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Laskiaisrieha
Latokartanon torilla 26.2.2017

Kuva © Heikki Poroila

Perinteinen laskiaisrieha laskiaissunnuntaina
26. helmikuuta Latokartanon torilla. Torilla klo 11–14
pienestä maksusta poniratsastusta, koiravaljakkoajelua,
grillimakkaraa ym. sekä vapaa pulkkamäki.
Viikin kirkossa perhemessu klo 10, Yhteisvastuulounaskahvila klo 11, arpajaiset sekä myynnissä käsitöitä ja
herkullisia tuotteita. Lapsille on ohjelmassa askartelua,
lelukirppis, ilmapalloja ja kirkkopolku.

Kysymykset ja kuva Heikki Poroila,
vastaukset Matias Taavitsainen

Tapahtumatuottaja Taavitsainen
Matias Taavitsaisen
ajatuksia Viikistä. ViikkiSeura palkitsi hänet
viime marraskuussa
Vuoden viikkiläinen
teko 2016 -valinnalla,
perusteena heinäkuussa
Maaherranpuistossa
toteutettu Electronic
Fields Festival -tapah
tuma.
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Millaista on olla
viikkiläinen nuori?
Koetko itse olevasi
viikkiläinen?

Viikkiläisellä nuorella ei Viikissä ole juurikaan tekemistä, tekeminen pitää itse luoda. Koulu nyt arkena tuottaa tekemistä, mutta muuten arkena tai viikonloppuina ei mitään erikoista ole. Onneksi täällä on
etenkin liikkumisesta pitäville noita
liikuntapaikkoja. Esimerkiksi Latokartanon liikuntapuistossa voi talvella pelata jääkiekkoa ja kesäisin
pystyy pelaamaan jalkapalloa ja tennistä. Viikissä on ihan mukava asua,
ei ole mitenkään kovin levoton paikka ja täältä pääsee helposti kaikkialle
ympäri pääkaupunkiseutua julkisilla ja myös todella helposti esim. pyörällä. Itse koen olevani viikkiläinen,
koska olen täällä pitkää asunut ja liikun kuitenkin täälläkin paljon. Ei
ole paikkaa jota en Viikistä tietäisi.
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Vadelmakallion ladon
viljelypalstat taitavat
olla sinullekin tuttu
paikka. Miten suhtaudut tällaiseen ”maalaismaiseen” harrastukseen? Voitko kuvitella
itsesi palstaviljelijänä?

Palstaviljely on kuin mikä tahansa muukin harrastus. Maksaa

Kuva © Heikki Poroila

Viikin norssista
enemmän kuin mitä siitä saa, mutta toisaalta se on ihan mukavaa tekemistä aina välillä. Itsekin olen ollut perheemme palstaa hoitamassa
ja onhan se aurinkoisella säällä ihan
mukavaa. Sateella sitten ei. Jos täällä
vanhempana asun niin voisin kuvitella itseni viljelemässä erilaisia helposti kasvavia kasviksia kuten kurkkuja ja perunoita.

Matias
Taavitsaisen
harrastus
saattaa
tulevaisuudessa
muuttua
ammatiksi.
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Miten sinä ryhdyit
sellaiseen urakkaan
kuin Electronic
Fields Festival?

EFF syntyi tarpeesta aktivoida
Viikkiä, koska kuten edellä mainitsin, ei täällä kovin paljon ohjelmaa
ole. Tapahtumasta piti tulla pienen pieni parin esiintyjän konsertti, mutta siitä kasvoikin hieman vahingossa kokopäiväinen festivaali
ruokakojuineen ja suurine valotehosteineen. Alkuun kamppailin todella kovin painein raha-asioiden
kanssa, mutta onneksi lopulta saimme juuri ja juuri tarpeeksi rahaa kokoon yhteistyökumppaneilta. Lisäksi aikaa oli vain rajallinen määrä
ja esim. tapahtuman rakentaminen
kesti melkein kaksi päivää suunnitellun yhden yön sijasta. Onneksi
minulla oli tukemassa ja auttamassa taustalla todella hyviä ihmisiä ja
ilman heitä siellä puistossa olisi varmaan vieläkin joku aidanpätkä odottamassa hakijaansa.
Näillä näkymin tapahtuma saa
myös jatkoa. Alustavia suunnitelmia
on jo tehty paljon ja sen verran voin
kertoa, että tapahtuma tulee kasvamaan mittasuhteissa kaksinkertaiseksi, kunhan oikeat yhteistyökumppanit löytyvät. Viimevuotiset
kumppanimme hyötyivät tapahtumastamme ja sen ihmeellisen suuresta huomiosta (ulkomaillakin oli
joku bongannut tämän). Kaksi lavaa
olisi tarkoitus saada ja toinen niistä
olisi teltta. Ei sitten haittaisi vaikka
tulisi taas taivaan täydeltä vettä niin
kuin viimeksi.

vetta tai aikaa tavata kasvotusten. Ei
se silti korvaa yhdessä tekemistä ja
oloa kokonaan.
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Heijastiko EFFtapahtuma omia
harrastuksiasi vai oliko
se jonkinlainen työnäyte siitä,
mitä pystyt tekemään?

Itse olen ollut pitkää kiinnostunut elektronisesta tanssimusiikista, joka on paljon suositumpaa esimerkiksi Ruotsissa ja Alankomaissa
kuin täällä Suomessa. Tällä genrellä, jota siis nykyään lähes joka radiokanavalta tulee, on onneksi lisääntynyttä kysyntää sekä nuorten että
aikuisten keskuudessa. Se ei ole nykyään enää vain pelkkää yökerhojen
jytkettä vaan täysin oma ja arvostettu genre kuin esim. rock.
Tapahtumantuotanto alkoi itseäni kiinnostaa sen jälkeen, kun
olin monia isoja ulkomaisia tapahtumia netistä seurannut ja alkanut
ihmetellä, miksei Suomessa ole yhtä hienoja tapahtumia. Tavoitteena
on päästä opiskelemaan korkeakouluun tapahtumatuotantoa ja muutaman vuoden päästä tuoda Suomeen samantasoisia jättitapahtumia kuin ulkomailla. Musiikin lisäksi tietenkin kaikenlaiset tapahtumat
kiinnostavat kuten esim. messut ja
suuret urheilutapahtumat. Harrastuksena on ollut tämä tuottaminen

aiemmin, mutta tästä on tulossa kyllä myöhemmin työkin. Electronic
Fields Festival on ja toivottavasti tulee jatkossakin olemaan ilmainen
tapahtuma kävijöille, enkä siitä rahaa saa eli harrastukseksi sitä voisi kutsua.
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Toimitko vapaa-aikanasi muiden viikkiläisten nuorten kanssa,
vai koostuuko ystäväpiirisi
muualla asuvista? Kuinka
tärkeänä pidät tänä päivänä
paikallisuutta, kun melkein
kaiken muun pystyy hoitamaan
verkossa paitsi henkilökohtaisen
tapaamisen?

Oma ystäväpiirini koostuu pitkälti muista kuin viikkiläisistä, on
kyllä muutama viikkiläinenkin. Kuitenkin esim. uutena vuotena oli mukava kokoontua Viikkiin, koska tämä on kuitenkin varsin keskellä
Helsinkiä ja tänne on aika helppo
tulla.
Paikallisuus on mielestäni suhteellinen käsite ja pidän koko Helsinkiä kuitenkin niin tiiviinä alueena, että aika paikallisia me kaikki
olemme. Verkkoviestiminen auttaa
myös paljon silloin, kun ei ole tar-

Lopuksi vapaa
sana Viikistä
elinympäristönä.

