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Viikin nuorisotalo avasi ovensa
Pitkään sitä jouduttiin odottamaan, mutta nyt seisoo Viikin
nuorisotalo tukevasti (tai vähän ahtaasti, miten asian haluaa
nähdä) Latokartanon torin nurkalla tarjoten modernit puitteet sekä
viralliselle nuorisotyölle että nuorten omille jutuille.

Teksti ja kuvat Heikki Poroila

E

ikä talo ole suljettu muiltakaan,
rakentamisen lähtökohtana on
ollut, että tilat ovat tarjolla kaikille viikkiläisille. Viikki-Seura ehtikin jo omasta puolestaan testata
talon kokoustilat kevätkokouksessa ja
ne todettiin toimiviksi, vaikka pullanleikkuuveistä ei siihen hätään löydettykään muuten erinomaisesti varustellusta keittiöstä.
Maaliskuun alussa talon valmistumista juhlittiin sekä aikuisten kesken että
sitten oikeasti eli nuorten omin voimin.
Kuvia on valitettavasti vain ensimmäisestä tilaisuudesta, joka epäilemättä ei
näyttävästä ohjelma huolimatta ollut yhtä sähäkkä kuin nuorten avaus. Toiminta
on talon henkilökunnan mielestä lähtenyt hyvin käyntiin, vaikka vasta syksystä 2016 alkaen talon kaikki toiminnot
saadaan täyteen valmiuteen. Odotukset ovat olleet isot ja syksyllä sitten nähdään, miten talo täydessä iskussa toimii.

Kuva © Heikki Poroila

nuoret taas ovat vapaana, Vinski suhtautui rauhoitellen. Hänen mukaansa olisi
tietysti hyvä, jos ovet olisivat auki koko
ajan, mutta kesällä on useimmilla niin
paljon muutakin tekemistä, ettei asia
Vinskin mielestä ole iso ongelma. Kesäkuussa talo on sitä paitsi Stadin nuorisoseurojen kahden päiväleirin (Luova
lava lapsille) käytössä 6.–10.6. ja 13.–
17.6.2016 eli korvaavaa toimintaa sentään on, tosin maksullista sellaista.

K

un talo nyt on valmis, tuntuu vaikealta ymmärtää, että päättäjät kehtasivat lykätä talon rakentamista niin
pitkään, käytännössä kymmenen vuotta. On myös hyvä juhlapuheiden keskellä muistaa, että ratkaiseva rakentamispäätös syntyi viime kädessä viikkiläisten aktivistien herkeämättömän painostuksen ansiosta. Viikin nuta on siksi
syytä nähdä myös konkreettisena esimerkkinä siitä, mitä asukkaiden omilla
toimilla voidaan saada aikaan. Talohan
on myös suurelta osalta nuorten itsensä suunnittelema ja ideoima kokonaiuorisotalolla ohjaajaharjoittelussa suus, josta kannattaa olla ylpeä. Toivooleva Vinski on ollut tyytyväinen. taan siis, että talo lunastaa siihen aseteTilat ovat toimivat, eikä ainakaan vielä tut toiveet ja odotukset. Kaikki on ainaole ilmennyt ahtautta, vaan kaikki ovat kin nyt mahdollista.
mahtuneet. Aikuisen ihmettelyyn siitä,
että talo on suljettuna koko kesän, jolloin

N

Maaliskuun alussa talon valmistumista juhlittiin
sekä aikuisten kesken että sitten oikeasti
eli nuorten omin voimin.
Avajaisten
ohjelma tarjosi
mm. koulutyttöjen
huikeita
tanssiesityksiä.
Näiden aikuisten
ammattitaidolla
on Viikin nutaa
tarkoitus
nuorille tarjota.
Avajaiskakku oli
asianmukaisesti
muotoiltu.
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Polkupyörät kevätkuntoon
yhteisön voimin
Tässä numerossa kerromme kuinka
Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL)
Viikin paikallisyhdistys järjesti asukastalo
Motissa polkupyörien keväthuoltopäivän.
Idea on aivan loistava! Yhteisö opettaa omia
jäseniään huoltamaan itse pyöränsä. Oman
polkupyöräni suhteen olen sekä itsepalvelun
että ostettujen huoltopalveluiden käyttäjä.
Kesäisin huollan pyörääni Kampin
Narinkkatorin pyöräkeskuksessa. Se
on kaikille avoin Helsingin kaupungin
ylläpitämä palvelupiste, jossa annetaan
työvälineet ja ohjeet oman polkupyörän
huoltamiseen. Sen sijaan vaativammat
huoltotyöt teetän alan kivijalkamyymälässä.
•••
Toukokuussa viimeisetkin muuttolinnut
palaavat Suomeen. Näihin aikoihin vuosi
sitten jännitettiin pesiikö kattohaikara
ensimmäistä kertaa Suomessa. Pesintä

2
onnistui Varsinais-Suomessa ja
ensimmäinen poikanen syntyi kesäkuussa.
Tapahtumaa saattoi seurata videokameralla
netin välityksellä. Netin hakusanalla en
löytynyt vielä Viikin luonnosta yhtään
videokuvaa lähettävää kameraa. Toisaalta,
ehkäpä luontoon tutustuu parhaiten ”ihan
vaan luomuna” paikan päällä.
•••

2016

Viikin-Latokartanon alueen sitoutumaton,
kaikille avoin tiedotuslehti. Ilmestyy kolmesti
vuodessa tammi-, touko- ja elokuussa. Lehti
jaetaan kaikkiin talouksiin, jotka eivät ole
kieltäneet ilmaisjakeluita. Lehteä on myös
saatavana asukastaloilta, Viikin kirjastosta
ja Viikin kirkolta sekä Viikki-Seuran
verkkosivuilta.
Julkaisija
Viikki-Seura ry,
c/o Heikki Poroila, Nuppukuja 6 H 14, 00790
Helsinki, heikki.poroila@gmail.com
12. vuosikerta ISSN 1797-3139
Toimitus
Päätoimittaja
Mikko Savelius
Toimittajat
Heikki Poroila, Riitta Korhonen ja Juha Lares
taitto
ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin

Ota kesä vastaan rennosti.
Perheen kanssa vietetty
yhteinen pyöräretki on lapsille se yksi
parhaista kesämuistoista.

