toimintaan, viikkiläinen seniori!

Kerro ideasi ja ehdotuksesi vaikka sähköpostilla
(viikin.seniorikerho@viikki.fi). Tehdään yhdessä mukavia hetkiä!
Kuva © Hannu Jääskeläinen

T

austatukena on ollut
Viikki-Seura ja kokoontumisissa käytetään Viikin
asukastalojen tiloja. Senio
rikerho ei peri jäsenmaksuja
eikä ole toiminnassaan sitoutunut mihinkään poliittiseen
tai uskonnolliseen suuntaan.
Kaikki seniorit ovat tervetulleita tilaisuuksiin, joista kerrotaan esimerkiksi Viikin
asukastalojen ilmoitustauluilla ja myös Koillis-Helsingin
Lähitieto -lehden palstoilla.
Seniorikerhon tapaamisissa on ollut mukavanoloinen
joukko iloista väkeä, kahdestakymmenestä jopa viiteenkymmeneen henkeen tilaisuudesta riippuen. Toimintaa suunnittelee kahdeksanjäseninen toimikunta, jonka
jäsenet vastaavat kiinnostuksensa ja harrastuneisuutensa
pohjalta erilaisista aktiviteeteista. Toimikunnan jäsenistä puolet vaihtuu vuosittain.

S

äännölliset kuukausitapaamiset ovat asukastalo Kaaressa joka kuukauden
kolmantena keskiviikkona
klo 13–15. Leppoisan iltapäivän alkajaisiksi kahvitellaan
yhdessä samalla kuulumisia
vaihtaen ja toisiin tutustuen.
Tapaamisten ohjelma on ollut vaihteleva. On askarreltu
yhdessä, kuultu esitys senioritoiminnasta koillisen Helsin-

Latokartanon alueella sijaitsee viisi asukastaloa, jotka ovat kaikkien alueen asukkaiden
yhteisessä käytössä. Taloissa voi harrastaa monipuolisesti käsitöitä, liikuntaa ja taiteita,
korjata ajoneuvoja tai järjestää juhlia ja tapahtumia. Asukastalojen toimintaa järjestää
Viikki-Latokartanon asukastaloyhdistys ry.

gin alueella, tutustuttu Viikin
alueen tarjolla oleviin liikuntavaihtoehtoihin, patikointikulttuurimatkailun mahdollisuuksiin, pelattu leikkimielisiä pelejä. Tapaamisissa on
ollut myös vierailijoita, kuten
muistista ja sen toiminnasta
kertonut Alzheimer-yhdistyksen muistineuvoja. Kuluneeseen kauteen on mahtunut myös pari teatteriretkeä.

V

alokuvauksesta kiinnostuneiden seniorien kuvia Viikin talvesta ja keväästä
on ihailtu tapaamisissa. Kuvien parhaimmistoa on esillä Viikin kirjastossa 16.5. alkaen.
Liikunta on tärkeää kaikille, erityisesti meille seniori-ikäisille. Tiistaisin klo 10
alkaen iloinen senioriporukka tekee tunnin kävelylenkin säässä kuin säässä. Lähtöpaikka on viljelypalstojen
luona Viikinojan puiston reunalla. Keväiseen Viikin arboretumiin tutustutaan Gardenian ja rakennusviraston jär-

jestämällä puistokävelyllä
14.5. klo 18–20.

K

evään viimeinen kuukausitapaaminen on
keskiviikkona 21.5. asukastalo Kaaressa, Tilahoitajankaari 9. Vieraaksi saapuu tuolloin
trubaduuri ja hanuristi Matti
Reittala, joka laulaa ja laulattaa kevään kunniaksi.
Seniorikerhon toiminnassa on kesällä tauko. Tiistaikävelyt käynnistyvät taas
syyskuussa, ja alkusyksystä
käydään tutustumassa Viikin tutkimus- ja koetilaan ja
sen toimintaan. Varattuna on
myös lippuja kaupunginteatterin uutuusnäytelmään, Neil
Hardwickin ohjaamaan mustaan farssikomediaan Ladykillers – sarjahurmaajat. Mukaan mahtuu vielä! Muutama
seniori on lähdössä patikoimaan Portugaliin, ja vapaita
paikkoja matkalle on vielä.
Syksyllä käynnistynee Pilates-ryhmä ja jouluinen konserttikin on suunnitteilla.
Kuva © Raili Mörsky