Viikki on mukava ja varsin moderni paikka asua ja täällä on varmasti koko Suomen paras koulu, nimittäin Viikin norssi. Liikenneyhteydet ovat suuri plussa verrattuna moniin muihin kaupunginosiin,
täältä pääsee varsin hyvin joka suuntaan. Jos joku asia vaatisi muutoksen niin Kevätkadun ja Tilanhoitajankaaren risteys, siihen pitäisi saada liikenneympyrä ja ne vaaralliset
kavennukset pois. Sanotaan, että
se lisäisi tuota turvallisuutta koulun edustalla, josta sadat pienetkin
lapset menevät päivittäin yli. Nykyään kavennukset aiheuttavat kiireisiä koukkailuja, kun autot sujahtavat siitä viime tingassa.
Kritisoitavaa on myös muutamassa muussa asiassa, joista ehkä
suurin on Viikin jääminen jostakin
syystä jumiin sille aikakaudelle, jolloin tämä rakennettiin. Onneksi nyt
vihdoin saatiin tänne jotakin uutta
ja tänne rakennettiin varhaisnuoria
ja alle 18-vuotiaita nuoria palveleva
nuorisotalo, mutta nuoret aikuiset
ja aikuiset eivät täältä kovin montaa
asiaa yleensä löydä. Onneksi sentään
partureita vielä on, ne eivät ole Viikistä poistuneet. Aikuisilta toivon
avoimuutta uusia asioita kohtaan;
monilta sitä jo onneksi löytyykin.

2   Viikissä tapahtuu

Keskiviikko 18.1.2017

Viikkimme avoimeksi myös nuorille
Tässä numerossa kerromme, kuinka yhden nuoren
suunnittelema teknomusiikin konsertti kasvoi
kokopäiväiseksi festivaaliksi Maaherranpuistossa.
Nuorelta Matias Taavitsaiselta ei puutu rohkeutta,
sillä seuraavaksi hän suunnittelee tapahtumasta
vielä suurempaa. Hyvä.
Matiaksen idea lähti siitä, että Viikissä ei ole
tarjolla nuorille juuri mitään. Hän kertookin
asuinalueemme jääneen jumiin sille aikakaudelle,
jolle se rakennettiin. Matias peräänkuuluttaa
avoimuutta uusia asioita kohtaan. Näihin
ajatuksiin on helppo yhtyä. Kaupunginosamme
tarjoaa loistavia mahdollisuuksia lapsiperheille,
koululaisille ja senioreille, mutta nuoret ovat
jääneet hieman taka-alalle.
Tässä yhteydessä voisin vihjaista, että nuoria
aikuisia kaivattaisiin vaikuttamaan alueemme
kehittymiseen vaikkapa Viikki-seuran toiminnan
kautta. Mutta en halua vihjata, vaan sanoa
suoraan: Nuoret aikuiset tervetuloa!
●●●

Minua vastaan käveli lähes huomaamaton
hyvä ele. Uudenvuodenpäivänä kahta koiraa
ulkoiluttanut herra poimi maasta muutaman
edellisen päivän juhlista maahan heitetyn
roskan. Hän ei odottanut puisto-osaston
työntekijää tai ketään toista, vaan eleettömästi
toimi. Vastaantulijan pieni teko herätti itsessäni
lämpimän tunteen. Sen sijaan toinen puoleni
ihmetteli miksi kukaan halusi roskata omaa
asuinaluettaan?
Mikko Savelius
päätoimittaja

Muistithan käydä
pulkkamäessä!
Talvella pidetään hauskaa
niin vauvojen, vanhempien kuin
vaarienkin kanssa.
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Tyttökiekkoa Malmin jäähallilla
Iskuetäisyydeltä Viikistä sijaitsee Malmin jäähalli. Se toimii useamman jäälajin harrastepaikkana. Haastattelimme vielä pientä,
mutta harrastajamäärältään kasvavan tyttöjen liikuntaharrastuksen valmentajia.
TEKSTI ja kuvat Mikko Savelius
Malmin jäähalli toimii muun mu-

assa jääkiekkoseura Red Wings kotihallina. Yksi sen harrastejoukkueista on tytöistä muodostunut jääkiekkojoukkue F–D -juniorit, joka
kattaa peräti kahdeksan ikäkautta alkaen seitsemänvuotiaista aina
15-vuotiaisiin.
Valmentajakaksikko Satu Kaski ja Pasi Sormunen puhuvat innostuneesti jääkiekon sopivuudesta tyttöjen harrastukseksi.
– Joukkuelajit sopivat tytöille,
sillä heille on luontaista ottaa toiset huomioon ja näin rakentaa yhteenkuuluvuutta joukkueessa. Poikiin verrattuna keskinäinen kilpailu on vähäisempää, joten itsensä ja
toisen haastamista harjoitellaan, sanoo Kaski.

Hänen mukaansa jääkiekko mahdollistaa itsensä kehittämiseen yhteisen hauskanpidon kautta. Vastaavasti Sormusen mukaan laji kasvattaa tyttöjen luonnetta.
– Jääkiekko on monipuolinen
harrastus. Siinä tytöt saavat nopeutta, kuntoa ja kestävyyttä, mutta
yhtä lailla henkistä voimaa. Harras-

Joukkuelajit
sopivat tytöille, sillä
heille on luontaista
ottaa toiset huomioon
ja näin rakentaa
yhteenkuuluvuutta
joukkueessa.

tus auttaa tyttöjä pitämään puolensa, sanoo Sormunen.
Tyttöjen jääkiekkoilu on vielä pie-

ni laji, mutta sen kasvuun on satsattu. Esimerkiksi Suomen Jääkiekkoliitto ja HIFK järjestävät yhteistyössä maksuttoman ”Gimmat Skulaa”
-jääkiekkokoulun tytöille Helsingin
jäähallissa Nordenskiöldinkadulla
kerran viikossa.
Pääkaupunkiseudun jääkiekkoseuroista ainoastaan kolmella on
tarjota tytöille oma jääkiekkojoukkue, joten kirittävää poikiin nähden
vielä riittää. Red Wings -valmentaja
Kasken mukaan tyttöjen jääkiekon
voi aloittaa myöhemmälläkin iällä.
– Ehkä jonkun tytön vanhempi
miettii, että jääkiekkoharrastuksen
aloittamisen aika jo ohi. Vastaan, että ei ole, sanoo Kaski.

Valmentajat Satu Kaski ja Pasi Sormunen kutsuvat uusia tyttöjä
kokeilemaan jääkiekkoharrastusta.

Viikissä tapahtuu  

Keskiviikko 18.1.2017

Uusia jäseniä
Viikki-Seuran
johtokuntaan

Riitta Korhonen
Viikki-Seuran
puheenjohtja

Kun viikkiläinen voi hyvin,
myös Viikki voi hyvin!
Abdirahim
”Husu” Hussein:
”Olen muuttanut Suomeen So-

maliasta jo vuonna 1994. Vuodesta 2013 asti olen asunut Viikissä.
Muutimme tänne Herttoniemestä, missä oli lapsiperheelle vähän
liian levotonta. Meitä on perheessä kaksi aikuista ja neljä pientä lasta (10, 8, 7 ja 4 vuotta). Lähivuosina varmaan täytyy etsiä isompaa asuntoa, kun lapset kasvavat.
Olen koulutukseltani yhteisöpedagogi, mutta olen tehnyt toimittajan töitä kohta viisi vuotta. Tällä hetkellä olen aktiivisesti myös
mukana politiikassa.
Viikki on ollut asuinympäristö-

nä erittäin hyvä, paljon rauhallisempi kuin Herttoniemen metron
seutu. Ihmiset ovat olleet ystävällisiä, emme ole kohdanneet täällä mitään ongelmia. Ihmiset jopa
moikkaavat minua, varmaan siksi, että minut tunnetaan radio-ohjelmista. Olen myös ruvennut tapaamaan ihmisiä ravintola Kas-

kessa. Tällä hetkellä tuntuu siltä, etten halua koskaan muuttaa
pois Viikistä!
Viikistä on vaikea keksiä mitään varsinaista vikaa. Ainoa asia,
joka viikkiläisille uussuomalaisille perheille tuottaa välillä pieniä
ongelmia, on suhtautuminen uskontoihin. Meille muslimeille esimerkiksi joulu on kristittyjen juhla, mutta sitä eivät suomalaiset aina tule ajatelleeksi. Pidän itse tärkeänä yrittää tällaisissa asioissa
toimia niin, että ymmärrys molemmin puolin paranee.