Ilmoitusmyynti
Jussi Haapasaari / Koillis-Helsingin Lähitieto,
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Latokartanon monitoimitalon ympäristön
rakentaminen alkaa kesällä
Kuva © Helsingin kaupunki

Asemakaavan muutos on nyt lainvoimainen ja asuntorakentaminen
käynnistyy toukokuussa tonttien puunkaato- ja maansiirtotöillä.
Teksti Heikki Rinne

H

OAS rakentaa urheilukentän taakse Talonpojantien varteen 60 opiskelija-asuntoa. Lehto Asunnot
puolestaan rakentaa Tilanhoitajankaaren ja Maakaaren
kulmaan 76 vapaarahoitteista omistusasuntoa kolmeen
kerrostaloon.

sen rakentaminen Viikinojanpuistoon käynnistyy sekin toukokuussa. Kaupunki
selvittää voidaanko samassa
yhteydessä rakentaa myös vil-

jelypalsta-alueen kauan odotettu laajennus. Viljelypalstaa jonottaa edelleen yli sata
viikkiläistä.
Kuva © Lehto Asunnot

L

Viikin monitoimitalo ja Viikin alue
Vaihe 1, uudet asuinrakennukset

Asemakaavan havainnekuva

uusi asuinrakennus

ehto Asuntojen hankejohtaja Hans Koivukangas kertoo, että tavoitteena on rakentaa muunneltavia, kohtuuhintaisia asuntoja ja niiden ennakkovaraus
on käynnistymässä. Kadun
varteen tulee myös liiketila,
joka soveltuu kahvila-ravintolan käyttöön.
Asuntorakentamisen tieltä
poistuvat yleinen pysäköintialue ja koira-aitaus. Tennis- ja sulkapallohallina toiminut vanha kuplahalli puretaan. Viikin kenttä hiukan
pienenee ja se kunnostetaan
lähiliikuntapuistoksi.
Projektinjohtaja Kimmo Kuisma Helsingin kaupunginkansliasta kertoo, että korvaavia pysäköintipaikkoja rakennetaan Maakaaren
varteen. Uuden koira-aitauk-

Havainnekuva Tilanhoitajankaaren ja Maakaaren kulmasta, Lehto
Asunnot, arkkitehti Tuomas Toivonen.
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Riitta Korhonen
Viikki-Seuran
puheenjohtja

Nyt on keikuttu talven ja kevään välissä, väliin räntäsateessa ja
auringonpaisteessa. Gardenia näyttää kummituslinnalta ja Vanhankaupunginlahden luonto-opastuksia hoidetaan jossain määrin ympäristötalosta käsin. Myös Eero Haapanen hoitaa edelleen opastuksia.
Hän esitteli meille kevätkokouksessa upeita luontokuvia Vanhankaupunginlahdelta ja Viikistäkin.
Eero on upea luontoihminen, joka
seuraa tarkoin Natura-alueen ja koko Viikin luontoa ja lintuja.
Gardenian myynti-ilmoitus
tuotti viisi tarjousta. Kaupunki on
arvioinut saapuneita alustavia tarjouksia ja käynyt niitä koskevat tarkentavat neuvottelut kaikkien viiden alustavan tarjouksen jättäneen
tahon kanssa. Kiinteistöviraston tilakeskus on arvioinut ehdotuksia
yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, kaupunginkanslian se-

Kevät keikkuen tulevi
kä kiinteistöviraston tonttiosaston
kanssa. Neuvottelujen perusteella
kaupunki on pyytänyt tarkennettuja sitovia tarjouksia neljältä taholta 3.6.2016 mennessä. Lopullisesti myynnistä päättää kiinteistölautakunta. Joten ehkä ennen juhannusta kuullaan, mitä Gardenialle
tapahtuu.

Motissa
rassattiin polkupyörät
kevätkuntoon

itsenäisyyden 100-vuotisjuhlakokouksessa 6.12.2017. Siksi hankkeesta on tehty anomus Suomi 100
-hankkeeksi.

Tänä vuonna lumet sulivat jo
maaliskuun puolella, joten sunnuntaina
10. huhtikuuta järjestetty polkupyörien
keväthuoltopäivä osui juuri oikeaan hetkeen.

Kansallisia kaupunkipuistoja on jo kahdeksassa kaupungissa Suomessa ja maailman ensimmäinen kansallinen kaupunkipuisto on Tukholmassa. Nyt olisi korkea aika perustaa sellainen
myös Helsinkiin. Se ei vaadi uuden puiston perustamista, vaan rajaukset voidaan tehdä jo olemassa
olevista puistoista, viherkäytävistä ja, vesistöalueista unohtamatta
rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Puiston perustamista varten kerätään nimiä nettiadressiin osoitteessa: www.kaupunkipuisto.fi
Allekirjoittakaa adressi!

Teksti Elisa Jalonen

Kansallinen kaupunkipuisto
Helsinkiin -kansalaisliikkeeseen
on liittynyt jo yli 70 järjestöä, muun
muassa kaksi kolmasosaa Helsingin kaupunginosayhdistyksistä ja
useita luontojärjestöjä. Myös Viikki-Seura on allekirjoittanut aloitteen, jossa esitetään, että kaupunki
käynnistäisi tarvittavat valmistelut
kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi pääkaupunkiin tänä
vuonna. Tavoitteena on, että kansallisen kaupunkipuiston viralli- Kaunista kesää kaikille ja ternen perustamisjulistus julkaistai- vetuloa Ilta torilla -tapahtumaan
siin kaupunginhallituksen Suomen 19.8.!

Viikin Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistyksen
(MLL) isien ja lasten järjestämään tempaukseen osallistui paljon viikkiläisiä pyörineen ja niinpä Motissa kiristeltiin ruuveja,
voideltiin ketjuja ja pestiin pyöriä oikein urakalla.
Tapahtumassa teknistä apua ja tukea oli antamassa Viikin
MLL:n Timo Kilpi, joka kertoi iloisesti tapahtuman olevan
suosittu ja että monet saavat pyöränsä helposti kevätkuntoon. Timo kertoi myös jännästä yhteensattumasta.
”Eräs pyöräilijä toi paikalle fillarinsa, jossa oli ongelmia
vaihteiden kanssa. Kurkkasimme vaihteen vaihtajaa stongan
puolelta ja löysimme jumituskohdan, joka korjattiin vain pienellä säädöllä. Pian tuli toinen fillaristi paikalle saman ongelman kanssa ja samanlaisilla vaihteilla, joten tällä kertaa onnistuimme vieläkin nopeammin korjaamaan vaihteen vaihtajat. Ja molemmat pystyvät jatkossa ratkaisemaan vastaavan
ongelman itse!”
Monilla jää pyörän keväthuolto tekemättä, mutta MLL:n
tempauksessa niin aikuiset kuin lapsetkin oppivat polkupyörän pikahuollon. Jos jonkun polkupyörä ei tällä kertaa tarvinnut huoltotoimenpiteitä, tuli se ainakin helposti pestyksi
Motin tilavissa huoltotiloissa.