KAARI – Kohtaamispaikka ja juhlatila
Tilanhoitajankaari 9
Asukastalo Kaaressa on juhlatila, jota voi varata
erilaisiin tilaisuuksiin. Talossa on laadukkaat
av-laitteet sekä astiasto, pöydät ja tuolit 50
hengelle. Kaaressa järjestetään kirpputori aina
kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina.

KIILA – Kädentaitojen talo
Kevättori 1
Kiilassa voi askarrella monimuotoisesti puutöitä,
tekstiilitöitä, lasitöitä, metallitöitä ja kaikkea mitä
ei voi tehdä kotona tilan tai työkalujen puutteen
vuoksi. Kiilassa järjestetään kudonta- ja puutyökursseja ja siellä toimii Helskyn järjestämä
lasten käsityökoulu.
KUNTO – Liikunta- ja kuntoilutalo
Leskirouva Freytagin kuja 10
Asukastalo Kunto on suunniteltu nimensä
mukaisesti liikuntakäyttöön. Salissa voi harrastaa erilaisia pallopelejä, tanssia ja jumppaa.
Liikuntaa tarjoavat monet alan yritykset. Saliin
voi varata yksityisvuoron. Kunnosta löytyy myös
pieni kuntosali.
LAVA – Esittävän taiteen talo
Biologinkatu 5
Lava on suunniteltu esittävän taiteen 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 ja Helsingin kaupunki yhdessä.
Asukastalojen kevätkausi on päättymässä ja syksyllä alkaa taas paljon erilaista toimintaa.
Lisätietoja verkkosivuiltamme www.viikki.fi. Mukavaa ja lämmintä kesää kaikille!

www.viikki.fi
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Vuoden viikkiläinen teko tai idea
Kuva © Heikki Poroila

Viikki-Seuran johtokunta on päättänyt perustaa vuotuisen palkinnon, jolla
halutaan kiinnittää yhteistä huomiota viikkiläisten ihmisten hyviin tekoihin ja
ideoihin. Voittaja julkistetaan Viikki-Seuran syyskokouksessa loppuvuodesta
2014. Voittaja palkitaan lahjakortilla johonkin viikkiläiseen liikkeeseen.
Ehdotukset on tehtävä lokakuun loppuun 2014 mennessä kirjallisesti tai sähköpostilla.
Ehdotuksessa on kerrottava palkittavaksi halutun yhteystiedot ja omat perustelut
ehdotukselle. Vuoden viikkiläinen teko tai idea voi olla iso tai pieni, tärkeintä on,
että se edistää tai edistäisi toteutuessaan yhteistä hyvää. Teko tai idea voi liittyä mihin
tahansa elämänalueeseen, joka koskettaa monia viikkiläisiä.
Ehdotukset ja tarkentavat kysymykset Riitta Korhonen Tilanhoitajankaari 22 C 55,
00790 Helsinki, riittakorhonen3@gmail.com, tai Heikki Poroila Nuppukuja 6 H 14,
00790 Helsinki, heikki.poroila@gmail.com.

Laatikkoviljely Latokartanon torilla jatkuu
Teksti ja kuva Heikki Poroila

Toukokuussa 2013 onnistuneesti käynnistynyt laatikkoviljely
Latokartanon torilla jatkuu myös tänä kesänä. Omia laatikoitaan ovat
lupautuneet Viikki-Seuran lisäksi hoitamaan Viikin Latokartanon
asukastaloyhdistys, LaValla-kuoro, Viikin Martat sekä MLL:n Viikin
osasto.
Laatikoiden määrän lisäämistä
harkittiin, mutta innokkaita
viljelijöitä ei oikein löytynyt lisää,
joten asia jätettiin myöhemmin
harkittavaksi. Lisää multaa nykyisiin
laatikoihin on kuitenkin tiedossa.
Viikki-Seuran puolelta on myös
käynnistetty selvittelyt siitä,

Liity
ViikkiSeuraan!