itse toimia välittäjänä
uussuomalaisten perheiden ja
muiden välillä. Pidän tärkeänä,
että ihmiset sopeutuvat hyvin elämään Viikissä ja toivon, ettei tänne synny jyrkästi erilaisia alueita.
Tässä suhteessa yhteistyö viikkiläisten toimijoiden kesken on
tärkeää. Pidän myös ympäristökysymyksiä tärkeinä. Uskon siihen, että kun ihmisten omat asiat ovat kunnossa, he suhtautuvat
myös ympäristöönsä hyvin ja vastuullisesti. Yksityinen hyvä muuttuu yhteiseksi hyväksi.”
Haluan

Kuva © Rami Aapasuo

Olen töitteni takia joutunut

matkustamaan paljon ja vasta
viime aikoina olen ehtinyt paneutumaan myös paikallisiin asioihin
ja siksi halusin tulla myös mukaan
Viikki-Seuran toimintaan. Minulle ovat tärkeitä perheiden hyvinvointiin liittyvät asiat, lasten
koulutusmahdollisuudet ja harrastukset. Tässä suhteessa tilanne on Viikissä aika hyvä, varsinkin
nuorempien lasten osalta. Mutta
aina on myös parannettavaa.

Abdirahim ”Husu”
Hussein

Yhdessä, yhteistyöllä ja yhteisöllisesti
Camila Morales:
”Olen taiteita rakastava kahden

pojan äiti ja asumme perheemme kanssa Latokartanossa. Viikissä olemme asuneet jo yhteensä neljä vuotta. Helsinkiin muutimme muualta viisi vuotta sitten.
Olen koulutukseltani muotoilija ja teen tällä hetkellä taidekasvatustyötä lasten parissa. Koen lasten kanssa työskentelyn erittäin
antoisana. Pidän lapsista ja lasten
kanssa on ihanaa kokeilla taiteen
eri muotoja, antaa lapsille uusia
kokemuksia ja sitä kautta auttaa
oppimaan ja oivaltamaan asioita.
Kun muutimme Viikkiin, liityin

Viikin MLL:n paikallisyhdistykseen tutustuakseni viikkiläisiin.
Olen yhdistyksen hyvin aktiivinen jäsen ja yritämme vaikuttaa
alueemme lapsiperheiden hyvinvointiin.
Tutustuakseni myös muihin
alueen asukkaisiin, perustin kaksi vuotta sitten ns. vertaisryhmänä toimivan ryhmän naisille,
jonka jäseniä pyrin aktivoimaan
teemailtojen pitämiseen omien
vahvuuksiensa tai muuten heitä
kiinnostavien aiheiden pohjalta.
Osa onkin jo aktivoitunut kirjoittamaan blogia näistä illoistamme.
Minulle lasten ja nuorten asiat
ovat tärkeitä ja siksi olen ollut mukana verkostossa, joka kokoontuu pari kertaa vuodessa pohtimaan ja kehittämään alueen lasten ja nuorten tilannetta. Yritän
jatkuvasti olla luomassa parempaa
yhteistyötä eri toimijoiden välille, en pelkästään lasten ja nuorten
kanssa työtä tekevien vaan myös

3

muidenkin toimijoiden välille. Itse
yrittäjänä olen myös mukana luomassa yhteistyöverkostoa viikkiläisten yrittäjien keskuuteen, jotta myös yrittäjät saisivat olla osana kannustavaa työyhteisöä.
Luonto on Viikissä niin lähellä!

Jo melkein kotiovelta pääsee suoraan luontoon, jonne on hyvä aina
silloin tällöin päästä puhisemaan.
Luonnosta saa voimaa ja on ihanaa, että syksyllä voi käydä keräämässä mustikoita tai puolukoita
metsästä. Ympäröivän luontomme vuoksi meillä on hyvät liikunnalliset mahdollisuudet.
Kasvavassa Viikissä tapahtuu

paljon ja alueella järjestetään aktiivista toimintaa eri-ikäisille. Löytyy liikuntaa, kulttuuria ja vapaaehtoistoimintaa.
Alueella on myös ruvettu järjestämään erilaisia tapahtumia,
joista moniin olen osallistunut
vapaaehtoisena. On tärkeää, että
alueen asukkaat ovat näissä mukana, sillä tällaisilla tapahtumilla
olemme luomassa juuri sitä tarvittavaa yhteisöllisyyttä.
Asuinalue on suhteellisen nuori, joten yhteisöllisyyttä ei vielä ole
kovin hyvin päässyt syntymään.
Olemme kaukana Helsingin keskustasta ja vailla kunnon palveluja. Vähäisetkin palvelut ovat
pikkuhiljaa häviämässä alueelta.
Vuokrat ovat myös liian korkeita.
Viikki-Seuran johtokunnan jä-

senenä haluan saada viikkiläiset
aktivoitumaan vapaaehtoistyöhön, oli se sitten vanhusten, lasten tai jonkin muun asian parissa. Tarvitsemme myös parempaa

Hyvää
Itsenäisyyden
juhlavuotta 2017!
Viikki-Seura jatkaa toimintaansa perinteisillä linjoilla. Syyskoko-

uksessa saimme kaksi uutta jäsentä johtokuntaan, Camila Morales ja Abdirahim ”Husu” Hussein, jotka esittäytyvät toisaalla lehdessämme. Nyt meitä on 12 aktiivia johtokunnassa.
Joulukuun perinteinen joulupolku jouduttiin perumaan, mut-

ta tänä vuonna satsaamme joulupolkuun enemmän ja vietämme
sitä Itsenäisyyden juhlavuoden merkeissä. Vuoden 2017 aikana
pyrimme myös käynnistämään ympäristötaiteen edistämisprojektin ”Värikäs Viikki”.
Kaavoitusasioita seurataan edelleen valppaana ja ollaan mukana Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin -hankkeessa, jonka perustamisselvityksestä valtuusto päättää 18.1. kokouksessaan.
Siivoustalkoot järjestetään keväällä ja Ilta torilla -musiikkitapahtuma kesällä. Kaupunkiviljelyä jatketaan Latokartanon torilla ja palstaviljelyä peltoaukealla kuten ennenkin. ”Vuoden viikkiläinen teko” -teko ja ”Paras palsta” valitaan taas syksyllä. Yhteistyötä tehdään tiiviisti asukastalojen ja myös muiden alueen järjestöjen kanssa. Viikissä tapahtuu -lehti ilmestyy tänäkin vuonna
kolme kertaa.
Viikkiläisille kunnallisvaaliehdokkaille järjestetään kuulemistilaisuus ennen huhtikuun vaaleja. Kannattaa tulla tenttaamaan
ehdokkaita, sillä on todella tärkeää saada oman alueen edustajia
valtuustoon ja muihinkin luottamustoimiin. Tässä tämän vuoden
toiminnan päätapahtumia, mutta pyrimme osallistumaan myös
muiden järjestöjen tapahtumiin.
Nettisivumme ovat uudistuneet vuoden alussa; seuratkaa ta-