Kuva © Heikki Poroila

Asukastalo Motin käyttövuoron varaukset
sunnuntaisin klo 20.30–21 (Von Daehnin katu 5)

Uusia jäseniä
Viikki-Seuran
johtokuntaan
Mélanie Thibault
”Olen 33-vuotias kolmen pojan äiti.

Olen viime vuosina tehnyt pidempiä
sijaisuuksia ruotsinkielisissä päiväkodeissa. Viikissä olen asunut vuodesta
2003 ja tunsin heti paikan omaksi, lähinnä luonnonläheisyyden ja lapsille
sopivan ympäristön takia. En haluaisi täältä muuttaa, varsinkin kun tuota
isoa palstaa viljelen nyt yhdettätoista
vuotta, jos ei sitten ole tulevaisuudessa mahdollisuutta omaan isoon tonttiin luonnon helmassa.

Mélanie Thibault ja Paavo-Jaakko Jaakonaho

jo perinteiksi muodostuneiden tapahtumien lisäksi! Suosittelen alkajaisiksi
liittymään Facebookin ”Viikin naapuriapu” -ryhmään joka on osoittautunut
ihanaksi kohtaamispaikaksi! Kohta
esimerkiksi alkavat kevään ensimmäiset jalkapalloharjoitukset ryhmän kokoamalle porukalle. Varmasti mahtuu
lisää innokkaita mukaan!

Viikissä parasta
on luonto, meri ja
maaston korkeuserot,
jotka tekevät
arkkitehtuurista
kauniin.

Viikissä parasta on totta kai vehreys ja luonnonläheisyys. Että voi talvisin lähteä suksilla liikkeelle kotiovelta, taikka käydä ympäri vuoden lähimetsässä lintuja ja eläimiä tarkkailemassa. Sydäntä lämmittää ajatus siitä Kiitän paikastani johtokunnassa ja
Paavo-Jaakko
että ainakin viikkiläisillä on mahdol- toivotan samalla kaikille ViikkiläisilJaakonaho
lisuus tutustua metsään vaivatta, ja voi le oikein ihanaa kevättä!
käydä tutustumassa lehmiin kun mieli tekee. Samalla täältä liikkuu vaivatta julkisilla suuntaan kun suuntaan ja Paavo-Jaakko
kaikki palvelut löytyvät läheltä.
miä. Suurin aihe muuttoon olivat kakJaakonaho
si poikaamme ja ennen kaikkea heidän
Viikki on mielestäni osa Helsingin ”Olen 70-vuotias eläkkeellä oleva ra- lapsensa. Toinen pojista asuu Viikissä,
keuhkoja ja siihen haluan vaikuttaa, kennusmestari Pohjanmaalta. Olin toinen Puu-Käpylässä.
että keuhkoja ei nakerreta reunoista. yrittäjänä Haapajärvellä ja 10 vuotta
Että luonto täällä pysyy elinvoimai- osakkaana huonekalutehtaassa. Pää- Viikissä parasta on luonto, meri ja
sena ja eläinlajeilla säilyy pesä- ja pii- asiassa olen suunnitellut rakennuksia, maaston korkeuserot, jotka tekevät
lopaikat. Uskon, että näin ollen myös noin tuhat erilaista pientaloista maa- arkkitehtuurista kauniin. Kaava on
meillä säilyy hengähdyspaikat ja py- talousrakennuksiin ja teollisuushallei- väljä ja matala, joten meitä ei tänne
symme onnellisempana ja iloisempa- hin. Vieläkin on töitä kesken Pohjan- sovi kovin paljon. Raidejokerin väyna luonnon ympäröimänä!
maalla. Harrastan metsätöitä, raken- län varrelle varmaan tulee rakentamistamista ja remontointia. Teen edelleen paineita. Kylätaloja en ole vielä oppiHaluaisin mielelläni myös että viikki- myös rakennussuunnitelmia.
nut käyttämään. Seniorikerhossa käyn.
läisille tulisi sellainen turvallinen ”kyKirkossa olen käynyt ja kynnys sinne
lätunne”, vaikka alue kasvaa ja ihmisiä Muutimme Viikkiin Proviisorinraitil- on hyvin matala.
muuttaa niin tänne kun poiskin. Help- le loppuvuonna 2014. Vaihtoehtona oli
po tapa lisätä tätä tunnetta on, että jat- senioritalo Kotisatama Kalasatamas- Johtokunnan jäsenenä haluan vaikossakin järjestetään tapahtumia, jois- sa. Onneksi peruimme sen ja muutim- kuttaa siihen, että Viikissä säilyisi
sa naapureihin voi tutustua. Tässä uu- me Viikkiin. Onhan tämä lähes kuin luonnonläheisyys, johon olen vasta
det ideat ja kanavat ovat tervetulleita maalla asuisi, on peltoja, metsiä ja leh- hiukan tutustunut.
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Porua ja villoja
Heikki Poroila

Ei kakkapusseja

Viikissä voisi olla
enemmänkin
nähtävää

Mahlakuja on suosittu
koirienulkoilutusreitti.
Matkan varrelle sattuva
komposti sai toimia niin
monta kertaa kakkapussien
loppusijoituspaikkana, että
asukkaat joutuivat ohjeistamaan
tällaisella näköisellä viestillä.

H

elsinkiläinen marisee helposti
katunäkymiensä ankeutta vierailtuaan
ulkomailla ihailemassa värikkäitä seinämaalauksia
ja julkisten paikkojen taideteoksia. Kyllähän
molempia löytyy myös Helsingistä, mutta kovin
harvassa ne ovat. Lähin koko seinän peittävä
maalaus eli muraali löytyy Arabiasta, Hämeentien
ja Intiankadun risteyksestä. Viikistä etsii
turhaan mitään tällaista, infokeskus Coronan
edessä mietiskelevä Gorilla on ainoa julkinen
taideteoksemme, jota sähkökaappeihin muutama
vuosi sitten tehdyt koululaisten lailliset graffitit
täydentävät.