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

Tule
Viikki-Seuraan!
Viikki-Seura on sitoutumaton,
kaikille avoin kaupunginosayhdistys, jonka toimialueena
on Viikki-Latokartano.

Kuva © Heikki Poroila

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

Jäseniksi ovat tervetulleita kaikki Viikin asioista kiinnostuneet.
Tule sinäkin mukaan, aktiiviseksi tai vain tukijäseneksi.
Jäsenmaksu on vain 10 euroa vuodessa, tukijäseniltä 20 euroa.
Viikki-Seura toimii kaikkien viikkiläisten yhteisenä äänenä,
oli sitten kyseessä liikenne, nuoriso, liikunta, sosiaali- ja
terveyspalvelut tai pientä taloudellista tukea tarvitseva
paikallinen hanke.
Kaikissa seuraan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä
puheenjohtaja Riitta Korhoseen (riittakorhonen3@gmail.com)
tai sihteeri Heikki Poroilaan (heikki.poroila@gmail.com).

Tervetuloa parturi-kampaamo
NewVisioniin
laittamaan hiukset kesäkuntoon.

www.kaupunginosat.net/viikki

Olemme avoinna ma-pe 9-18
(muina aikoina sopimuksen mukaan).
Olemme kesä-aikana normaalisti auki.

Viikki-Seuran verkkosivut ovat edelleen viikkiläisten yhteinen tiedotuspaikka ja ilmoitustaulu. Jos
haluat tiedottaa tapahtumasta, käytä hyväksi tapahtumapalstaa. Jos haluat kertoa mielenkiintoisesta tai tärkeästä asiasta, käytä uutispalstaa tai
aloita keskustelu.
Älä jää murehtimaan, miten saisit sanaa viikkiläisille. Käytä maksutonta, helppokäyttöistä ja kaikille avointa Viikki-Seuran verkkosivustoa!

New Vision (entinen VisionHair) uusissa tiloissa
Viikin kirkon toisella puolella, Agronominraitti 2.
Uusi puhelinnumero 0504520012
Terv. Mari, Petra ja Marjut

Tarjoamme parturi-kampaamossamme
monipuolista palvelua koko perheelle. Myös
kosmetologipalvelut. Tule käymään tai
soita ja varaa aikasi.
Nette’s Hair & Beauty
Anette, Elina & Gloria
Harjannetie 47
00710 Helsinki,
Viikinmäki
P. 045 265 8202

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

www.nettes.fi

ITÄ-HELSINGIN

SUOLAHUONE
GARDENIAKESKUS, VIIKKI KOETILANTIE 1,

00790 HKI puh. 040-5711 339
Luonnonmukaista hoitoa
hengityselin- ja iho-ongelmiin.
Myös infrapunasauna ja detox-spa(jalkakylpy).

Myynnissä terveysvaikuitteinen
Argan ruoka- ja iho öljy
TERVETULOA TUTUSTUMAAN!

www.suolahuoneviikki.fi

OPASTUS TROOPPISESSA PUUTARHASSA
ÄITIENPÄIVÄNÄ 11.5. KLO 13
Mukaan kierrokselle sisäänpääsymaksun hinnalla.
LUMOUDU KASVEISTA -TAPAHTUMA
LAUANTAINA 17.5. KLO 11-14

Ohjelmassa mm. taimien vaihtotori, luentoja, näyttely, runoesitys ja kasvipolku trooppisessa puutarhassa. Vapaa pääsy,
paitsi trooppiseen puutarhaan sisäänpääsymaksu.

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

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

GARDENIA-HELSINKI
KOETILANTIE 1, VIIKKI

POIMINTOJA GARDENIAN TAPAHTUMISTA