Itse yrittäjänä
olen myös
mukana luomassa
yhteistyöverkostoa
viikkiläisten
yrittäjien keskuuteen,
jotta myös yrittäjät
saisivat olla osana
kannustavaa
työyhteisöä.
yhteistyötä eri alueella toimivien
toimijoiden kanssa. Vain me viikkiläiset itse voimme saada alueellamme muutosta aikaan – tekemällä ja osallistumalla.
Itse kaksikielisenä olen mukana edistämässä vieraiden kielten
varhennettua opetusta alueella.
Hanketta edistävä vanhemmista koostuva vapaaehtoisporukka
on ollut hyvin tehokas ja aikaansaava, ja siksi olen optimistinen ja
tiedän, että alueella on potentiaalia suuriin asioihin.
Alueen palveluiden häviäminen on tällä hetkellä erittäin huolestuttavaa. Pahimmassa tapauksessa tämä tule vaikuttamaan alueen viihtyvyyteen, eikä se houkuttele enää uusia asukkaita.
kaikille viikkiläisille ilontäytteistä alkanutta vuotta. Osallistukaa ja olkaa mukana
Viikin tapahtumissa. Pitäkäämme myös toisistamme ja ympäristöstämme huolta. Heikoimmassa asemassa olevista vielä enemmän. ”
Toivotan

pahtumia netissä ja kertokaa toivomuksia sekä antakaa palautetta osoitteessa: www.viikkiseura.fi
Kuten Itsenäisyyden juhlavuoden teema ”YHDESSÄ” velvoittaa, toivon, että voimme toimia kaikki yhdessä hienon asuinalueemme hyväksi. Hyvää toimintavuotta 2017!
Kuva © Riitta Korhonen

TEKSTI Mikko Savelius

Viikin Monitoimitalo
etsii lisää liikkujia

V

iime vuonna Viikin Monitoimitalo sai uuden isännän, kun
yliopistoliikunnan Unisport lopetti toimintansa ja uudeksi
toimijaksi tuli Viikin Monitoimitalo Oy. Talo tarjoaa edelleen liikuntatiloja salibandylle, futsalille, sulkapallolle sekä kuntosalin.
Yrityksen toimitusjohtaja Ari Pitkäsen mukaan nyt haetaan lähialueen asukkaita mukaan liikkumaan.
– Kohderyhmänä meille ovat edelleen tärkeitä yliopiston opiskelijat, mutta toinen tärkeä ryhmä ovat viikkiläiset. Tiloihimme
mahtuu lisää liikkujia, ja meiltä voi varata vakiovuoron usealle eri
sisäliikuntalajille, sanoo Pitkänen.
Yleisten liikuntatilojen lisäksi talossa toimii hieroja ja personal trainer.
Pitkäsen mukaan aulatilan remontti alkaa lähiaikoina ja se kunnostetaan uutta kahvilayrittäjää varten. Valmista on tiedossa huhtikuuhun mennessä.
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Varhennettua vieraiden kielten opetusta ajetaan
Viikin kouluihin ja päiväkoteihin
Viikin MLL:n
Kielikahvila toimii
Viikkarissa joka
toinen torstai
klo 17.30–18.30,
alkaen
26.1.2017.

Viikkiläiset
vanhemmat puuhaavat
alueen päiväkoteihin ja
kouluihin varhennettua
kieltenopetusta.
Osana tätä hanketta
vapaaehtoiset vanhemmat
pitävät Viikissä
Kielikahvilaa pääasiassa
alle kouluikäisille lapsille
ja heidän perheilleen.

Kielikahvila on avoin
kaikille eikä ennakkoilmoittautumista tarvita.

J

Tietoja hankkeen etenemisestä päivitetään Viikin kielipainotteisen opetuksen nettisivuille
https://www.facebook.com/viikinkielipainotteinenopetus/.
Teksti ja kuva Camilla Morales

V

iikin kielihanke sai alkunsa
kun joukko vanhempia alkoi
keväällä 2016 keskustella varhennetun kieltenopetuksen järjestämisestä Viikin päiväkodeissa ja kouluissa. Ryhmä totesi että tällä hetkellä
kieltenopetus alkaa kouluissa yleensä vasta kolmannella luokalla, vaikka tiedossa on että vieraisiin kieliin
tutustuminen jo hyvin varhaisessa
vaiheessa voi nopeuttaa lasten kieltenoppimista, parantaa heidän äidinkielen taitojaan ja kehittää myös
muita valmiuksia.
Tutkimukset osoittavat että uuden kielen äänteiden oppiminen on
helpointa alle kouluikäisenä, ja siinä
vaiheessa kun kieltenopiskelu yleensä aloitetaan, uusien äänteiden oppiminen virheettömästi on jo lähes
mahdotonta. Lisäksi tiedetään varhainen kieltenoppiminen lisää kiin-

nostusta muita kieliä ja kulttuureita kohtaan ja edesauttaa myös muiden kielten oppimista myöhemmin.
Tästä syystä kieltenopetus olisi syytä aloittaa mahdollisimman varhain,
jo päiväkoti-iässä.

H

anketta edistävä työryhmä
on vetänyt kevään ja syksyn 2016 ajan yhteistyössä Viikin
MLL:n kanssa Kielikahvilaa, jossa
alle kouluikäisille lapsille opetetaan
vieraita kieliä leikin ja laulun kautta.
Pyrkimyksenä on saada lapset kiinnostumaan muista kielistä ja kulttuureista ja opettaa heitä suhtautumaan myönteisesti kieltenopiskeluun. Kielikahvila on toiminut
Leikkipuisto Viikkarissa joka toinen torstai-ilta, ja opettajina on ollut vapaaehtoisia vanhempia.
Opetettavien kielten kirjo on ol-

lut monipuolinen – tähän mennessä
opetusta on ollut englanniksi, ruotsiksi, ranskaksi, saksaksi, espanjaksi ja japaniksi, ja keväällä mukaan
ovat tulossa ainakin puola, hollanti
ja turkki. Opetuksen ajan vanhemmat ovat keskustelleet kielihankkeen edistämisestä ja kartoittaneet
viikkiläisten perheiden toiveita ja
tarpeita kieltenopetuksen suhteen.
Kielikahvilan toiminta jatkuu ainakin kevään 2017 ajan.

T

yöryhmä on myös pitänyt aktiivisesti yhteyttä päättäjiin
ja marraskuussa työryhmä järjesti Leikkipuisto Viikkarissa keskustelutilaisuuden, jossa vieraana oli
myös Helsingin kaupungin varhaiskasvatusviraston kehityspäällikkö
Mikko Mäkelä. Osallistujia oli runsaasti, ja tilaisuudessa tuli esiin suu-

ri kysyntä varhennetulle kieltenopetukselle.
Viikki nähtiin erinomaisena alueena varhennetun kieltenopetuksen
pilotointiin: Yliopistokampuksen
ansiosta ja muistakin syistä Viikki
on hyvin kansainvälinen alue, jossa asuu paljon ulkomaalaisia, perheitä joissa toinen vanhemmista on
ulkomaalainen ja kansainvälistyneitä suomalaisia.
Toisaalta Viikissä ei ole yksityisiä päiväkoteja, jotka tarjoavat usein
kielikylpyryhmiä, eikä niitä ole sopivien tilojen puutteen takia tulossakaan ainakaan lähitulevaisuudessa. Kaupungin viesti tilaisuudessa
oli se että kaupunki suhtautuu työryhmän ja viikkiläisvanhempien toiveisiin positiivisesti ja tukee varhaisen kieltenopetuksen aloittamista
Helsingissä.