T

oisinkin voisi olla. Paikallisesti näkymien
parantaminen voi olla helppoa, kuten
Versokujan virkkaajien esimerkistä huomaa. Mutta
ison seinän maalaaminen ei niin vain onnistukaan,
siinä tarvitaan jo useamman toimijan yhteistä
tahtoa. Sopivista paikoista ei liene pulaa. Viikin
norssin harmaa seinä suorastaan huutaa jotain
väriä, asukastalo Kaaren molemmin puolin on
tylsiä huoltorakennusten seinämiä ja Latokartanon
torin reunalle rakennetun asuintalon vaalea
länsiseinä odottaa selvästikin jotain taiteellista
pinnalleen.

J

ulkista taidetta kaivataan eniten sinne, missä
ihmisiä paljon liikkuu ja missä oleskellaan
pidempiä aikoja. Viikin Prisman eteen rakennettu
tyhjä tori on surullinen esimerkki epäonnistuneesta
suunnittelusta. Kuitenkin se voisi olla viihtyisä
oleskelupaikka istutuksineen, suihkulähteineen ja
patsaineen. Jonkinlaista kaupunkisuunnittelullista
ironiaa – tai tragediaa – on siinä, että sadan metrin
päässä tylyntyhjästä kivitorista on viimeisen päälle
rakennettu Maaherranpuisto, jossa en ole tainnut
koskaan nähdä yhtään ihmistä. Puisto kun on
väärässä paikassa, ihmisten kulkureiteistä sivussa
ja puusto vielä kovin nuorta.

I

hminen turtuu nopeasti siihen, että lähimai
semat ovat mitä ovat. Kannattaisi ehkä joskus
katsoa ympärilleen ja kysyä, miksi missään ei ole
iloisia yllätyksiä, esteettisiä elämyksiä tarjoavia
yksityiskohtia tai mieleen jääviä maamerkkejä. Ei
rakentamisen ja kaupunkisuunnittelun olisi pakko
olla tylsää ja yksitoikkoista. Vai onko?
•••

O

len pitkään ihmetellyt sitä, että nuorisotilat
sulkeutuvat koulujen myötä koko kesäksi,
myös upouusi Viikin nuta. Voisi kuvitella, että
vaikka monelle lapselle ja nuorelle on kesällä tarjolla
monenlaista puuhaa, kaikilla ei ole yhtä hyvä
tilanne ja tiloille olisi kysyntää. Ihan maalaisjärjellä
ajatellen tuntuu typerältä, että suurella vaivalla
rakennetun nuorisotalon ovat kiinni kolme
kuukautta vuodessa. Uusia näkökulmia asiaan
olisi syytä miettiä. Luulisi jonkun ikäisiä käyttäjiä
sentään löytyvän, kun kesälomia vietetään entistä
enemmän myös kaupungissa.

Uusi koira-aitaus
vasta juhannukseksi?
Viikinojan uusi koira-aitaus valmistuminen
on vaarassa venyä aina juhannukseen asti. Vanha koiraaitaus menee kiinni jo toukokuussa.
TEKSTI JA KUVAT Mikko Savelius

K

oira-aitauksen sijainti tulee Viikinojanpuistoon, kun vastaavasti kerrostalojen tieltä purettava vanha
koira-aitaus sijaitsee Tilanhoitajankaaren varrella. Uuden tilan rakentamisesta vastaa Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osaston projektinjohtaja Jouni Sivonen.
– Rakentamistyöt etenevät hyvin,
mutta valmistuminen saattaa venyä
toukokuun lopulta aina juhannukseen asti, sanoo Sivonen.
Uuden koira-aitauksen suunnittelu valmistui jo viime vuoden puolella ja budjetti laadittiin ajoissa. Sen
sijaan varsinainen rakentaminen on
vaarassa viivästyä useammasta syystä.
– Suunnittelimme rakentamisen
aloittamisen lumien sulamisen aikoihin. Tuolloin maapohja arvioitiin
kuivaksi, mutta se paljastuikin savisen
märäksi. Syynä ylimääräisen kosteuteen oli viereiseltä kalliolta ohjautuvat
sadevedet, sanoo Sivonen.
ivosen mukaan ongelma ratkaistiin lisäämällä salaojitusta ja putkitusta suunnitellusta. Kaivaminen
päästiin aloittamaan huhtikuun alussa. Pääurakoitsijana toimii Stara. Mitä nämä ylimääräiset kustannukset

S

merkitsevät kaupunkilaisten kukkarolle?
– Lisätyöt eivät aiheuta suurta lisäkustannusta, vaan urakan hinta on arviolta 150 000 euroa. Työt suoritetaan
rakennusviraston nykyisestä budjetista, sanoo Sivonen.
Sivosen mukaan savea riittää aina
30 metriin asti, ja maapohjan valmistelut vaativat useamman kuormalavallisen uutta maapohjaa.
Työt etenevät lähes suunnitellusti.
Mikä sitten voi aiheuttaa loppupään
venymisen toukokuusta aina juhannukseen asti?
– Maapohjan rakennustyöt saadaan
kyllä valmiiksi toukokuuksi. Epävarmuudet liittyvät istutusten viimeistelyyn sekä moduuleina koottavien koirien aitausten toimitusaikatauluun,
sanoo Sivonen.

U

uden koira-aitauksen sijainti
on tuulinen ja aurinkoinen sekä osittain heikosti valaistu. Sivosen
mukaan koira-aitaukseen istutetaan
suunnitelman mukaisesti useita noin
kymmenvuotiaita 2,5–3 metriä korkeita puita. Lisäksi katuvalaistusta
lisätään runsaasti alueelle johtaville poluille.

•••

M

inusta kevät alkaa vasta, kun metsien puut
alkavat vihertää. Tänä vuonna se tapahtui
vasta vapun tienoilla. Viikissä luonnon heräämistä
onkin helppo seurata. Mutta kuten Eero Haapasen
luontokuvista voi huomata, paljon enemmänkin
nähtävää ja koettavaa olisi tarjolla ihan lähinurkilla.
Kannattaakin bongata tarjolla olevia opastettuja
retkiä ja lähteä mukaan. Tulevina kuukausina
Viikin luonto tarjoaa helppoja retkeilykelejä
jokaiselle meistä. Kannattaa käyttää huviksi ja
hyödyksi!

Rakennusviraston Jouni Sivonen uuden koira-aitauksen työmaalla.

Työt etenevät märästä
savipohjasta huolimatta.

Tässä lehtijutussa käytetään Helsingin kaupungin rakennusvirasto suosittelemaan nimitystä koira-aitaus, eikä ehkä yleisimmin tunnettua nimitystä koirapuisto.
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Kuva © Eero Haapanen

Metsäkaurisparvi Viikin pellolla

Kuva © Eero Haapanen 2013

Viikin
monipuolista
luontoa
Viikin alueen luonnon parhaisiin
asiantuntijoihin kuuluva Eero
Haapanen kävi Viikki-Seuran
kevätkokouksessa näyttämässä
valokuviaan ja kertomassa
maallikon näkökulmasta suoras
taan häkellyttävän monipuolisesta
eläinkunnasta, joka erityisesti
Vanhankaupunginlahden
suojelualueella viihtyy.

