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Suomen luonnon päivä
Vanhankaupunginlahdella ja Arboretumissa
la 30.8. klo 11–14

Lauantaina vietetään Suomen luonnon päivää. Klo 11–14 välisenä aikana
Vanhankaupunginlahden paikallishistoriaa tutkinut lintuharrastaja Eero Haapanen
opastaa Mölylän kallioilla ja Tringa r.y:n edustaja Purolahden tornilla muun muassa
lintujen tunnistamisessa.
Dendrologian seura järjestää kaksi Viikin Arboretumiin suuntautuvaa kävelyä, joiden
aikana tutustutaan suomalaisiin jalopuihin. Kävelyt alkavat klo 11 ja 13 Hakalantien
parkkipaikalta Maatalousmuseon päädystä ja kestävät noin
tunnin. Lähtöpaikka löytyy Gardenian vierestä. Vapaa pääsy.
Gardenian infopisteestä on noudettavissa kartta,
jossa näkyy Mölylän kalliot ja Purolahden torni.

Päivä
maalla
-tapahtuma
su 14.9.
klo 10–17

Perinteinen Päivä maalla
-tapahtuma tarjoaa jälleen
ohjelmaa koko perheelle.

Lintubongaus käy työstä
Kaupungin ”virallinen viikkilintumies” Eero Haapanen tekee työtä ja harrastaa luonnon parissa. Hän on
kirjoittanut paljon Helsingin luonnosta, joten Haapanen on oikea mies kertomaan Viikin nykytilasta.
KUVAT JA TEKSTI MIKKO SAVELIUS

V

iikin lintukosteikko
on rikas ja monimuotoinen. Kuvaavaa on, että se
on useina vuosina sijoittunut BirdLife Suomen järjestämässä Tornien taisto -kisassa viiden parhaan joukkoon. Toukokuussa alueella
voi nähdä päivän aikana yli
sata eri lajia. Eero Haapasen mukaan paikan luonto
on monipuolista.
– Viikissä on tasapainoisesti kosteikkoa, maataloutta ja metsää. Alue on laaja ja
sulaveden aikaan liikkumista on rajoitettu. Nämä seikat ovat luoneet pohjan monipuoliselle lajistolle. Alueelta puuttuvat ainoastaan
ulkomeren lajit sekä vaativat metsälajit, kertoo Haapanen.
Miten kaupunkilaisten
lisääntyminen on vaikuttanut Viikin eläimistöön?
Haapasen mukaan suunta on kaikesta huolimatta
myönteinen.
– Viimeisen 10–15 vuo-

Eero Haapasen mukaan
linnusto on sopeutunut
elämään ihmisten
lähellä.

P.S.

den aikana luonnon ja linnuston tilanne on parantunut. Yhtäältä asutus on lisääntynyt reuna-alueilla ja
ulkoilijoita on yhä enemmän. Toisaalta linnusto on
kyennyt sopeutumaan elämään ihmisten lähellä. Samaten metsästyksen vähentyminen on tehnyt suurista
linnuista vähemmän arkoja. Alueella pesi ensi kertaa
laulujoutsen tänä vuonna ja
merikotka on viime vuosina tullut tavalliseksi vierailijaksi myös pesintäaikaan,
kertoo Haapanen.

J

ulkisuuteen nousee
ajoittain esille, että lintukosteikkoja tulisi hoitaa.
Eikö ”luonnontila” ole juuri se tavoiteltava asia? Haapasen mukaan tilanne ei ole
näin yksinkertainen.

– Mikäli lintukosteikkoa
ei hoideta, sinne ei jää linnustolle tärkeitä avoimia
rantaniittyjä. Tilanne tavallaan ennallistetaan sata
vuotta sitten vallinneeseen
maisemaan, kertoo Haapanen.
Mikäli nykyinen tasapaino halutaan säilyttää, niin
mitä toimenpiteitä se vaatisi? Haapanen peräänkuuluttaa yhteistyötä ja rahaa.
– Tällä hetkellä osa alueista on kaupungin ja osa
valtion omistuksessa. Tarvitsemme yhteistä tahtoa ja
varoja alueen hoitoon. Viime kuussa saimme kaupungilta työvälineet ja hoidimme järviruo’on hävittämisen talkootyönä itse.
Lintuharrastajien toiveena olisi jos saamme karsittua puustoa rannan vieres-

Haapaselta ilmestyi viime vuonna kirja Sörkan rysäkeisarit. Se kertoo
Vanhankaupunginlahden kalastajista 1800-luvun lopulta aina 1960-luvulle
saakka. Taisi siellä kalojen joukossa liikkua myös hieman pirtua. Kirja muuten
esiteltiin lehtemme numerossa 1/2014, s. 6.

tä, mikä antaisi paremman
näkyvyyden lintutorneista,
kertoo Haapanen.

E

ntä kuinka herra itse
päätyi lintuharrastajaksi? Haapasen mukaan
hän ollut iät ja ajat luonnon parissa.
– Lintuharrastaminen
on minulle rauhallinen tapa
kokea luontoa. Se on helppoa ja lintuharrastamiseen
voi yhdistää muita asioita kuten valokuvaamista ja
luonnonsuojelua. Työelämässä toimin pitkään kaupungin ainoana luontovalvojana viime vuoteen asti.
Tällä hetkellä teen ympäristökeskuksessa esitteitä
Helsingin luonnosta, kertoo Haapanen.
Kuinka moni viikkiläinen lukija on huomannut
metsiemme linnunpöntöt?
Haapanen kertoo ripustaneensa niistä yli sata. Ylpeänä hän kantaakin itsestään
leikkimielistä nimeä ”Pönttömies”.

Nähtävänä on kotieläimiä ja
maatalouskoneita. Kasvomaalausta, lypsyrasti, poniratsastusta, hevoskärryajelua, opastettuja trooppisen puutarhan kierroksia (klo 11 ja 12), aistipuutarhaopastus sokkona klo 13, lapsille
askartelupisteitä, tikkupullanpaistoa. Kahvioista syötävää ja
juotavaa.
Ilmainen traktorikyyti Gardeniasta Viikin kirkolle nonstopina klo 11 alkaen. Suoramyyntitori. Lastenvaate- ja -tarvikekirppis. Tiedekunnat esittelevät toimintaansa.
Poniratsastus, hevoskärryajelut ja puutarhaopastukset ja tikkupulanpaisto ovat maksullisia. Muuten tapahtumaan on vapaa pääsy.
Tapahtumia Gardeniassa, yliopiston opetus- ja tutkimustilalla, Sotkankodon päiväkodin pihalla ja Viikin kirkolla.

Päivä maalla -tapahtuman
järjestävät Maatalousylioppilaiden yhdistys Sampsa
ry, Malmin seurakunta ja
Gardenia. Yhteistyössä
mukana myös LK Päiväkoti
Sotkankoto ja Sotkankodon
Vanhempainyhdistys, SPR:n
Pohjois-Helsingin osasto sekä
Helsingin yliopiston maatalousja metsätieteellinen ja
eläinlääketieteellinen tiedekunta.
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Mikko Savelius
päätoimittaja