oulukuussa saatiin hyviä uutisia,
kun hallitus tiedotti että kunnat
tulevat saamaan vuonna 2017 rahaa varhennetun kieltenopetuksen
toteuttamiseen. Työryhmä on käynyt tämän päätöksen jälkeen alustavia keskusteluja Helsingin kaupungin kanssa ja on optimistinen asian
etenemisen suhteen. Viikkiä pidetään mahdollisena paikkana kieltenopetuksen kokeiluille mutta päätöksiä ei ole vielä tehty.
Haasteena Viikissä on yhtenäisen
kielipolun järjestäminen varhaiskasvatuksesta kouluopetukseen niin,
että opetus alkaisi mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa ja jatkuisi läpi
varhaiskasvatuksen ja peruskoulun,
sillä Viikissä ei vielä ole kysytyimpien kielten (englanti, ranska, saksa,
espanja, ruotsi) kielikylpypäiväkoteja eikä kieliluokkaa. Mikäli Viikki valikoituu kokeilualueeksi, työtä
ehjän kielipolun rakentamiseksi jatketaan. Opetettavien kielten valintaa ei ole vielä tehty vaan siitä keskustellaan avoimesti päiväkotien ja
koulujen kanssa projektin edetessä.

Marja Putkisto toivotti viikkiläiset tervetulleeksi uudelle studiolle
Viikissä jo pidempään Method Putkisto ja Pilates -kursseja ohjannut Taija Oksanen
avasi huhtikuussa Method Putkisto Studion Latokartanon nuoristotalon kupeeseen.
Teksti ja kuva Elisa Jalonen

V

iikin Studio on kahdeksas Suomessa ja elokuussa pidettyihin avajaisiin
saapui myös 30-vuotista työuraansa juhliva menetelmän
kehittäjä Marja Putkisto.
Marja Putkisto saapui
studiolle iloisesti hymyillen,
vaikka joutui Kehä 1:n puuroutuneeseen remonttiruuhkaan ja Taija Oksanen aloitti tottuneesti lämmittelyt studiolle saapuneiden kurssilaisten kanssa. Marja Putkiston
juhlavuoden kurssilla tarjoillaan kolmen tunnin edestä virkistystä kasvoille, päälle,
selkärangalle sekä koko vartalolle päättyen lopulta hyvään
oloon koko kehossa.
Studion valkoinen sisustus ja avaran oloinen tila saa
ajatukset kiireisestä päivästä taka-alalle. Method Putkiston eli syvävenytys- ja ke-

honhallinta-tekniikan Marja
Putkisto kehitti 1990-luvulla
kuunnellen tarkemmin omaa
kehoaan ja hän hioo menetelmäänsä edelleen nykyihmisten tarpeiden mukaan. Tänä
päivänä hänen oppejaan käyttävät Suomessa ja Isossa-Britanniassa niin huippu-urheilijat kuin istumatyöhön vastapainoa kaipaavat toimistotyöntekijät. Marja Putkisto
on tunnettu nimi hyvinvoinnin alalla molemmissa maissa ja hän ohjaa muun muassa ”Itsenäinen Suomi ryhdikkääksi” -kehonhallintaohjelmaa.
Method Putkisto -menetelmä rentouttaa ja vaikka
kuuntelee innostavaa ääntä ohjeineen, saattaa uutena harrastajana välillä jäädä
muista jälkeen venyttäen vielä edellistä jalkaa muiden siirtyessä jo eteenpäin. Se ei kuitenkaan tällä kurssilla haittaa,

sillä omaa kehoa kuunnellen
tietää, mitä kohtaa on parempi venyttää pidempään ja mille kehon kohdalle riittää lyhyempi venytys.
Haastavampia jalan venytyksiä tulee Taija hienovaraisesti auttamaan ja hän löytää
oikean venytyspaikan tottuneesti. Osallistujalle ja ohjaajalle kehittyy vaivihkaa luonnollinen side, jossa pyritään
yhdessä löytämään keholle
parhaimmat venytykset.

M

arja Putkisto lähestyy
jokaista kurssilaista
vuorollaan ja antaa henkilökohtaisia vinkkejä oman kehon huoltamiseen. Hän kehottaa kaikkia arjen hektisyyden keskellä hengähtämään,
rentoutumaan ja kuuntelemaan omaa itseään – ehkä
jopa rytmittämään oman itsensä uudelleen.
Olisi hienoa, jos tältä kurs-

Taija Oksanen ja
Marja Putkisto

silta muistuisi mieleen edes
muutama hyvä vinkki arkielämään. Marja Putkisto kertoo huolestuneensa, kun ihmiset käyttävät nykyään matkapuhelinta jopa kävellessä.
”Tällainen tapa ja moninaiset toimistotyöt vain pahentavat pään, niskan ja koko kehon asentoa”.

A

rjessa tapahtuvaa rentoutumista, palautumista,
venytystä ja ryhdin kohentamista olisi syytä tehdä säännöllisemmin, vaikka pieniä
venytyshetkiä silloin tällöin
tai jalkojen pyöritystä työpöydän alla. Marja Putkiston Method Putkisto suomalaisena tunnettuna brändinä
näyttäisi ajan myötä pysyvän
hyvin mukana muuttuvassa
yhteiskunnassa ja on omalta
osaltansa torjumassa suomalaisten kiireistä elämäntapaa
kohti rauhallisempaa arkea.

Method Putkisto Studio Viikki
www.methodputkisto.com/studio/helsinki-viikki
taija.oksanen@methodputkisto.fi
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Porua ja villoja
Heikki Poroila

Onko melu
vain järjestelykysymys?

K

uulun niihin, jotka eivät erityisemmin pidä Kalasataman suunnalta elokuiseen yöhön purkautuvasta
basson jumputuksesta. Kysymyshän ei ole enää musiikista, kun vain osa äänistä tulee perille. Kaikki meistä eivät
ole yhtä herkkiä ympäristömelulle ja innokkaimmat suorastaan suuntaavat paikkoihin, joissa voi nauttia ylenpalttisesta desibelien tarjonnasta.
Se, missä jättimäiset flowt ja weekendit epäonnistuvat
vuosi toisensa jälkeen, näytti kuitenkin onnistuvan Maaherranpuistossa, jossa kaikui tuntikausia EDM-musiikki
ensimmäisessä Electronic Fields Festival -tapahtumassa.
Volyymi ja ennen muuta musiikin kohdistus oli hoidettu
niin, ettei tiettävästi edes lähitaloista tullut valituksia. Joku laiduntava lehmä saattoi korviaan höristellä, mutta eihän sitä tiedä, vaikka olisi maidontuotanto moisesta vaan
kiihtynyt.
Viikin kaltaiseen kylään mahtuu kyllä kovaäänisempiäkin tapahtumia, kun ne suunnitellaan hyvin. Myöskään Latokartanon torilla nyt jo toista kertaa järjestetty
Ilta torilla -tapahtuma ei tiettävästi aiheuttanut lähiasukkaille meluhaittoja, vaikka lavan vierellä olikin tarjolla ilmaisia korvatulppia. Äänestä pääosa suuntautui pohjoiseen, missä ei ole taloja, vaan omaa ikuista liikennehuminaansa tuottava Lahdenväylä. Hyvin suunniteltu oli siis
ratkaisu tässäkin tapauksessa. Olenkin nykyään taipuvainen ajattelemaan, että tapahtumamelu on järjestelykysymys.