E

ero Haapasen opastamille retkille
ehtii vielä tämän lehden ilmestymisen
jälkeenkin. Perjantaina 27.5. tehdään
yölaulajaretki Viikkiin, toisena oppaana on
Paul Segersvärd. Lähtö tapahtuu Gardenian
pihasta klo 22 ja takaisin tullaan puolen yön
tienoilla.

T

iistaina 26.7. järjestetään retki
Pornaistenniemelle klo 18–20.
Kokoontuminen Jokisuuntien parkkipaikalla
sikäläisen koirapuiston vieressä.

Nuoria harmaahaikaroita

Kuva © Heikki Poroila

Viikinojan
hauki
Kalajutut jäävät usein käsien
levittelyksi, mutta ei aina. Tämä
melkein metrinen kutuhauki
herätti monen päivän ajan
epäuskoisia huudahduksia,
eivätkä kaikki vieläkään
usko, että kuivana aikana niin
pikkuisessa Viikinojassa voisi
liikuskella moisia petoja. Mutta
harvoinpa uppotukilla on
selkäevää!
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Ilta torilla

– Musiikkia villissä Viikissä 19.8.2016
Latokartanon torilla juhlitaan jälleen perjantaina 19.8. klo.17–21,
kun Ilta torilla -tapahtuma saa jatkoa. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton.
yleisönsä mielenkiintoiselle
matkalle bluesin ja kansanuonna 2015 ensimmäistä musiikin rajalle.
kertaa järjestetty Viikin
Viime vuoden tapaan,
oma musiikkitapahtuma on myös nuorten omille yhtyjälleen päässyt vauhtiin, kun eille on varattu aikaa. Muuryhmä aktiivisia viikkiläisiä tokset esiintyjien osalta ovat
on taas kokoontunut suun- vielä mahdollisia, joten kannittelemaan unohtumaton- nattaa seurata tiedottamista
ta tapahtumaa.
elokuussa!
Esityksissä painottuvat jälleen juurimusiikki sekä kanapahtuman vastaavana
sanperinnemusiikki. Illan
järjestäjänä toimii Viikaikana lavalla nähdään mm. ki-Seura ry, jonka lisäksi tokantriyhtye Saltwater Jinx ja teutuksessa on vahvasti mujazzorkesteri Mauri Isoaho kana Viikin asukastalot. YhDigBand, saaden yleisön teistyökumppaneina toimivat
tanssijalat varmasti vipatta- Nuorisoasiankeskus – Viimaan sekä Juurakko, joka vie kin nuorisotalo ja Arabian

Teksti Ina Aalto

V

Viikin kirkon

kevät ja kesä

Messu

joka sunnuntai klo 10
● 5.6. klo 10 Suvivirren sunnuntain
Torimessu Latokartanon torilla
(Viikin kirkon ja Valintalon välissä).
Naiskuoro Pihlaja ja Pihlajanmarjat-kuoro. Lapsille leikkipaikka. Tervetuloa laulamaan suvivirttä!
● Osa kesän messuista on rippikoululeirien konfirmaatio
messuja (3.7., 10.7., 31.7., 7.8.)
● Metsämessu to 9.6. ja 18.8. klo 18. Lähtö Viikin kirkolta
klo 17.45

Musiikkia

● su 15.5. klo 18 ”Tänä
aamuna aurinko nousi” –
Herttoniemen srk:n kamarikuoro Oran kevätkonsertti, joht. Kirsi Lemponen
● su 22.5. klo 18 Tahdon!
-lauluja rakkaudesta ja
tästä elämästä. Konsertti
kesällä avioituville ja
hyvän musiikin ystäville.
FaktaBeat ja huippusolistit
● su 5.6. klo 18 Laulua
elämä soi -konsertti.
Naiskuoro Pihlaja, joht.
Marjasisko Varha
● Kesämusiikki ja päiväkahvit to klo 13 (9.6., 23.6.,
7.7., 21.7., 4.8.)

Viikin iltaruoka

ke klo 17–19 (25.5. viimeinen kerta). Vapaaehtoisten
valmistama kasvisruoka
kaikenkokoisille viikkiläisille
ja perheille. Omakustannushinta 1 €/ henkilö.

Soppa-Paanu

to 26.5. klo 12. Lounas ja
hartaus. Vapaaehtoinen
maksu diakonialounastyön
hyväksi.

Tähtäimessä
pienen budjetin häät!

Tule mukaan yksin tai kumppanisi kanssa, isovanhempi,
sisar tai ystävä; jakamaan ja
saamaan vertaiskeskusteluissa ideoita kuinka järjestää
häät mahdollisimman pienellä budjetilla. Tiistaina 31.5.,
7.6. ja 14.6. klo 16–18.

Grilli-ilta

ke 22.6., ke 20.7. ja 24.8.
klo 18 Hoiva Viikin terassilla
(Viikin kirkon ja Hoiva Viikin
välissä)

Kouluun lähtevien
siunaaminen
ke 10.8. klo 18

Lähetysyhdistys
Kylväjän kesäseurat

ke 17.8. klo 18.30 (kahvit
klo 18) Hannele ja Petri
Jukasella, os. Metsänhoitajankatu 5 A 12.

Diakonian
ajanvaraus

kesällä keskitetysti Malmin
diakoniatoimistossa
(Kunnantie 1) ma, ke ja to klo
10–11, puh. 09 2340 4481.

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

Malmin
seurakunnan
juhannusjuhla

T

nuorisotalo sekä Ravintola
Kaski, jossa järjestetään viime vuoden tapaan tapahtuman viralliset jatkot. Helsingin kaupungin Kulttuurikeskus on myös jälleen lähtenyt
mukaan avustamaan tapahtumaa taloudellisesti, minkä
lisäksi toivomme, että saamme houkuteltua mukaan
myös paikallisia yrityksiä tapahtuman tukijoiksi.

nistyneet.
Jos haluat tulla tapahtumaan myymään (ruokaa, taidetta, käsitöitä jne.) tai sinulla on ehdotuksia tai tarjouksia oheisohjelmasta taukojen
ajaksi, ota rohkeasti yhteyttä.
Jos haluat osallistua tapahtuman toteuttamiseen vapaaehtoisena talkoolaisena,
otamme apusi myös mielellään vastaan!