No huh, heinäkuun helteitä! Sateinen alkukesä
vaihtui yllättäen loppukesän ennätyspitkäksi
helleaalloksi. Kieltämättä syyllistyin itsekin
päivittelemään naapureille ja tuttaville kuumia,
vähäunisia öitä. Meidän rivitalohuoneistomme
kuuma ilma nousi yläkerroksen makuuhuoneisiin,
joten nukuin monet yöt alakerran sohvalla.
Viime keväänä taloyhtiömme kokouksessa
nostettiin esille ilmalämpöpumppujen asentaminen
huoneistoihin. Kerrostalot vaativat asennusluvan
taloyhtiöltä, vaikka itse laitteen ja sen asennuksen
maksaa asukas. Ilmalämpöpumppu viilentää
huoneistoa kesähelteillä ja vastaavasti lämmittää
talven paukkupakkasilla.
Yhtäältä ilmalämpöpumppu tekisi asumisesta
miellyttävämmän. Mikäli siitä ei aiheudu muille
asukkaille haittaa, niin eikö ilmalämpöpumpun
hankinta ja asentaminen ole tällöin perusteltua?
Toisaalta taloyhtiömme hallitus pohtii
vastuita. Taloyhtiö joutuu valvomaan, että
ilmalämpöpumput ovat oikeanlaiset – esimerkiksi
niistä ei saa syntyä lauhdevettä. Vaikka laitteet
asennetaan omalle parvekkeelle, niin taloyhtiön
tulee tarkastaa asennukset ja tarvittaessa suorittaa
äänentasomittaukset.
Tässä kohdassa punnitaan isännöitsijän
ammattitaito. Hänen lausuntonsa ratkaisee monen
asukkaan kannan yhtiökokouksessa.
•••
Viikin pelloilla on tavattu tänä kesänä
häirikköhanhia tavallista enemmän. Viikin opetusja tutkimustilan mukaan valkoposkihanhet
popsivat vatsaansa koeviljelmien viljanorasta
ja nurmea, mikä pilasi kestävän kehityksen
tutkimushankkeen. Lintulaji ei säikähdä
karkotusvälineitä, vaan se tottuu niihin nopeasti.
Valkoposkihanhi on rauhoitettu Euroopan Unionin
direktiivillä, mutta Ruotsissa on saatu poikkeuslupa
ampumiselle. Paikallinen harventaminen auttoi
ongelmaan länsinaapurissa.
Takavuosina kauhisteltiin, kun Korkeasaaren
eläintarha aikoi lopettaa paviaanilauman ja
korvata sen pohjoiseen sopivimmalla apinalajilla.
Mainostoimiston organisoiman kampanjan
seurauksena päätös lykkääntyi useita vuosia.
Kiihkeimmän vaiheen aikana Korkeasaaren
edustaja totesi, että eräs eläintarhan tehtävä on
eläinten lopettaminen.
Suhtaudun asiaan yhtä kyynisesti. Sori, hanhet.

Kuva © Heikki Poroila

Ilmoituksiin liittyvissä asioissa ota yhteyttä
myyntipäällikkö Jussi Haapasaareen
puh. 050 595 3233,
jussihaapasaari@lahitieto.fi
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Kivikon eritasoliittymän 1. vaihe on jo valmistunut. Viitta Viikkiin on jo paikoillaan!

Viikistä pääsee Kehä I:lle syksyllä 2016
Viikin
Latokartanon
pussinperä
avautuu, kun
Latokartanonkaarta
jatketaan Kehä I:lle
rakennettavaan
eritasoliittymään.
Teksti Heikki Rinne

P

rojektinjohtaja Eila Suojala rakennusvirastosta
kertoi, että puiden kaato alkaa jo elokuussa ja varsinaiset
rakennustyöt käynnistyvät
syyskuussa. Uusi eritasoliittymä rakennetaan paikkaan,
jossa vanhastaan on ollut katuliittymä Kivikkoon. Työmaan 1. vaiheena on jo valmistunut Kivikon puolelle melueste ja yksi liittymän
rampeista. Rakennusvirasto
rakennuttaa eritasoliittymän
yhteistyössä valtion Liikenneviraston kanssa.
Liittymän valmistuessa kahden vuoden kuluttua
monen autoilijan työmatkat
lyhenevät ja asukkaille tulee
paljon muutakin hyötyä. Liikennemelu vähenee Latokartanon pohjoisosassa, kun kehätien eteläreunaan rakennetaan samalla meluseinä, joka
vähentää liikennemelua Latokartanonkaaren varressa.
Myös kehätien suuntaisia kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan.

E

ritasoliittymän viereen
rakennetaan vihersilta
(maisemasilta), joka yhdistää Viikin ja Kivikon laajat
ulkoilualueet. Sillasta tulee

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.

Eritasoliittymän tiesuunnitelma (2009)

tavanomaista ulkoilutien siltaa leveämpi. Siihen mahtuu
pyörätien ja talvisen ladun lisäksi istutuksia niin, että vihersilta voi toimia myös eläinten kulkureittinä.
Kehätie on ollut muuri,
joka on erottanut alueet tehokkaasti toisistaan. Jatkossa
Viikistä voi pyöräillä ulkoiluteitä pitkin vaikkapa Kivikon
BMX-maastopyöräradalle tai
frisbee-golfiin ja talvella hiihdellä Kivikon Lumiparkkiin
tai hiihtohalliin.

J

oukkoliikenneyhteydetkin
paranevat. Eritasoliittymän myötä Viikistä saadaan
bussiyhteys myös Kontulan
suuntaan. Liikenneinsinööri Harri Verkamo kaupunkisuunnitteluvirastosta kertoo, että bussilinjaa 57 on tar-

Vihersilta (maisemasilta) Viikistä Kivikkoon

koitus jatkaa eritasoliittymän
kautta Kontulan metroasemalle. Kehätien bussipysäkkejä parannetaan Viikin kohdalla. Siellä alkaa vuoden päästä
liikennöidä myös uusi runkolinja 560 eli Jokeri 2.

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

Kaiken kaikkiaan hieno juttu viikkiläisille, että Kehä I:n
eritasoliittymän rakentaminen
käynnistyy pitkän odottelun
jälkeen. Kaupungin puolella se
on ollut jo vuosia ohjelmassa ja
nyt on rahat saatu myös valtion
budjettiin.

Ilmoitusmyynti: Jussi Haapasaari / Koillis-Helsingin
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Tervehdys
Viikin asukastaloilta
Viikin asukastalojen
syyskausi on alkamassa.
Monet vanhat tunnit ja
toimijat jatkavat mutta
uuttakin on luvassa. Uutta
tarjontaa taloilla ovat mm.
Mama pilates, perhecapoeira
ja Rokkimuskari Groove.
Toiminta asukastaloilla
alkaa toden teolla syyskuun
alusta.
Kiilassa jatkavatkudontatyöpajat
joka toinen tiistai ja puutyökursseja
järjestetään tarpeen mukaan. Tiistaisin
talossa on myös avoimien ovien illat,
jolloin kaikki ovat tervetulleita kahville
ja tutustumaan taloon.
Kunnossa jatkavat mm. Lataksen,
Kirppanoiden ja Keho & Mielen jumpat
ja uutena yrittäjänä tanssitunteja
lapsille tarjoaa Tanssila. Ilmaisia,
kaikille avoimia lentopallovuoroja
on keskiviikkoisin ja lauantaisin ja
sunnuntaisin vanhemmat voivat tulla
lastensa kanssa pelaamaan yhdessä
sählyä.
Lavassa jatkavat zumba, tanssitunnit
ja LaValla-kuoro. Kuoroon otetaan
lisää jäseniä syyskuun loppuun saakka,
erityisesti miesääniä kaivataan!
Ensimmäiset harjoitukset ovat torstaina
28.8. Helsingin lavatanssijoiden
järjestämiä lavatansseja on syyskaudella
luvassa aina joka kuukauden
ensimmäinen lauantai.
Kaaren arki-illat ovat varattuja
muskareille, joogalle, satujumpille ja
pilatekselle. Viikonloppuisin Kaarta ja
Lavaa voi vuokrata yksityistilaisuuksia
varten. Loppuvuosi on jo melko
täyteen varattu mutta joitakin vapaita
viikonloppuja vielä löytyy.
Motissa toiminta jatkuu vanhaan,
tuttuun tapaan. Päivystys ja uusien
asiakkaiden rekisteröinti on aina
sunnuntaisin klo 20.30–21.00.
Autonhuoltokurssejakin voidaan taas
järjestää, jos niille on kysyntää.