Lähiruokaa

suoraan tuottajilta kuluttajille

Teksti ja kuvat Terhi Suvilehto

Siis mikä Reko? Se tulee ruotsin
kielen sanoista ”Rejäl konsumtion”
eli reilua kuluttamista. Viikin Rekon käynnistäjä Tarja Rantanen
on perustanut useita ryhmiä Uudellemaalle.
– Nimensä mukaisesti ideana on
yhdistää elintarvikkeiden tuottajat
ja kuluttajat reilusti, ilman välikäsiä. Haluan tuoda lähiruoan myös
Viikkiin, sillä uskoi alueella asuvan
paljon ruokatietoisia ihmisiä, jotka arvostavat pöydässään kotimaisuutta, tuoreutta ja luomua, sanoo
Rantanen.
Ensimmäiset Reko-renkaat perustettiin Suomeen vuonna 2013
Thomas Snellmanin johdolla. Idean hän oli saanut Ranskan matkaltaan, missä näki tuoreen lähiruoan
siirtyvän sujuvasti pellosta kaupunkilaisen pöytään.
Suomeen luotsatussa Reko-ruokapiirissä ruokatilaukset tehdään
etukäteen facebook-ryhmän välityksellä. Tuottajat saapuvat pakettiautoineen sovittuna aikana sovittuun paikkaan ja tuote vaihtaa nopeasti omistajaa. Puolen tunnin päästä
tuottajan on jo kiiruhdettava seuraavaan jakoon.

Toiminta kannustaa yrittäjyyteen.
– Monet maahanmuuttajataustaiset ovat rohkaistuneet työllistämään itsensä tämän kautta. Myöhemmin he ovat perustaneet oman
yrityksen, kertoo Rantanen.
Modernia torimyyntiä

Reko-piirejä on Suomessa jo yli 150
ja uusia perustetaan koko ajan. Helsingistä löytyy Viikin lisäksi jo kymmenen Reko-ryhmää. Vuonna 2015
Reko-lähiruokarinkien perustaminen valittiin asukkaiden valitsemana Helsingin ruokakulttuuriteoksi.
Lähiruokatuottajat Timo Paakkunainen Askolasta ja Kal Hoff
strom Lapinjärveltä pohtivat Rekon merkitystä kulttuurissamme.
– Minusta meillä tuottajilla ja
kaupunkien kuluttajilla on yhteinen näkemys siitä, millaista ruoantuotantoa haluamme ylläpitää. Reko
on paluuta vuosituhansia vanhaan
perinteeseen, jossa maalaiset myivät
kaupunkien toreilla tuotteitaan. Samalla vaihdettiin satokauden kuulumiset. Suomessa perinne katkesi ammattimaisiin torimyyjiin, jotka hakevat tuotteensa tukuista, kertoo Paakkunainen.
– Lähiruoka on valinta, jonka avulla voimme vaikuttaa siihen, mistä ruokamme tulee ja miten ruokamme valmistetaan, jatkaa
Hoffstrom.
Mehiläishoitaja Paakkunaisen
yritys Huhtasrinteen Kotihunaja valmistaa perinteisen hunajan
lisäksi erilaisia makuhunajia. Kal
Hoffstrom puolestaan on erikoistunut mm. hilloihin, sinappeihin ja
maustekastikkeisiin. Kal’s Specialty
Foods:in listoilla on yli 90 erilaista
tuotetta. Molemmat luottavat käsityöhön ja valmistavat tuotteensa il-

man keinotekoisia lisä-, maku- tai
väriaineita. Raaka-aineet hankitaan
mahdollisimman läheltä. Tuottajat
näkevät Rekon hyödyt myös kehitystyössään.
– Suora asiakaspalaute mahdollistaa laadukkaan tuotekehityksen. Toiminnan jatkuvuus edellyttää erittäin hyvä tuotteita, kulmia
ei voi oikoa valmistuksessa, pohtii
Hoffstrom.

•••

P

Viikin facebook-ryhmässä
yli 500 jäsentä

Viikin Reko-ryhmän ensimmäinen
kuukausi on osoittanut, että yhteisöllinen ruokapiiri on ollut tervetullut piriste alueellemme. Tällä hetkellä facebookin ”REKO Viikki”
-ryhmässä on jo noin 500 jäsentä.
Latokartanossa asuva Emmi
Wirman haluaa kannattaa lähiruoan tuottajia ja on ollut erittäin tyytyväinen palveluun. Hän suosittelee
vilpittömästi ryhmään liittymistä.
– Asuinalueen Reko-jako tekee
lähiruoan ostamisen helpoksi. Tuotevalikoima on ollut varsin monipuolinen ja kaikki ostamani tuotteet ovat olleet korkealaatuisia, sanoo Wirman
Wirman kaipaisi kuitenkin vielä
lisää vireyttä Latokartanoon.
– Latokartanontori olisi oiva ja
keskeinen paikka erilaisille tapahtumille, tuumii Wirman.
Paakkunainen ja Hoffstrom ovat
avoimia ajatukselle. He suunnittelevatkin jo järjestävänsä alueellamme
lähiruokatapahtumia, joissa tuottajilla ja kuluttajilla olisi enemmän aikaa tavata toisiaan.
– Samalla voisi maistella eri tuottajien lähiruokaherkkuja sekä nauttia aamulla jauhetut kahvit ja uunituoreet pullat, haaveilee Paakkunainen.

Latokartanon torin kayttö on tällä hetkellä katkolla, toivottavasti vain väliaikaisesti, johtuen kaupungin
byrokratiasta ja suurista käyttömaksuista. Voit kuitenkin vaikuttaa torin käytön vilkastuttamiseen
allekirjoittamalla adressi osoitteessa: http://www.adressit.com/viikin_reko_latokartanontorille
Seuraava leppoinen Viikin lähiruokajako tapahtuu tiistaina 24.1. klo 17-17.30 Viikin kartanon parkkipaikalla.
Voit liittyä ”REKO Viikki”-ryhmään osoitteessa: https://www.facebook.com/groups/rekoviikki/?fref=ts

Kuva © Heiki Poroila

Moni viikkiläinen oli
ihmeissään marraskuun
lopulla kävellessään
Latokartanon torin ohi.
Normaalisti autiolla
torilla oli vipinää, kun
ensimmäinen Viikin
Rekon lähiruokajako
pidettiin alkutalven
pimeydessä.

onitalli toivotettiin aikanaan tervetulleeksi Viikkiin
monenlaisin odotuksin. Oli esimerkiksi puhetta tapahtumien järjestämisestä tallin yhteyteen rakennettavassa maneesihallissa hyvityksenä siitä, ettei Vadelmakallion perinteikkääseen latoon ollut enää asiaa. Vanha asuinrakennus purettiin ja poltettiin sillä ajatuksella
ja lupauksella, että sen paikalle rakennetaan kahvio, joka palvelee tallilla kävijöiden lisäksi muitakin ohikulkijoita. Ajatus oli myös, että ladon etupuolelta alkaa yhteinen alue.
Vähän toisin ovat asiat kuitenkin edenneet. Kun talli
oli saatu pyörimään ja kuherruskuukaudet vietettyä, tapahtumapuheet unohtuivat, eikä edes maksullisia poneja enää ehtinyt viikkiläisiin tapahtumiin. Vanha talo poltettiin pois, mutta kahvilaa ei sen paikalle ole noussut,
vaan entisen puutarhan hienoja puitakin tieltään raivannut hevoshaka. Kesän 2016 aikana Vadelmakallion viljelypalstojen eteläpuolinen joutomaa sähköaidattiin laitumeksi ja esteradaksi,
luvallisesti tietenkin.
Molemmat epäilemättä tarpeellisia asioita,
mutta viikkiläisten vapaasti liikuttavissa oleva alue samalla pieneni. Myös ladon edustalla oleva aukio on
muuttunut pysyvästi
rehukontin ja hevostenkuljetusvaunujen säilytyspaikaksi.
Luvalla tietenkin, mutta yhteisen maiseman vahingoksi.
Olisi ollut yhteisön näkökulmasta mukava asia, jos ponitalliyrityksellä olisi riittänyt kiinnostusta olla aktiivinen osa Viikkiä. Ilmeisesti maksavia asiakkaita kuitenkin riittää täällä näinkin, oli taloudellinen tilanne mikä
hyvänsä. Monelle hevosten ja ponien harrastajalle tilanne on varmasti myös aivan tyydyttävä, kun talli on näin
lähellä asutusta. Siihen nähden, millaisia yhteistyönäkymiä ennen tallin perustamista oli ilmassa, toteutunutta
on silti vaikea pitää yhteisenä onnistumisena.
•••