T

Yhteydenotot / lisätietoja
sähköpostitse ina.aalto@
yahoo.com – Ilta torilla
-tapahtuman vastaava
tuottaja.

apahtumaan on ilmoittautunut muutama toimija myymään tapahtumayleisölle pientä purtavaa ja
suunnitelmat muun oheisohjelman suhteen ovat käyn-

pe 24.6.
Lohirannassa ja
Kellokoskella.

Kuva © Ritva Hämäläinen

Tarkempia tietoja Kirkko
ja kaupungissa 26.5. ja
Lähitiedossa 25.5.

Viikin ja
Munkkiniemen
seniorikerhon
kävelijöitä
Munkkiniemen
kartanon edessä
maaliskuussa 2016.

Laulujen kävely

Malmin hautausmaalla
ma 22.8. klo 18 ja
ti 23.8. klo 18
Käyntejä tunnettujen
suomalaisten laulajien ja lauluntekijöiden
haudoilla (Oke Tuuri,
Tapio Rautavaara, Laila
Kinnunen, Tauno Palo,
Armi Aavikko, Olavi
Virta, Petri Hohenthal).
Kullakin haudalla
kuullaan kyseiseen
henkilöön liittyvä laulu
ja tarina. Kesto pari
tuntia/ pari kilometriä.
Mukana Jukka Linkoheimo ja Hessu Chydenius
(laulu, kitara) sekä Risto
Alaja (tarinaopas).
Kävelyt alkavat Viikin
kirkon edestä. Ilm.
15.–18.8. sähköpostitse
ralaja289@gmail.com.
Ilmoita, kumpaan kävelyyn haluat vai käyvätkö
molemmat ajankohdat.
Mukaan mahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä
30 osallistujaa/kävely.
Osallistumismaksu 15
€ (käteinen, tasaraha)
Kirkon Ulkomaanavulle. Sateella kävely
peruuntuu.

Hautausmaaretriitti

la 27.8. klo 10–16
Aloitamme Viikin kirkolla
ja kuljemme hautausmaalla hiljaisuudessa
kukin omaa polkua. Kokoonnumme sovittuina
aikoina sovitussa paikassa yhteen saamaan
uuden mietiskelytekstin.
Retriitin purkaminen tapahtuu Viikin kirkolla klo
15. Mukaan omat eväät.
Retriitti toteutuu säästä
riippumatta. Mukaan
mahtuu 10 osallistujaa.
Ilm. viimeistään 25.8.
ralaja289@gmail.
com. Kanssakulkijoina
pastorit Saku Toiviainen
ja Risto Alaja.

Viikin seniorikerhon
kuulumisia
Seniorikerho
on kokoontunut
joka kuukauden
3. keskiviikko.
Tapaamisissa on ollut
luentoja erilaisista
aiheista.

tomus -projektiin. Valmiiksi tuli aihepiireiltään erilaisia tarinoita suku-, rakennus-,
matka-, lemmikki-, urheiluja luontoaiheista. Joitakin
näistä tarinoista on katsottu myös yhteisesti kuukausitapaamisessamme.
Ryhmä seniorikerhon jäseniä on osallistunut lähialue
yhteistyöhön käymällä kerTeksti ja kuvat
ran kuukaudessa viihdyttäRitva Hämäläinen
mässä Hoiva Viikissä olevia
asukkaita laulaen ja lausuen.
n kuultu Itämeren histo- Toiminta jatkuu kesän jälriasta, saatu tietoa sosi- keen syyskuussa.
aalipalveluista ja nivelasioista
ja on harjoiteltu naurujoogaa.
eemme kevätretken PorOhjelmat ovat vetäneet runvooseen 27.5. Menemsaslukuisen kuulijakunnan eli me bussilla ja palaamme J.L.
noin 40 henkilöä.
Runeberg laivalla. PorvoosSeitsemän seniorikerho- sa nautimme lounaan ja piilaista osallistui tammi-helmi- pahdamme myös Brunbergin
kuun aikana Viikin kirjaston makeistehtaalla.
järjestämään Digitarina kerInnokkaasti on jatkettu

O

T

Teemme
kevätretken
Porvooseen
27.5. Menemme
bussilla ja
palaamme
J.L. Runeberg
laivalla.

myös yhteisiä kävelylenkkejä tiistaisin. On tehty kävelyretket Paloheinään, Munkkiniemeen ja Seurasaareen sekä
kävelty Viikin lähimaisemissa. Munkkiniemen retkelle
liittyi mukaan myös Munkkiniemen Seniorikerhon kävelijöitä. Yhteiskuva otettiin
kartanon edessä.
Kävelyryhmässä on aktiivisesti 12–15 henkilöä. Toukokuussa teemme vielä retken Kivinokkaan. Kevään viimeinen kävely on 10.5. ja jatkamme taas syyskuussa.

syksyn ohjelman lähes valmiiksi. Tarjolla on taas mielenkiintoisia luentoja ja kivaa
yhdessäoloa. Tiedotamme tapahtumistamme Koillis-Helsingin Lähitieto -lehdessä ja
yksyn tulevia tutustu- asukastalojen ilmoitustaumis- ja retkikohteita ovat luilla. Syksyllä pyrimme saamuun muassa Malmin len- maan tiedotuskanavan myös
tokentän ympäristö ja Viikin Viikki-Seuran verkkosivuille.
puhdistamo, vierailu YLE:lle
ja Helsingin Kaupunginmueniorikerhon toimikunta
seoon.
toivottaa kaikille jäsenilHallitus on suunnitellut leen rentouttavaa kesää.

S

S

Viikissä tapahtuu  

Keskiviikko 11.5.2016

7

Versokujan virkkaajat

– yhteisöllisyyttä eko-Viikin tyyliin
Ensin oli koristeita Verso- ja Mahlakujan
risteyksen puissa. Sitten sai lyhtypylväs
suojakseen värikkäitä virkattuja
tekstiilejä. Ohikulkijaa moinen ilahduttaa
sekä visuaalisesti että esimerkkinä
lähiympäristöstä välittämisenä. Onnistuin
lopulta yllättämään koristelijoita itse teossa
ja pääsin haastattelemaan ympäristön
koristeluun syyllisiä eli Versokujan
virkkaajia.
Teksti ja kuvat
Heikki Poroila

N

yt ei tosin virkattu, vaan
kokoontumisen käsityöosuuden täyttivät vappukoristeiden tekeminen. Susanna Forsman, Pirjo Hutanen, Virpi Jylhä, Riitta
Kahelin, Tiina Lilja, Tuija
Ruismäki ja Tarja Sallanko
asuvat kaikki Versokujan ns.
ryhmärakentamisalueen taloissa, joissa on kokeiltu monia ekologisesti kestäviä menetelmiä. Yhteisöstä onkin
tullut tiivis, kaikki tuntevat
toisensa ja yhteisiä projekteja
riittää. Virkkauskerho ei ole
ainoa tapa tehdä asioita yhdessä, versokujalaiset siivoavat keväisin porukalla ja vuotuiset elojuhlat näkyvät ulkopuolisillekin.