Aikataulumuutoksia Kaaren
toimiston aukioloissa aiheuttaa jatkossa
se, että asukastalojen koordinaattori
Taina Linna aloittaa syyskuun alussa
jatko-opiskelun ja on aina tiistaisin
opinahjossaan.
Tiistaisin toimisto on siis kiinni mutta
hänet saa puhelimella kiinni aamupäivän
aikana. Keskiviikkoisin toimisto on auki
klo 8.15–16.00 mutta puhelinpäivystys
jatkuu iltaan klo 20 saakka. Myös
avaimien luovutus onnistuu jatkossa
keskiviikkoiltaisinkin.
Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet
eri kursseille löytyvät verkkosivuilta
www.viikki.fi. Jos sinulla on kurssitai tapahtumaideoita, ota yhteyttä
koordinaattoriin sähköpostitse taina.
linna@viikki.fi tai puhelimitse 050 551
5994.
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Syyskirppis
su 7.9. klo 11–14

Gardenian pihalla järjestetään kirpputoritapahtuma, jonne voit
tulla myymään itsellesi tarpeettomia tavaroita ja vaatteita sekä
tulla ostamaan itsellesi tarpeellista. Myyjille pöytäpaikkamaksu
16 e. Ilmoittaudu ennakkoon Gardenian asiakaspalveluun p. (09)
3478 400. Sateella myyntipaikat sisätiloissa.

Lintujen syysmuuttoa Viikissä
su 28.9. klo 13–15

Viikki on hyvä paikka tarkkailla syysmuuttoa. Tuhannet
valkoposkihanhet ruokailevat pelloilla, joukossa on usein
muitakin hanhilajeja. Pelloilla on myös töyhtöhyyppiä ja
suokukkoja. Keskipäivän aurinko houkuttelee syysmuutolle
petolintuja, jotka käyttävät hyväkseen nousevia ilmavirtauksia.
Hiiri- ja varpushaukat sekä kurjet kaartelevat taivaalla.
Retki alkaa klo 13 Gardenian etupihalta (Koetilantie 1).
Julkisilla lähimmäksi lähtöpaikkaa pääsee busseilla 57, 68, 79
ja 550. Gardenian ja Helsingin kaupungin ympäristö-keskuksen
järjestämälle retkelle on vapaa pääsy.

tarjoaa taloushallinnon
palveluita yrityksille,
yhteisöille ja taloyhtiöille.
Teemme teille kirjanpidon,
tilinpäätöksen, tasekirjan,
veroilmoituksen, palkanlaskennan ja
palkkojen vuosi-ilmoitukset, laskujen
maksut ja laskutukset ja myös muita
tarvitsemianne palveluita.

OTA YHTEYTTÄ
puh. 389 4613,
mail ac@aclaurens.fi
KÄY KATSOMASSA
www.aclaurens.fi

Tiedote

TULE KÄYMÄÄN
Eskolantie 12–14, 00720 Hki

Tapahtumaviikko Viikissä:

Pyhät ajat ja paikat
Eläkkeellä oleva
viikkiläispastori
Risto Alaja on jälleen
ideoinut Viikin
kirkon ja Viikkiseuran tukemana
Pyhät ajat ja paikat
-tapahtumaviikon.
Musiikillista
höystettä on
ohjelmaan lisännyt
kanttori Marjasisko
Varha.

V

iikko käynnistyy tiistaina 9. syyskuuta klo 18,
jolloin Latokartanon Tori soi
kolme varttia kirkon ja Valintatalon välissä kaikenikäisten
ja perheiden lukuvuoden alun
ja syksyn laulujen yhteislaulutuokiona Varhan ja Pihlajanmarjat -kuoron johdolla.

K

eskiviikon teemaksi on
nimetty Varjoja paratiisissa illan elokuvan mukaan,
mutta ensin klo 18 kävellään kirkolta Malmin hautausmaalle Matti Pellonpään
haudalle. Kirkolla katsotaan
klo 18.45–20 Aki Kaurismäen elokuva, jossa pääosissa
ovat Pellonpään ohessa Kati Outinen ja Sakari Kuosmanen.

T

orstai käynnistyy hiljaisella viikkomessulla klo 17.30. Pizzabaari on
auki klo 18–20 (pizzapala ja
juoma 2 €). Lastenhoito järjestyy klo 18.30–19.15, kun
kuullaan Parisuhteita-iltasatu aikuisille. Musiikillisen iltasadun käsikirjoitus ja kerronta ovat Risto Alajan, ja se

rakentuu Leevi and Leavings
-yhtyeen lauluista ja Sinikka Nopolan Eila ja Rampehahmojen innoittamasta tarinasta, kitara ja laulu Jussi
Ilvonen.

P

erjantai-iltaa vietetään
bar&bistro Kaskessa klo
18–19.30 kysymällä Miksi
Saara nauroi? Paikan voi varata etukäteen maksamalla 19
€ viinilasista ja coctaipaloista.
Pastori, kirjailija Jaakko Heinimäki alustaa ja johdattaa
aiheesta Huumori, ilo ja nauru Raamatussa.

L

auantaina 13.9. on aluksi iltapäivän hautausmaaretriitti klo 14–17. Kirkolta
kävellään hiljaisuudessa hautausmaalla, jossa on 2–3 km:n
kävelyä ja muutama pysähdyspaikka tekstinlukuineen.
Saku Toiviainen ja Risto
Alaja johdattelevat. Ilta jatkuu klo 19–19.45 urbaanilla tunnelimusiikilla Lahdentien alittavassa tunnelissa,
jossa teemalla Moottoritie on
kuuma esiintyvät sisarukset
Elsa Sihvola sello ja Maija
Sihvola viulu.

S

unnuntaina päätteeksi on
perinteinen Päivä maalla
-perhetapahtuma. Ensin klo
10 on kirkossa Perhemessu,
kirkkokahvit ja keittolounas messuvieraille. Traktorikyydillä pääsevät halukkaat
klo 11–15 Gardeniaan jatkamaan. Palatakin kannattaa,
sillä uutuutena on kirkolla klo
15–16 ”Isoisän navetta” -konsertti. Esiintyjät Kira-Mia
Tuisku, Marjasisko Varha,
Mikko Pettinen Express-bändi ja Pihlajanmarjat -kuoro.


Ammattitaitoista hiuspalvelua
arkeen ja juhlaan koko perheelle
Pihlajamäen ostarilla
Ajanvaraukset: 050 4070 003
Ma
Ti–pe
La

suljettu
klo 10–18
klo 9–15

www.pallopaa.net
facebook.com/pallopaapihlis
VAIN TÄLLÄ KUPONGILLA:
Osis+ Session Label hiuskiinne 300 ml

10€/kpl

(norm. hinta 21,10€) Voimassa 31.10. asti

GARDENIASSA TAPAHTUU
SYYSKIRPPIS
SU 7.9. KLO 11-14

(pöytäpaikka 16 €, ennakkoilm.)

PÄIVÄ MAALLA
SU 14.9. KLO 10-15

Lue lisää Gardenian syksyn ohjelmasta
www.gardenia-helsinki.fi >tapahtumat
Kursseille ennakkoilmoittautuminen.
Gardenia-Helsinki, Koetilantie 1, Viikki - puh. (09) 3478 400

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
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Teksti ja kuva Heikki Poroila

Porua ja villoja

Toukokuisten siivoustalkoiden
yhteydessä jouduttiin myös
pelastustoimiin, kun nuori
rusakonpoikanen oli eksynyt
norssin pihalle. Lokit ja
varikset mielivät siitä itselleen
syötävää, joten poikanen piti
kantaa vähän sivummalle
kunnon ryteikköön, missä sen
on jänisten sääntöjen mukaan
äitiään odoteltava.