V

iikin koirat ja muut herkkähermoisimmat ovat taas
toipuneet uudenvuoden räiskyttelystä ja paukuttelusta. Yleisiä aikarajoja on noudatettu ehkä vähän paremmin kuin aikaisemmin, vaikka aina niitä ennenaikaisia ja
vuorokaudella viivästyneitäkin riittää – koirien kauhuksi. Ei ole kaukana ajatus, että ilotulitteiden käytön asutusalueilla voisi yksinkertaisesti kieltää. Vaikka meteliä
ei kestä kauaa, kauhistuneen ja sohvan alle linnoittautuneen kotieläimen mielestä sekin on liikaa. Eikö niitä ilotulitteita voisi koota paikkaan, missä ne myös näyttäisivät yhdessä vähän komeammilta?
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Kaalepin työmaalla
Teksti ja kuvat Heikki Poroila
Hallainvuoren juurella tapahtui
syksyllä 2016 kummia. Vanha varastokorsu tyhjeni roinasta, sai uuden katon päälleen, lautaoven ja
linnunpöntöt koristeikseen.
Asialla on ollut Kaaleppi, jolla
on ollut omasta mielestään
eläkeläisenä hyvin aikaa eikä mitään tätä tärkeämpääkään tekemistä. Timpurin hommien lisäksi kunnostus on vaatinut hiekan ja
muun roinan poislapioimista. Ulkona olevasta kasasta päätellen se
on käynyt ihan kunnon työstä.
Uteluihini puuhan lailli
suudesta Kaalepilla oli selvä näkemys. Hän on ollut aikoinaan valtion palveluksessa 20 vuotta, se saa
luvan riittää ja kelvata! Ohikulki-

joilta on tullut lähinnä myönteistä palautetta, mitä nyt ympä
ristö on vielä vähän sotkuinen
hiekkakasoineen ja roskineen.

Kaaleppi

Lumisessa metsässä maja näyttää
kyllä jo oikein somalta, kuin linnan
muuriin kaivetulta kololta. Valitettavasti oven takaa ei avaudu suuria ihmeitä, pieni kammari vain.
Lokakuussa työ oli vielä vähän keskeneräinen ja linnunpönttöjäkin vain
yksi. Nyt vuoden 2017 alussa kämppä näyttää oikein kodikkaalta ja
pönttöjä on oven molemmin puolin.
Saa nähdä, löytyykö riittävän rohkeita pesijöitä noin lähelle ihmisen majaa. Kämpän sisustuksessa taitaa olla
vielä kesäksi töitä.
Toivotaan, ettei virkavalta asetu
esteeksi tai vandaali tuhoksi. Kyllä
Viikkiin yksi tällainen maja mainiosti mahtuu. Eihän se siinä ketään häiritse, vaan jatkaa hiiren hiljaa olemassaoloaan.

Teksti ja kuva Heikki Poroila
Syksyllä 2016 yhteydet Viikistä Ki-

vikon suuntaan paranivat kertaheitolla, kun liittymä sekä kevyelle liikenteelle että autoille avattiin. Samalla

Kuva © Hannu Jääskeläinen

Kuva © Ritva Hämäläinen

Viikin Seniorit Tytyrin
kaivosmuseolla. Olli Parjanen
toimii mainarina.

Viikin seniorit vierailulla Helsingin kaupunginmuseossa.

Lisätietoa
toiminnastamme
saat:
viikin.seniorikerho@viikki.fi.
Tervetuloa rohkeasti
mukaan mukavaan
seuraan!

Viikin seniorikerho
toimii myös keväällä 2017
Viikin seniorikerhon
kevätkauden 2017
toimintasuunnitelman
mukaan tulossa on
mielenkiintoisia esitelmiä
ja luentoja niin terveyden
ja hyvinvoinnin
kuin kulttuurin ja
historiankin alalta.
Teksti Ritva Hämäläinen

T

ammikuussa on historianopettaja Salmivainion luento aiheena ”Tekniset riskit eli teknistyneen yhteiskunnan aiheuttamat ongelmat / vaarat sekä niiden ehkäisykeinot”. Helmikuussa kuulemme
esitelmän perinteisestä kiinalaisesta
lääketieteestä. Aihetta valottaa aku-

punktiohoitaja ja kiinalaisen lääketieteen asiantuntija Ilkka Westman.
Maaliskuussa kuulemme historiaa Helsingin tulipaloista Palomu
seon johtaja Jari Auvisen kertomana. Huhtikuussa kirjailija ja toimittaja Pauli Jokinen kertoo Helsinki-aiheisista kirjoistaan. Kevätkausi
päätetään toukokuussa keväisiä lauluja kuunnellen ja laulaen Lasse Jaakonahon vetämänä.

K

evätkauden aikana teemme retkiä ja tutustumiskäyntejä muun
muassa Heurekaan, Fazerin vierailijakeskukseen sekä Sanoma Oy:n arkistoon. Toukokuussa on suunnitteilla vierailu Vallisaareen.
Seniorien kevätretki suuntautuu
Tuusulaan Halonen & Ainola museoon. 11.2. menemme jo perinteeksi muodostuneelle teatterikäynnille
Tapanilan Työväen Näyttämölle.
Tämän vuoden esityksenä on Uk-

kosen Jumalan Poika (Paasilinna).
Eläkeläishinta on 8 euroa. Osallistujamäärää kartoitetaan, jotta kaikki
halukkaat saadaan mukaan.

T

oivomme mukaan uusia jäseniä
sekä lähialueyhteistyöhön että
virkistysryhmiimme. Jäsenistömme
toimii aktiivisesti, käy muun muassa viihdyttämässä vanhuksia Hoiva
Viikissä. Ryhmä senioreita käy kuukausittain laulamassa, laulattamassa ja lausumassa runoja dementiaosaston vanhuksille.
Lisäksi meillä on aktiivinen tiistain kävelyryhmä. Teemme parin
tunnin kävelyretkiä lähitienoolla.
Vauhti sopeutetaan kaikille sopivaksi. Reippaasti saa tulla mukaan!
Lähtö tiistaisin kello 10.00 Viikin
ojan puistosta, viljelypalstojen luota. Jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiistaina teemme retken jonnekin
kauemmaksi, tällöin otettava bussi-

kortti mukaan. Näistä pidemmistä
reiteistä tiedotetaan erikseen kuukausitapaamisessa sekä lenkeillä.

S

eniorikerho kokoontuu edelleen
jokaisen kuukauden 3. keskiviikko kello 13.00 asukastalo Kaaressa, Tilanhoitajankaari 9. Tapaamisessa on kahvitarjoilu hintaan 2 euroa. Kahvikassan tuotolla rahoitamme esimerkiksi luennoitsijapalkkiot
ja mahdollisuuksien mukaan hieman retkimaksuja. Pääsääntöisesti matkat, teatterit jne. maksetaan
”omasta kukkarosta”. Jäsenmaksua
emme peri.

I

lmoitamme kuukausitapaamisistamme Koillis-Helsingin Lähtieto -lehden Lähimenoja-palstalla aina edellisen viikon keskiviikkona
ilmestyvässä lehdessä. Lisäksi ohjelmamme löytyy asukastalojen ilmoitustauluilta.