N

yt puhutaan kuitenkin
ryhmästä, joka noin

jen tekemiseen tulivat sitten
innolla mukaan myös lapset ja puolisot, joiden rooliksi muuten olisi jäänyt sähkövalojen asentaminen ja ylimpien koristeiden asettelu.

ällainen katutaide ilahduttaa myös ohikulkijoita. Ilahduttamisen halu onkin
Versokujen virkkaajien yksi
tärkeä motiivi tuoda töitään
kaikkien näkösälle. Päiväkotiryhmiä on käynyt valoku- myös saaneet olla rauhassa, risteita takaisin eli yhteisesersokujan virkkaajat toi- via ottamassa ja roskakuskit- niihin ei ole kohdistettu min- tä pidetään myös huolta. Ei
mivat sekä omaksi iloksi kin ovat olleet silmin nähden käänlaista vandalismia. Lap- hassumpi tapa opettaa vasettä yleisistä syistä. Ryhmässä yllättyneitä. Koristelut ovat set tuovat tuulen repimiä ko- tuullisuutta.
on voimakas ”naisten täytyy
pitää yhtä” -henki, kokoontumiset ja yhteinen Facebook-ryhmä koetaan tärkeinä verkostoitumisen tapoina. Yhteinen toiminta kaikille näkyvällä tavalla vahvistaa
yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sitä yhteisöllisyyttä, josta
paljon puhutaan, mutta jota
on joskus vaikea käytännössä
Latokartanon alueella sijaitsee viisi asukastaloa, jotka ovat kaikkien alueen asukkaiden
kuvailla. Kynnys naapuriavun
yhteisessä käytössä. Taloissa voi harrastaa monipuolisesti käsitöitä, liikuntaa ja taiteita,
pyytämiseen on ryhmän ankorjata ajoneuvoja tai järjestää juhlia ja tapahtumia. Asukastalojen toiminnasta vastaa
siosta alhainen.
Viikki-Latokartanon asukastaloyhdistys ry.

V

kerran kuussa kokoontuu
virkkaamaan ja samalla vaihtamaan ajatuksia muistakin
asioista. Ytimen muodostivat aluksi käsityön harrastajat, mutta mukaan on saanut
tulla muutenkin. Kaikki ovat
naisia, mutta periaatteellista
estettä ei miestenkään mukaantulolle olisi. Ryhmä on
tarkoitettu vain Versokujalmpäristön koristelemila asuville, mutta hauskaa olinen koetaan ryhmässä
si, jos samanlaisia ryhmiä syn- myös myönteisenä velvoltyisi myös muille eko-Viikin lisuutena. Oman asuinalueen viihtyvyydessä on kysyalueille.
mys paitsi asunnoista, myös
dea puitten koristelemi- yhteisistä alueista. Siinä vaisesta syntyi eräänä joulu- heessa, kun eko-Viikki rakenna ”joulukujan” avajaisten yh- nettiin, ei mitään silmää mielteydessä, sitten innostuttiin lyttävää katutaidetta tai patmyös pääsiäisenä ja nyt teh- saita harrastettu, vaikka jokudäänkin jo vappukoristeita. nen puu istutettiinkin. Oman
Valot ja koristeet talven pi- ympäristön pitäminen siistimeydessä tuntuivat hyvältä nä ja miellyttävänä näköaistilidealta ja sen jälkeen ajateltiin, le on sellaista välittämistä, joettä tällaista voisi olla muina- ka paljolti määrittelee asuinkin vuodenaikoina. Jäälyhty- alueen hengen.

Y

I

T

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 puutyökursseja ja siellä toimii Helskyn järjestämä
lasten käsityökoulu.
KUNTO – Liikunta- ja kuntoilutalo
Leskirouva Freytagin kuja 10
Asukastalo Kunto on suunniteltu nimensä
mukaisesti liikuntakäyttöön. Jumppasalissa
voi harrastaa erilaisia pallopelejä, tanssia jne.
Liikuntaa tarjoavat monet alan yritykset. Saliin
voi varata yksityisvuoron. Kunnosta löytyy myös
pieni kuntosali.
LAVA – Esittävän taiteen talo
Biologinkatu 5
Lava on suunniteltu esittävän taiteen harrastamista ja esityksiä varten. Talo sopii hyvin myös
tapahtumien, juhlien ja tilaisuuksien pitopaikaksi. Lavassa on korkealaatuiset äänentoistolaitteet ja talosta löytyy myös kaksi hyvin varusteltua musiikkiharjoitustilaa.
MOTTI – ajopelien kunnostuspaikka
Von Daehnin katu 5
Motissa voi pestä ja korjata autoja, moottoripyöriä, mopoja, polkupyöriä ym. menopelejä.
Halliin mahtuu sisälle samanaikaisesti 4 autoa.
Hallissa on autonostimen ja työkalujen lisäksi
nostolaite myös kaksipyöräisiä kulkuneuvoja
varten.
Kaikki Latokartanon alueen kiinteistöt osallistuvat asukastalojen rahoitukseen ja
ylläpitoon. Alueen asukkailta peritään asumismuodosta riippumatta vuokrissa ja
vastikkeissa yhteiskerhotilamaksua asuinneliöiden mukaan. Talojen rakennustoiminnasta
ja ylläpidosta vastaa Latokartanon pysäköinti oy, jonka alueen asuntoyhtiöt omistavat
yhdessä.
Katso lisätietoja asukastalojen toiminnasta verkkosivuiltamme www.viikki.fi.
Löydät meidät myös Facebookista: facebook.com/viikinasukastalot.

www.viikki.fi
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Johanna
Keith

Johanna avasi lastentarvikekaupan
viikkiläisten iloksi
Helmikuun
lopussa avattiin
Viikinmäen Prisman
viereen käytettyjen
lastenvaatteiden ja
-tarvikkeiden liike
Fall in Green.
Teksti ja kuva Elisa Jalonen