Heikki Poroila

Kansalaisen ääni
kantaa

M

oni on tottunut kääntymään Viikki-Seuran puoleen
halutessaan parannusta johonkin epäkohtaan tai vain
mieltään purkaakseen. Se on aivan oikein, seura on
olemassa myös sitä varten, edustamaan viikkiläisiä
esimerkiksi Helsingin kaupungin viranomaisten suuntaan.
Aika usein törmää kuitenkin sellaiseen väärinkäsitykseen, että
Viikki-Seuralla olisi kaupungin suuntaan jotain kättä pidempää
tai peräti virallinen asema. Olemme kyllä kaavoitusviranomaisten
postituslistalla ja Viikki-Seura pääsee halutessaan aina lausumaan
näkemyksensä maankäyttöön liittyvissä hankkeissa.
Mitään poppakonsteja meillä ei kuitenkaan ole käytettävissä,
vaan täsmälleen samat keinot kuin kenellä tahansa. Voimme ottaa
yhteyttä asiaa hoitavaan kaupungin viranomaiseen, kertoa asian ja
toivoa toimenpiteitä. Meillä ei ole palkattua henkilökuntaa, kaikki
tapahtuu omalla vapaa-ajalla ja on kiinni omasta aktiivisuudesta.
On myös jossain määrin purkamisen arvoinen myytti, että
Viikki-Seuran ääntä välttämättä kuunneltaisiin jotenkin
tarkemmin kuin suoraan kansalaisilta tulevaa palautetta. Mikään
tietämistäni kaavoitukseen liittyneistä Viikki-Seuran lausunnoista
ei ole johtanut muutoksiin suunnitelmissa, mutta sen sijaan meillä
on kokemusta suoremman kansalaistoiminnan hyvistä tuloksista
esimerkiksi nuorisotalon kohdalla.
Saattaa olla niinkin, että vaikka vakiintuneen kaupunginosayhdistyksen mielipidettä osataan rutiininomaisesti kysyä,
siihen myös suhtaudutaan rutiininomaisesti. Kun sitten virastoon
tömähtää – henkilökohtaisesti tai lankoja pitkin – kiukkuinen
kansalainen, joka haluaa ilmeiseen epäkohtaan tartuttavan nyt
eikä joskus tulevaisuudessa, saattaa reaktio olla kaukana rutiinista.
On varmasti järkevää, että Viikki-Seura edelleen ottaa kantaa,
organisoi ja on yhteydessä. Mutta ei ole mitään syytä ajatella, että
se korvaa suoran kansalaisaktivismin. Jos jalkakäytävälle on oman
rappusen edessä tullut vaarallinen reikä, ei siinä kannata ruveta
asiaa Viikki-Seuran kautta kierrättämään, vaan reagoida itse
saman tien. Kun asia on henkilökohtaisesti tärkeä, kyllä sen myös
hereillä oleva viranomainen tajuaa.
•••

Vanhankaupunginlahden suojelualue on hieno paikka. Itselleni
arboretumin monipuolinen metsä on pienialaisuudestaan
huolimatta tärkeä paikka Viikissä, kun haluaa hetkeksi pois
hälinästä. Kyllä sielläkin
Kuva © Heikki Poroila
porukkaa riittää ja
polkupyöräilijöiden
vauhtia usein mielellään
toppuuttelisi. Mutta ilma
tuntuu puhtaammalta,
melu jää taakse ja kaikki
roskat ovat luonnon omaa
tuotantoa.
Toisin on heti suojelualueen ulkopuolella.
Kalliolta on hienot
näkymät suojellun lahden
yli, mutta lähiympäristön
siistinä pitäminen ei
sitten enää ole kiinnostanutkaan maiseman ihailijoita. Toiste ei ole
ilmeisesti tarkoitus paikalle tulla. En sitten tiedä, auttaisiko näihin
näkymiin edes 5 euron pullopantti. Että pullojen palauttaminen
todella kannattaisi.
•••

Viikissä tapahtuu -lehti rahoitetaan ilmoitustuloilla. Jotkut
paikalliset yrittäjät ovat ymmärtäneet tähän liittyvän synergisen
tilanteen. Mutta jos on tarpeeksi iso, ei ilmeisesti tarvitse piitata
pienistä. Tämä lienee ollut mielessä Viikin Prisman johtajalla
Merja Piispasella, joka vastasi ilmoitusmyyjämme yrityksiin näin:
”Mielestäni annoin oman mielipiteeni teille jo kertaalleen. Prisma
Viikki ei ole mukana kyseisessä julkaisussa.” Sinänsä tässä ei
ollut mitään uutta. Kun teimme aikoinaan vastavalmistuneesta
kaupasta esittelyjutun, ja odotimme jonkinlaista ilmoitusta
seuraavaan lehteen, silloinen kauppias totesi lakonisesti: ”Miksi?
Meistähän oli jo lehdessä juttu.” Tällainen tapa ilmeisesti talon
pitää.
Yrittäjällä ei tietenkään ole velvollisuutta tukea paikallislehteä
ja paikallista tiedottamista. Luulisi kuitenkin hyödyn olevan
molemminpuolista. Suomea on rakennettu myös naapuriavun
varassa. Se ei tekisi nykypäivänäkään pahaa.

Viikin seniorikerhon syyskausi

Kaunis kesä alkaa olla takanapäin, ilmassa on syksyn
tuntua. Myös Viikin seniorikerhossa alkaa vireä ja aktiivinen
toiminta kesätauon jälkeen.

Teksti Tuula Sokka
Kuva Raimo Puustelli

Koillis-Helsingin Lähitieto -lehden palstoilla.

S

S

eniorikerho perustettiin Viikkiin lokakuussa 2013 Viikki-Seuran taustatuella. Kerhon
tarkoituksena on järjestää viikkiläisille senioreille tapaamisia,
teatteriretkiä, matkoja ja muuta yhteistä tekemistä. Toimimme Viikki-Seuran taustatuella.
Kokoonnumme Viikin asukastalojen tiloissa, emme peri jäsenmaksuja, eikä kerho ole sitoutunut mihinkään poliittiseen tai uskonnolliseen suuntaan.
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. Seniorikerho järjestää
ohjelmaa ja tapahtumia mukanaolijoiden kiinnostuksen ja toiveiden mukaisesti.
Kaikki seniorit ovat tervetulleita tilaisuuksiin, joista kerrotaan esimerkiksi Viikin asukastalojen ilmoitustauluilla ja myös

uositut viikottaiset seniorien
kävelylenkit alkavat tiistaina
2.9. klo 10. Kokoontumispaikka
on viljelypalstojen luona Viikinojan puiston reunalla. Kävelylenkit ovat noin tunnin mittaisia, ja
niiden aikana kierrellään vaihtelevasti alueemme mainioita ulkoilureittejä. Iloinen senioriporukka toivottaa uudet kävelijät
tervetulleiksi!
Liikunnallinen ohjelma jatkuu
jo keskiviikkona 3.9. Silloin tutustumme P&T kuntosaliin Viikintorilla klo 17–19 välisenä aikana. Tervetuloa tutustumaan hyvään liikuntamahdollisuuteen, ei
ennakoilmoittautumista!
Syyskuun alkupuolella senio
rikerho tarjoaa myös mahdollisuuden kokeilla Pilates-liikuntaa. Kokeiluryhmiä on useampia,
tarvittaessa järjestetään oma ryhmä myös miehille. Jos osallistuminen ryhmiin kiinnostaa etkä
ole vielä ilmoittautunut niihin,
ota pikaisesti yhteys sähköpostiosoitteeseemme (viikin.seniorikerho@viikki.fi)

S

eniorikerho kokoontuu säännöllisesti asukastalo Kaaressa

(Tilanhoitajankaari 9) kuukauden kolmantena keskiviikkona
alkaen 17.9. klo 13–15. Aloitamme leppoisan yhdessäolon merkeissä, tutustumme syyskauden
ohjelmaan, kahvittelemme. Vapaaehtoinen kahviraha on 2 euroa. Lokakuussa vietämme seniorikerhon 1-vuotispäiviä ja valitsemme ohjelmaa suunnittelevaan toimikuntaan uusia jäseniä.
Marraskuussa on ravitsemusaiheinen iltapäivä, joulukuussa musiikkiohjelmaa.