H

eti liikkeeseen sisään
tultaessa uutta tulijaa
tulee iloisesti tervehtimään
liikkeen omistaja Johanna
Keith, joka ripustaa uusia
myytäviä vaatteita henka-

reille. Viikkiläisille lapsiperheille lastentarvikekirppis on
mukava piristys, vaikka kauppa käy reippaasti Facebookin
myyntiryhmissä.
Johanna oli pohtinut jo pidempään, miten voisi yhdistää kahden pienen lapsen äitinä yrittäjyyden, perhe-elämän sekä ekologisen elämäntavan. Yrittäjyyttä tuli
pohdittua pidempään, mutta liiketila löytyi heti, kun hän
oli kauppareissullaan kurkistanut tyhjän liiketilan ikkunoista sisään. Fall in Green on
saanut sopivasti asiakaskuntaa lähiympäristön eli Vii-

Viikki-Seura on
sitoutumaton,
kaikille avoin
kaupunginosayhdistys,
jonka toimi
alueena on
Viikki-Lato
kartano.

kinmäen, Pihlajiston ja Latokartanon lapsiperheistä ja
isovanhemmista.

N

äin Johanna kertoo vilkkaista aamupäivistään:
”Koska uutta tavaraa tulee
myyntiin joka päivä, on monelle tullut tavaksi käydä jokaisella kauppareissulla piipahtamassa liikkeessä. Iltapäivisin on rauhallisempaa.
Lisäksi kaipailisin etenkin
myyjiä, sillä ostajia tuntuu
riittävän. Kauppa on ostajalle kuin keidas, josta löytyy
vaatteiden ja lelujen lisäksi
imetysvaatteita, tuttipulloja,

kestovaippoja, lakanoita, kenkiä ja lastenastioita. Tietysti
tähän aikaan vuodesta, kun
hankintaan välikausivaatteita, ovat ne pian esille laittamisen jälkeen myyty.”
”Halusin avata liikkeen,
jossa vaatteet ovat esillä koon
mukaan. Itse en aikaisemmin
työssäkäyvänä vanhempana
ehtinyt lastenvaatekirppiksillä möyhimään jokaista lokeroa erikseen tai sitten liike oli
jo ehtinyt mennä kiinni”, kertoo Johanna kokemuksistaan.
Nyt vaatteet ovat esillä
koon mukaan, joten piipahdus kauppareissulla kannat-

taa myös työssäkäyville, sillä liike on avoinna arkisin klo
18.30 asti. Ostoksille voi tulla lasten kanssa, lapsille on
varattu kulmaukseen leikkipaikka ja aikuisille pieni kah-

vipiste. Lähiaikoina avautuvat
verkkosivut, mutta tässä vaiheessa viimeisin tieto löytyy
helposti Fall in Greenin Facebook-sivuilta (https://www.
facebook.com/fallingreen/)

Fall in Green, Viikinportti 4 B 16, avoinna arkisin ma–ke ja pe
klo 9.30–18.30, la–su 10–16. Torstaisin suljettu.

Kiinteistömaailma palveluksessasi.
Oletpa ostamassa tai myymässä, valitse Oma Välittäjä avuksesi.

ovat
tervetulleita kaikki Viikin
asioista kiinnostuneet.
Tule sinäkin mukaan,
aktiiviseksi tai
vain tukijäseneksi.
Jäsenmaksu on vain
15 euroa vuodessa,
tukijäseniltä 25 euroa.

Jäseniksi

Liity
ViikkiSeuraa
n!

Viikki-Seura toimii
kaikkien viikkiläisten yhteisenä äänenä,
oli sitten kyseessä liikenne, nuoriso, liikunta,
sosiaali- ja terveyspalvelut tai pientä taloudellista
tukea tarvitseva paikallinen hanke.
Kaikissa seuraan liittyvissä asioissa voit ottaa
yhteyttä puheenjohtaja Riitta Korhoseen
(riittakorhonen3@gmail.com) tai sihteeri Heikki
Poroilaan (heikki.poroila@gmail.com).

www.kaupunginosat.net/viikki

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

Merja Långvik
Kiinteistönvälittäjä,
VTM, LKV
Puh. 050 596 8086

Tiina Mikkola
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, MyAT
Puh. 044 722 4535

Hanne Perola
Kiinteistönvälittäjä,
LKV
Puh. 045 2071441

JANI KYLMÄNEN
KIINTEISTÖNVÄLITTÄJÄ, LKV, LVV, KIAT
PUH 050 386 6696
JANI.KYLMANEN

Carita Piippo
Yrittäjä, toimitusjohtaja,
LKV, YKV
Puh. 0500 814 664

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

Niina Raatikainen
Myyntineuvottelija,
Puh. 050 303 7636

Sanna Ramolli
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, LVV
Puh. 050 302 0803

Kun pohdit
kodinvaihtoa,
kutsu meidät
Kotikäynnille.

Ajanvaraus: 09 387 2341 Nettiajanvaraus 24/7
www.pihlajanhammas.fi
Rapakiventie 10 F

KEVÄTTARJOUS
SUUN
TERVEYSPAKETTI 125€

hammastarkastus • röntgenkuvat
hammaskivenpoisto• värjäymien poisto

IMPLANTTIHOIDOT
ALK. 1550€
HAMMASLÄÄKÄRIT

Lana Partonen
Martin Lemmini
ERIKOISHAMMASTEKNIKOT

Ilkka Garaisi
Ryan Cedras

• ilmainen konsultaatio

VALKAISUHOIDOT

• kotivalkaisu 200€
• tehovalkaisu vastaanotolla 275€
Hinnat ovat omavastuuhintoja
Hoidamme palveluseteliasiakkaita.
Palvelemme myös venäjäksi ja viroksi.

Kokonaisvaltaista hammashoitoa helposti ja nopeasti!
Tutustu palveluihimme!

Aira Reinikka
Myyntipäällikkö,
LKV
Puh. 050 431 9770

Raija Sandhu
Kiinteistönvälittäjä,
LKV
Puh. 050 386 6661

Osmo Turunen
Kiinteistönvälittäjä,
LKV
Puh. 050 431 9980

www.kiinteistomaailma.fi
Asuntoherttua Oy
Megahertsi, Insinöörinkatu 2, 00880 Helsinki,
puh. (09) 759 7470, herttoniemi@kiinteistomaailma.fi
Viikinportti 2, 00790 Helsinki, puh. 044 744 7100, viikki@kiinteistomaailma.fi

Heidi Hirvensalo
Myyntisihteeri
LKV
Puh. 050 386 6679