S

yyskuussa teemme tutustumisretken Viikin koetilalle
ja pääsemme myös alueella olevaan maatalousmuseoon. Teatteriin menemme lokakuussa –
ohjelmassa on Neil Hardwickin
uutuusfarssi ”Ladykillers – sarjahurmaajat” Kaupunginteatterissa. Näytökset ovat loppuunmyytyjä – kysy mahdollisia peruutuspaikkoja! Muutama seniori on
lähdössä patikoimaan Portugaliin, ja vapaita paikkoja matkalle on vielä.
Viikin seniorikerholaisten valokuvia oli nähtävänä Viikin kirjastossa viime keväänä. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään
uusi näyttely uuden teeman pohjalta.

Viikissä tapahtuu  
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Tekstit ja kuvat
Heikki Poroila

Senioreilla onnistunut
valokuvanäyttely

Lähiohituksia on kesän
2014 aikana saatu kokea
useampiakin, ainakin
Viikin niittyjen läheisissä
taloissa. Pihoille ei ole
ihan tultu, mutta aika
matalalta on menty,
vilkutusetäisyydeltä.

Viikin seniorit järjestivät keväällä
valokuvakilpailun, jonka tuloksia
voitiin toukokuun ajan ihailla Viikin
kirjastossa järjestetyssä näyttelyssä.
Suuren suosion saavuttanut näyttely
osoitti, ettei onnistunut otos ole iästä
vaan asenteesta ja vaivannäöstä
kiinni!

Tiedote

Seurakuntavaalit Isänpäivänä marraskuussa
Joka neljäs vuosi järjestettävät seurakuntavaalit ovat Isänpäivänä 9. marraskuuta. Ennakkoäänestys
toimitetaan 27.–31. lokakuuta. Ehdokasasettelu päättyy maanantaina 15. syyskuuta klo 16.
Malmin seurakunnassa vali-

taan omaan srk-neuvostoon
16 jäsentä ja yhteiseen kirkkovaltuustoon 12 jäsentä.
Ennakkoäänestyksen pääpaikka alueella on Malmintorin kauppakeskus. Varsinaisena vaalipäivänä äänestetään Malmin kirkossa mes-

sun jälkeen alkaen noin klo 11
ja päättyen klo 20. Messujen
teemaksi on valittu ”Usko hyvän tekemiseen”.
Edellisvaalien ehdokaslistoista ovat ilmoittautuneet mukaan seuraavat viisi: Avoin seurakunta. Yhteys:

Kimmo Kuikanmäki, 0400
853 447. Koillisen Kokoomuksen ehdokaslista. Yhteys: Timo
Huotinen, 040 513 2224. Sosialidemokraattinen ja sitoutumaton kirkkoväki. Yhteys: Arja Katriina Ylänkö, 040 418
5640. Seurakunnan musiikin
puolesta. Yhteys: Marja-Lee-

na Hassinen, 0400 013 123.
Tulkaa kaikki. Yhteys: Laura
Koskelainen, 040 576 3363.
Myös oman ehdokaslistan
perustaminen on mahdollista. Ehdokkaaksi voi täällä asettua 18 vuotta viimeistään 9.11. täyttävä konfirmoitu kirkon jäsen, joka viimeis-

tään 15.9. kuuluu Malmin
seurakuntaan ja antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta.
Ehdolla voi olla molemmissa tai vain jommassa kummassa vaalissa. Toimikausi on
2015–2018.
Ehdokasrekrytointi-ilta

järjestetään ehdokkuudesta
kiinnostuneille Malmin kirkolla torstaina 4. syyskuuta
klo 18–19. Vaalikone aukeaa
seurakuntalaisille 13. 10., ja
Vaalipaneeli järjestetään seurakuntalaisille Malmin kirkolla keskiviikkona 22. lokakuuta klo 18–19.30.

Viikin kirkon syksy 2014
Messu joka sunnuntai klo 10 Messun
jälkeen kirkkokahvit.
Hiljaiset viikkomessut (4.9.–4.12.)
torstaisin klo 17.30.

Konsertteja ja
musiikkia
● Konsertti su 28.9 klo 18, Juki Välipakka & Band of Angels
● Kamarimusiikkikonsertti su 5.10. klo
18 Trio Meritähti, Maria Avetisyan, viulu,
Tuure Paalainen, sello, Laura Berg, piano
● ”Herra on minun paimeneni”-konsertti
su 12.10. klo 18, Eva Kasvio, laulu, Pia
Korteala, piano, Hannu Jylö, harmonikka.
● Konsertti su 19.10. klo 18, Elina Tyni,
laulu, Marko Hilpo, piano
● Konsertti su 26.10. klo 18, Emil Peltola,
viulu, Mike Peltola. piano
● Sata soittajaa, kymmenen sormea IV
su 2.11. klo 18. Pianotaiteilija Olli Hautala
soittaa mm. L. v. Beethovenin 2. sinfonian F. Listzin sovituksena
● Konsertti su 9.11. klo 18, Esa Pietilä,
saksofoni
● Konsertti su 16.11. klo 18 Tuuli Okkonen. Kuulemme Voice of Finland -kilpailusta tutuksi tulleita kappaleita, Tuulin
omia sekä hänen rakkaimpia hengellisiä
laulujaan
● Konsertti su 23.11. klo 18, Suomalaisten säveltäjien musiikkia klarinetille ja
pianolle, Mikko Raasakka, klarinetti, Antti
Vahtola, piano
● Joulukonsertti su 30.11. klo 18,
oopperalaulajat Maria Kettunen ja Jyrki
Korhonen
Kirkolla toimii kaksi kuoroa:
NAISKUORO PIHLAJA sekä
LAPSI- JA NUORISOKUORO
PIHLAJANMARJAT.
Tiedustelut Marjasisko Varha

Pyhät ajat ja paikat -viikko

Lapsiperheet

● ti 9.9. klo 18–18.45 Tori soi -yhteislaulutuokio
(Latokartanon tori), Pihlajanmarjat kuoro
● ke 10.9. klo 18 Varjoja paratiisissa. Lähtö
Viikin kirkon edestä kävellen Matti Pellonpään
haudalle Malmin hautausmaalle. Klo 18.45-20
Elokuva Varjoja paratiisissa Viikin kirkossa.
● to 11.9. klo 17.30–20 Parisuhde-ilta (Viikin
kirkko). Klo 17.30 Viikkomessu, 18 Pizzabaari
(pizzapala ja juoma 2 €), 18.30 Parisuhteita –
iltasatu aikuisille (lastenhoito), musiikillinen
iltasatu, Leevi and the Leavings -yhtyeen
lauluja ja Sinikka Nopolan tarinoita Eilasta ja
Rampesta. Jussi Ilvonen, kitara, laulu, Risto
Alaja käsikirjoitus ja sadunkerronta, 19.15
Pizzabaari avoinna, vapaata yhdessäoloa.
● pe 12.9. klo 18 Miksi Saara nauroi? (bar
& bistro KASKI). Huumori, ilo ja nauru
Raamatussa. Pastori, kirjailija Jaakko
Heinimäki. Paikkoja rajoitetusti. Käy
varaamassa paikkasi etukäteen Kaskesta
maksamalla 19 €, johon sisältyy lasillinen viiniä
ja coctailpaloja.
● La 13.9. klo 14–17 Hautausmaaretriitti.
Aloitus ja päätös Viikin kirkolla. Kävelemme
hiljaisuudessa pari kolme kilometriä
hautausmaalla, jossa muutama pysähdyspaikka
tekstinlukuineen. Varustaudu sään mukaan.
Pastorit Saku Toiviainen ja Risto Alaja
● la 13.9. klo 19 Moottoritie on kuuma.
Urbaania tunnelimusiikkia Lahdentien
alittavassa tunnelissa (Latokartanon torin
vieressä). Elsa Sihvola sello, Maija Sihvola
viulu
● su 14.9. Päivä maalla -perhetapahtuma. Klo
10 perhemessu. Kirkkokahvit ja keittolounas
messuvieraille. Klo 11–15 Päivä maalla
-tapahtuma Gardeniassa ja kirkolla. Traktorikyyditys kirkon ja koetilan välillä päivän aikana.
● Su 14.9. klo 15 ”Isoisän navetta”-konsertti.
Lauluhetki lapsille ja perheille. Kira-Mia Tuisku,
Marjasisko Varha, Mikko Pettinen Express
bändi, Pihlajanmarjat-kuoro.

Messuja ja tapahtumia
● su 14.9. klo 10 Perhemessu ja Päivä
maalla -tapahtuma
● ke 1.10. klo 9.45 Raamattuseikkailu
● su 5.10. klo 14.30 Vauvakirkko

Kastepukunäyttely 5.10.–16.11.

Avoinna arkisin ja tilaisuuksien yhteydessä. Kastepukuja ja niiden tarinoita eri
vuosikymmeniltä. Näyttelyyn voi tuoda
oman kastemekon, ilm. p.050 432 8359
ja elina.saraheimo@hotmail.com
● su 12.10. klo 10 Perhemessu
● ke 5.11. klo 9.30 Lasten pieni viikkomessu
● su 16.11. klo 10 Kirkkomuskarimessu
● la 29.11. klo 11-13 Adventtimyyjäiset ja
klo 13 ”Laulullani lämmitellä sydämien
matkaa”. Jouluhiiruli avaa joulukauden
lapsille ja perheille. Pihlajanmarjat- kuoro,
Kira-Mia Tuisku, Marjasisko Varha, Satu
Nyman, huilu.

Kerhoja

● Perhekerho vanhemmille ja lapsille ke
klo 9.30–11 (3.9.alk.)
● Esikoisvauvakerho alle vuoden ikäisten
esikoisvauvojen vanhemmille to klo 13.30
(25.9.alk)
KIRKKOMUSKAREIDEN vapaita
paikkoja voi tiedustella Kira-Mia
Tuisku (ke iltapäivä) ja Marja
Kyllönen (ma aamupäivä).
PÄIVÄ- JA PERHEKERHOISTA antaa
tietoa lastenohjaaja Margit Jukanen.
KOULUIKÄISTEN KERHOISTA antaa
tietoa nuorisotyönohjaaja Emma
Luoto.

Nuoret aikuiset
Taivaassa on reikä! – keskusteluillat kristinuskosta ja luonnosta
to klo 18 (viikkomessu klo 17.30):

● 4.9. Onko luonto pyhä?
Alustajana Panu Pihkala
● 2.10. Tekeekö kirkko mitään luonnon
hyväksi?
Alustajana Matti Nieminen (SLL)
● 6.11. Onko eläin Jumalan kuva?
Alustajana Laura Mäntylä
● 4.12. Vihreä hengellisyys?
Alustajina Meri Ala-Kokko & Miia
Leinonen
Iltojen isäntänä toimii vapaaehtoinen Mikko
Kurenlahti, järjestää Malmin seurakunta ja
Kristityt luonnon puolesta -järjestö.
Ravintolailta to 18.9 klo 18
Intialainen ilta: Aterian hinta 10 € aikuiselta,
5 € lapselta. Ateriamaksu ohjataan
teemaan liittyvään diakoniakohteeseen.
Ilm: Outi Lantto, 09 2340 4475.
Nuorten aikuisten messu su 5.10. klo 10.
Messussa lauletaan Uusia messulauluja,
mukana kampuspappi Laura Mäntylä.
Kristillinen jooga ma klo 19–20.30
(8.9.–15.12., ei: 6.10., 3.11., 10.11. ja
1.12.).
Tied. ja ilm: Outi Lantto 050 380 3602.
Osallistumismaksu koko kurssilta 40 €.
Teatterintekijät ke klo 18–20 (alkaen
17.9.) ryhmä 15–30-vuotiaille. Ohjaajana
näyttelijä Mikko Lammi, ilm.mlammi@
welho.com
Kummiaskartelu la 11.10 klo 13–16
Yhteistä puuhaa 5–10-vuotiaalle kummilapselle ja hänen kummilleen. Materiaalimaksu 5 €. Ilm: Outi Lantto, 09 2340 4475,
outi.lantto@evl.

Lähetys- ja diakoniatyö
MISSIO-KERHO ke klo 18 (3.9., 17.9., 1.10., 15.10.,
29.10., 12.11., 26.11., 10.12.)
Kristilliset Invalidit ry:n RAAMATTUPIIRI ma klo 14
(8.9., 13.10., 10.11., 8.12.)

SOPPA-PAANU - ilmainen keitto/laatikkoruoka to
klo 12 (25.9., 30.10., 27.11., 11.12.)
AJANVARAUSAIKA DIAKONIA VASTAANOTOLLE
ma klo 10–11, p. (09) 2340 4489 tai käymällä kirkolla

TUULAN TORSTAI klo 14 (18.9., 17.10.,
20.11., 11.12.). Yhteislaulu- ja musiikkituokio
Hoiva Viikissä (os. Agronominkatu 7)

JUKKA HÄTISE
N
80-VUOTISTAIDENÄYTTEL
Y

30.8.–21.9.
kirkon
aukioloaikoina

TIETOA VIIKIN KIRKON TOIMINNASTA
saat myös paikallislehdestä, Kirkko ja
kaupunki -lehdestä, kirkon ilmoitustaululta,
Facebook-ryhmästä: facebook.com/viikinkirkko, netissä osoitteesta: www.helsinginseurakunnat./malmi tai ottamalla yhteyttä kirkolle
tai kirkon työntekijään (sähköpostit: etunimi.
sukunimi@evl..

Kappalainen Petri Jukanen (09) 2340 4457.
Pastorit Outi Lantto, 050 380 3602, Anni
Punkka (09) 2340 4471, rippikoulupappi Jenni
Tuulensuu, (09) 2340 4477 ja opiskelijapappi
Laura Mäntylä 050 591 9874. Kanttori Marjasisko Varha (09) 2340 4496. Muskarit: Kira-Mia
Tuisku, kira-mia.tuisku@hotmail.com ja Marja

Kyllönen, 040 572 0804. Diakoniatyöntekijä
Tarja Koivumäki (09) 2340 4526. Lastenohjaaja
Margit Jukanen (09) 2340 4571. Varhaisnuorisotyönohjaaja Emma Luoto (09) 2340 4555.
Nuorisotyönohjaaja Katja Muranen (09) 2340
4558. Suntiot: Jarmo Frondelius, Seija Hulkkonen, Raija Suppula.

Viikin kirkko Agronominkatu 5, 00790 Helsinki.
Puh. (09) 2340 4429, sähköposti: viikki.piiri@
evl.
Viikin kirkko on käytössä kirkollisiin toimituksiin
ja niihin liittyviin perhejuhliin. Varaukset Malmin
seurakunnan kirkkoherranvirastosta (09) 2340
4402, ma–pe klo 9–15, ke myös klo 16–17.

6   Viikissä tapahtuu

Keskiviikko 27.8.2014

hoitoluokan nurmialue, sekä
Viikinojan länsipuolen asutuksen reunassa olevat A2nurmikot ja itäpuolen pelikenttäalue toimivat käyttöviheralueina.
A3-nurmikko saa kasvaa
korkeintaan 25 cm korkeaksi ja on silloin ajoittain liian
korkeaa pelikenttäkäyttöön.”
”Niittotyössä otetaan huomioon myös alueen eläimistö,
kuten pesimälinnusto. Niitto tehdään kerran niitettävillä kohteilla aikaisintaan elokuun alussa lintujen pesimäajan rauhoittamisen vuoksi.
Kaikkia niittyjä ei ehditä niittää heti elokuun alussa vaan

”Pientareet
niitetään 1–2
kertaa kasvukaudessa.”
Päivi
Islander

Niityt takaisin viikkiläisille!
Kuva © Heikki Poroila

En inhoa ”rikkakasveja”, mutta on
paikkoja, joissa niistä on ihmiselle enemmän
harmia kuin iloa. Viikinojan viereiset niityt
olisivat suosittuja virkistysalueita, mutta
kesällä 2013 ja 2014 ei niille ole ollut paljon
asiaa, kun kasvillisuus on saanut rehottaa
täydessä rauhassa kolme aurinkoista
kuukautta. Sen pelin voittavat näillä seuduilla
aina ohdakkeet ja pujot.
Teksti ja kuvat Heikki Poroila ja Päivi Islander

N

äin kertoo Wikipedia
viikkiläisestä menestyjästä: ”Pelto-ohdake lisääntyy
voimakkaasti kasvullisesti juurtensa avulla, jotka levittäytyvät
usein horisontaalisesti laajalle,
mutta myös vertikaalisesti jopa
kahden metrin syvyyteen. Pelto-ohdaketta pidetään sen voimakkaan kasvullisen lisääntymisen takia vaikeasti hävitettävänä rikkakasvina.Pelto-ohdake on menestyvä kilpailija, joka
sietää hyvin häiriöitä ja leviää
esimerkiksi maanmuokkausvälineiden mukana. Pienikin juurenpala riittää uuden kasviyksilön syntymiseen.”
Tänä kesänä on moni viikkiläinen ottanut yhteyttä ja ihmetellyt, miksei näitä sinänsä
vähäisiä niittyalueita niitetä.
Samaa olen ihmetellyt itsekin. Takavuosina saattoi kaarisillan takaisella niityllä makailla tuoksuvien apiloiden
keskellä. Nyt sama alue puskee miehenkorkuista takiaista, pujoa ja muuta vähemmän

houkuttelevaa luonnonantia.
Jututtamieni asiantuntijoiden mielestä näitten alueitten hoidon ongelmana on
liiallinen ravinnepitoisuus.
Kun niittojäte jätetään paikalleen, maa ei pääse ”köyhtymään” ja muuttumaan heinäpellosta ketomaisemmaksi. Samaa heinittymistä tukee
se, että alueita niitetään vain
kerran kesässä ja sekin lähempänä syksyä, kun vahvimmat
kasvit ovat jo pelin voittaneet.
•••

Mutta annetaan puheenvuoro kaupungin virastolle, jolta
hoitotoimia odotamme. Helsingin kaupungin suunnitelmia ja niitynhoitoperiaatteita kuvailee projektipäällikkö
Päivi Islander rakennusviraston katu- ja puisto-osastolta seuraavasti:
”Viikin viheralueita hoidetaan puistosuunnitelmissa määriteltyjen hoitoluokkien mukaan. Uusilla rakentamisalueilla kaikki alueet eivät

Tältä näytti kaupungin A3-luokittama käyttö- ja suojaviheralue elokuun puolivälissä
Viikissä. Puolitoistametrisen ryteikön läpi eivät edes koirat pysty kulkemaan.
Takavuosina tässä oli apilaniitty.

kuitenkaan aina ole sellaisessa kunnossa että ne olisivat
hoidettavissa hoitoluokan
mukaan. Viikinojanpuiston
viheralueiden hoitotyöt tilataan oheisen hoitoluokkakartan merkintöjen mukaisesti.”
”Pientareiden niitto kuuluu ulkoilureittien hoitoon ja
siinä päätavoitteena on pitää
piennarniittyalueiden ruohovartinen kasvillisuus matalana ja estää puuvartisen kasvillisuuden muodostuminen.
Pientareiden niitossa tärkeintä on turvallisuudesta huolehtiminen; jo pelkät ruohovartiset voivat toimia näke-

mäesteinä. Pientareiden hoitoa ei tehdä valikoivasti, vaan
reitit niitetään kokonaisuuksina. Pientareet niitetään 1–2
kertaa kasvukaudessa.”
”Patterinpellonraitin pohjoispuolelta viljelypalstoille
ulottuva niittyvyöhyke on
kerran kesässä niitettävää
niittyä, jota on kaupungin
viheralueiden niityistä valtaosa. Osittain niittokertojen
määrä on kustannuskysymys,
niukkenevat määrärahat eivät
riitä kaikkeen. Osittain myös
luonnon monimuotoisuuden
kannalta on tarpeen säilyttää
avoimia niittymäisiä harvem-

min niitettäviä alueita myös
kaupungin viheralueilla. Rikkaruohoiksi mielletyt kasvit
ovat tärkeitä joillekin hyönteislajeille ja osa monimuotoisuutta nekin. Ravinteikkaan
savipellon köyhdyttäminen
kedoksi vaatisi kasvualustan
vaihdon. Toistuvan niiton ja
niittojätteen poiskorjaamisen avulla saadaan niittykasvustoa pidettyä ainakin jonkin verran kurissa.”
”Viikinojanpuistossa on
myös laajat nurmikkoalueet,
joiden hoidossa otetaan huomioon alueen käyttö. Niittyalueen vieressä on laaja A3-

osa jää syyskuun alkuunkin.
Mikäli niittyalueella on arvokasta niittykasvillisuutta, tehdään niitto vasta elokuussa,
jotta arvokkaat niittykasvit
ovat ehtineet kukkia ja tuottaa siemeniä – samalla kaupunkilaisilla on mahdollisuus
nauttia kesäisestä luonnonkukkien kukkaloistosta.”
”Seuraamme niittyjen tilaa ja pyrimme kehittämään
hoitomenetelmiä ja kohdekohtaisia hoitotapoja.”
•••

Kaikki on siis teoriassa hyvin
ja ilmeisesti me viikkiläiset
emme vain ymmärrä pujoa
ja ohdaketta puskevan niityn
kauneusarvoja, vaan haikailemme aiheetta lapsuutemme kedolle mansikoita timotein varteen pujottelemaan.
Rahan puute selittää osan
laiminlyönneistä, mutta on
vaikea ymmärtää, mitä ovat
ne pesimälinnut tai arvokas
niittykasvillisuus, joita kaupungin toimilla suojellaan.
On myös selvää, ettei pientareiden niittäminen 1–2 kertaa kasvukauden aikana riitä pitämään ei-toivottua kasvillisuutta kurissa. Kun niitot on syksyn koittaessa tehty,
virkamies voi todeta tilanteen
suunnitelmien mukaiseksi,
mutta todellisuudessa viikkiläinen asukas on sitä ennen
joutunut kolmen kuukauden
ajan toteamaan, etteivät Viikin niityt kuulu ihmisille.
Viikissä riittää luontoa,
mutta jostain syystä nämä lähiniitytkin olisivat ihmisille mieleisiä oleskelupaikkoja.
Siis olisivat, jos niitä pystyisi
käyttämään. Kun puhutaan
välittömässä asutuksen läheisyydessä olevista alueista,
ykköstavoitteena ei voi pitää
biodiversiteetin edistämistä.
Jos määrärahat eivät riitä edes
välttäviin hoitotoimiin, asiasta täytyy tehdä poliittinen.
Vähäisetkin ihmisten viihtyvyyteen ja hyvinvointiin sijoitetut verorahat tuottavat hyvää tulosta.
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Pujotta paras?
Pujo on Suomen luonnon pahimpia allergiaa aiheuttavia kasveja, koska se
tuottaa siitepölyä enemmän kuin useimmat muut kasvilajit. Se on myös vahva
tilan valtaaja siellä, missä moni muu ei pärjää. Tämä on nähty myös Viikissä,
missä pujo valtaa tienreunat, jos niitä ei niitetä.
Teksti ja kuva Heikki Poroila

Olemme saaneet äkäistä postia monelta viikkiläiseltä ja viesti on ollut sama. Pujoa pukkaa kaikkialla, mutta näyttää siltä, ettei
asialle ainakaan Helsingin
kaupungin mielestä tarvitse tehdä mitään. Tätä mieltä oli eräs ”Hallainvuoren

juurella” asuva: ”Olen jo useampana vuonna asiallisesti ja ystävällisessä yhteistyöhengessä pyytänyt Rakennusvirastolta Viikin alueen pujokasvustojen niittoa.
Pyyntööni ei ole edes vastattu. Soitin asiasta viimeksi
alueen puisto-osaston jollekin työntekijälle. Hän vastasi, että ”kyllähän me ennen

tehtiin kaikkea tarpeellista,
pujojakin niitettiin, mutta
nykyään ei saa tehdä mitään
ilman työmääräystä. Työmääräys taas edellyttää, että
työhön on budjetoitu varoja”. Hän antoi asiasta vastaavan henkilön yhteystiedot ja
laitoin hänelle sähköpostia.
Mitään vastausta en ole saanut eikä toimenpiteisiin ole

ryhdytty. Erityisesti Latokartanonkaaren ja kevyenliikenteen väylien pientareet
ovat vahvan pujokasvuston
vallassa. Samoin Viikinojan
puiston peltoalue. Yleisesti on tiedossa, että pujo on
vahva allergeeni. Nyt kaupunki kasvattaa sitä Viikissä
virkamiestyönä.”

Kaupungin toimien logiikkaa ihmetyttää myös Agronominraitilla asuvaa
Airikka Nurmelaa:
”Kaupunki repii luonnollisen kasvillisuuden pois,
kärrää multaa tilalle ja siihenpä se sitten jää. Asukastalo Lavan alusrinne ja Arthur Rindellin raitti kasvavat
nyt miehenkorkuista pujoa,
kun aiemmin paikalla oli
kieloja ja muuta metsäkasvillisuutta.”

Kuvan liki kaksimetriset pujopuskat on tätä kirjoittaessani niitetty maahan,
mutta kun niitto tehtiin
vasta elokuun puolivälissä (muuten heti sen jälkeen,
kun olin lähettänyt puistoosastolle haastattelupyynnön), siemenet ehtivät kypsyä ja nyt lähinnä kiittävät
niittäjiä. Pujo kuuluu suomalaiseen luontoon, mutta
kansanterveydellisistä syistä ei ole mitään järkeä suosia
sitä ihmisten asuinalueilla.

Teksti ja kuva Heikki Poroila
Epätieteellisen näppituntuman
perusteella sepelkyyhky on yleistynyt
Viikin asuinalueella vuosi vuodelta.
Ehkä linnut ovat huomanneet,
että täällä harrastetaan edelleen
maanviljelyä, mutta pyssyt eivät
pauku! Hyvä paikka bongata
sepelkyyhkyjä on Latokartanonkaaren
alussa, missä linnut kykkivät
katulamppujen päällä odottamassa
maahan karissutta viljaa.

Latokartanon alueella sijaitsee viisi asukastaloa, jotka ovat kaikkien alueen asukkaiden
yhteisessä käytössä. Taloissa voi harrastaa monipuolisesti käsitöitä, liikuntaa ja taiteita,
korjata ajoneuvoja tai järjestää juhlia ja tapahtumia. Asukastalojen toimintaa järjestää
Viikki-Latokartanon asukastaloyhdistys ry.
KAARI – Kohtaamispaikka ja juhlatila
Tilanhoitajankaari 9

Kuva © Heikki Poroila

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.

Puusillat
katoavat
– ainakin
toistaiseksi

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.

Moni viikkiläinen on
seurannut murheella
Viikinojan ylittävien
kevyiden puusiltojen
kunnon rapistumista.

Samalla on ihmetelty kaupungin toimettomuutta
asiassa, joka alkaa olla jo
myös turvallisuusongelma.
Projektipäällikkö Päivi Islanderilla on viikkiläisille
vain huonoja uutisia.
”Viikinojan yli tehdyt
kevytrakenteiset puusillat ovat vaarallisen huonokuntoisia. Rakenneasiantuntijamme arvion mukaan niitä ei kannata korjata, vaan ne pitäisi uusia.
Niihin tarvitaan tukevammat perustukset. Vaarallisen huonokuntoiset puusillat tullaan purkamaan.
Tilalle täytyy harkita uusien rakentamista niin,
että myös niiden rakenne suunnitellaan uudelleen ja myös määrää ja sijaintia tulee harkita. Tällä
hetkellä uusien siltojen rakentamiseen ei ole rahoitusta tiedossa.”

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

KOLINA-

KLUBI
GOES VIIKKI

Impro Suomenmestarit 2013
lavalla Kaskessa!!!
Klubin Avajaiset
Lauantaina 20.09.2014
Showtime klo 22.30
Vapaa Pääsy! Tervetuloa
Latokartanonkaari 23, Viikki

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 syyskausi on alkanut ja luvassa on taas paljon erilaista toimintaa.
Tervetuloa mukaan! Lisätietoja verkkosivuiltamme www.viikki.fi.

www.viikki.fi
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sinisessä ympyrätalossa,
Viikinkaari 11
www.helmet.fi/
viikinkirjasto

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.
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.

Kirjaston syksyssä tapahtuu
Suosittu Novellikoukku kutsuu viettämään iltaa
käsitöiden ja novellien parissa. Lukupiiri jatkuu ja
uudet jäsenet ovat tervetulleita. Satuja luetaan
keskiviikko-aamuisin ja Nonarit eli non-stoppiirretyt pyörivät lauantaipäivisin.

Ehdotukset

Tule Viikki-Seuraan!

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

Jäseniksi ovat tervetulleita kaikki Viikin asioista kiinnostuneet.

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

en
Solid Color
C

äritykset
%
10%
0%
%

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.

Ehdotukset

www.kaupunginosat.net/viikki
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!

Punainen
Pantone Solid Color
PMS 032 C
4-värimääritykset
Cyan 0%
Magenta
90%
Yellow 86%
Black 0%

We love Pihlis -päivä
Pihlajamäen ostarilla 6.9. Kirjasto on mukana telttakatoksen kanssa klo 11–15. Ohjelmassa mm. tietokilpailu ja
poistokirjojen ongintaa.
 Viikin kirjaston
15-vuotisjuhlat
Kirjaston synttäreitä vietetään 15.–20.9. Kahvitarjoilu maanantaina 15.9. klo 14–
18 ja lapsille klo 18 Uppo Nalle rannalla -esitys sekä synttäriongintaa. Asiakkaat voivat
kertoa omat mielipiteensä ja
ideansa kirjaston kehittämiseksi viikon aikana järjestettävissä työpajoissa.
Koodauspaja 7–12-vuotiaille 28.10. ja 4.11. klo 18–
20. Pajassa tutustutaan ohjelmoinnin alkeisiin. Ennakkoilmoittautuminen. Mukana
myös pelicorner, jossa voi pelata konsolipelejä.

 Tablet-tietokoneet ja
älypuhelimet -opastukset alkavat 21.8. Muut opastukset 18.9., 16.10. ja 20.11.
torstai-iltapäivisin klo 13–15.
Näille päiville voi myös varata
henkilökohtaisia opastusaikoja läppäritohtorilta klo 10–12.
Lucian päivän markkinat 12.12. Perinteisessä koko
Infokeskuksen järjestämässä
tapahtumassa joulumyyjäiset
ja Lucia-kuoron lauluesitys.
 Novellikoukku keskiviikkoisin 27.8., 24.9., 29.10. ja
26.11. klo 18–20.
 Satutuokiot keskiviikkoisin klo 10. 27.8.–10.12.
 Nonarit joka lauantai klo
11–13 6.9 alkaen.
Lukupiiri 10.9. alkaen kerran kuussa keskiviikkoisin klo
17–18.30. Syksyn muut kokoontumiset ovat 8.10., 5.11.
ja 3.12. Luettavat kirjat sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa.