Syksyllä 2016 teimme
syysretken Lohjalle Tytyrin
kaivosmuseoon. Retki
oli mielenkiintoinen ja
onnistunut. Mukana
oli 18 henkilöä.
Muita käyntikohteita
olivat Viikinmäen
jätevedenpuhdistamo,
Helsingin kaupunginmuseo
sekä Virka-galleria ja vierailu
Tuomaan markkinoilla,
jossa nautimme glögit
onnistuneen retken
kunniaksi.

Uusia
toimikuntajäseniä
Viikin seniorikerhon
vuosikokouksessa 19.10.2016
tehtiin toimikunnassa
henkilömuutoksia.
Toimikunnan jättivät Raili
Peräjärvi ja Olli Parjanen.
Uusiksi jäseniksi valittiin
Marja-Liisa Holstein (retkien
järjerstäminen), Siiri
Nieminen (kahvitukset) ja
Paavo-Jaakko Jaakonaho
(yleistehtävät). Edelleen
jatkavat puheenjohtaja
Olavi Uotila, liikuntavastaava
Seppo Hildén, teatterija kulttuuritarjontaa
hoitava Ritva Parjanen,
kahvitusvastaava Seija
Pöllänen ja sihteeri Ritva
Hämäläinen.
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bussilinjan 57 päätepysäkki siirrettiin Kontulan metroasemalle.
Matka Latokartanosta Kontulaan kestää alle 15 minuuttia, eikä siinä ajassa tietysti ehdi kovin
isoja asioita tehdä.

hyppää bussiin 57 ja aja Kontulaan. Itse olen kokeillut tähän
mennessä nepalilaisen Tilichon
ja syyrialaisen Nuurin tarjonnan,
molemmat suositeltavia paikkoja
(ystävällinen palvelu ja maukasta
ruokaa kohtuuhintaan).

Päätepysäkillä ollaan sitten jo

vähän eri maailmassa. Kontulan
keskusta ei huimaa kenenkään
päätä koollaan, mutta viikkiläiseen palvelutarjontaan tottuneen
silmissä Kontula on erittäin monipuolinen. Enkä nyt tarkoita
kapakoita, joita on yhtä tiheään
kuin Pihlajamäessä, vaan ravintoloita, ruokakauppoja ja muita
kauppaliikkeitä (mm. S-Market,
K-Supermarket ja Lidl, kaikki
50 metrin säteellä toisistaan). Jos
kaipaat esimerkiksi etnistä ravintolaruokaa, mutta et halua lähteä Itäkeskukseen kävelemään,

Niille, joiden mielestä Viikki on

jo liian monikulttuurinen paikka tai vaihtoehtoisesti ärsyttävän
kantasuomalaisen tylsä, vierailu Kontulassa on takuuvarmasti silmiä avaava kokemus. Itiksessä monet kielet ja ihonvärit hajoavat isolle alueelle, Kontulassa kulttuurit kohtaavat pienellä
alueella, vaikka kauppakeskus on
sinänsä Helsingin viidenneksi
suurin. Tunnelma on enemmän
kuin Lontoossa kuin Helsingissä. Kontulassa ei asu varakkaita ihmisiä – keskitulo on selvästi

Helsingin keskiarvon alapuolella
–, mutta porukkaa on enemmän
kuin Viikissä, noin 13 000 ja siitä
melkoinen osa tuntuu viihtyvän
juuri ostoskeskuksessa.
Viikin harvoihin palveluihin

tympääntynyt on tähän asti matkustanut Malmille, Arabiaan,
Itikseen tai suoraan stadiin. Nyt
on vaihtoehtona myös eksoottinen Kontula. Metron ansiosta se
ei ole edes kaukana. Jos rengasmatkailua kaipaa, linjan 57 sijasta voi palata metrolla ja hypätä
Siilitiellä bussiin 79. Ja jos matka
Kontulaan oikein jännittää,
Wikipedian perusteellinen artik
keli (https://fi.wikipedia.org/
wiki/Kontula) kannattaa silmäillä etukäteen. Sitten ei kun
bussiin 57 ja reteästi perille
asti.

Lumigorilla
Viikin kirjastotalo Koronan edustalla maailman menoa
pohdiskeleva kumigorilla sai ensilumesta
näin nätit vaatteet päälleen. HP

JÄTTI
ANGUS

Viikin kirkko
KEVÄT 2017

Messut

● joka sunnuntai klo 10, kirkkokahvit
● International Mass Saturdays Jan 28th, Feb 25th, March 25th, April 29th and May 27th at 6 pm
● Viikkomessu to klo 17.30

ateria 8 90 burger 5 90

Tapahtumia

Lapsiperheet
● Perhekerho vanhemmille ja lapsille ke klo 9.30
(1.2.alk.)
● Esikoisvauvakerho alle vuoden ikäisten esikoisvauvojen vanhemmille to klo 13.30 (2.2. alk.)
● Laskiaisrieha su 26.2. klo 11–14 Latokartanon torilla
● Perhetapahtuma su 23.4. klo 11–14 ja Lastenlauluhetki klo 12.30

TIETOA
– Päivä- ja perhekerhoista lastenohjaaja
Margit Jukanen p. (09) 2340 4571.
– Muskareiden vapaista paikoista (ma
aamupäiväryhmät ja ke iltapäiväryhmät)
Marjasisko Varha p. 050 380 3631.

Perheleiri Lohirannan leirikeskuksessa 4.–5.3.
Perheiden yhteistä ohjelmaa, askartelua, laulua, leikkiä, rantasauna, makkaranpaistoa. Hinta:
aikuiset 20 €, lapset 10 €, perhe 45 € (2 aikuista ja 1–3 lasta). Hinta sisältää matkat ja täyshoidon.
Ensisijaisesti Viikin alueen perheille. Tied. A-P Kankkunen p. 050 3428187.
Ilmoittautuminen 9.1.–10.2. aripekka.kankkunen@evl.fi

u Yksin -valokuvataidenäyttely yksinäisyydestä

1.2.–31.3. Helsinkiläisen kuvataiteilija Kirsi-Marja Mobergin
vuoden aikana kuvaama
valokuvasarja.Nähtävillä srksalissa kirkon aukioloaikoina.
u Arabialainen ilta to 2.3.
klo 18. Arabialaisen ateria ja
Yhteisvastuukeräyksen kansainvälisten kohteiden (Jordania, Syyria, Israel ja Palestiinalaisalueet) esittelyä. Aterian
hinta 10 € / henkilö Yhteisvastuukeräykselle. Ilm. outi.
lantto@evl.fi, 050 380 3602.

JA KAHVI

u Tahdon! -konsertti

Koululaisten talviloman leirit

► Lastenluoma-talvileiri 1.–2.-luokkalaisille 20.–22.2. Luomaniemen leirikeskuksessa,
Nastolassa. Leirillä ulkoilemme, askartelemme ja puuhailemme yhdessä. Leirin hinta 35 €.
Yhteyshenkilö: Riitta Koivisto, p. 040 588 0834
► Game of Mercy -talvileiri 3.–6.-luokkaisille 22.–24.2. Luomaniemen leirikeskuksessa,
Nastolassa. Leiri pitää sisällään seikkailutoimintaa ritari-ja prinsessahengessä, leikkiä, ruokaa,
pehmomiekkailua, roolipelaamista, pulkkamäkeä jne. Leirin hinta on 35 €.
Yhteyshenkilö: Ari-Pekka Kankkunen, p. 050 342 8187
► Kaupunkipäivät 1.–3.-luokkalaisille 23.–24.2. Malmin seurakuntatalolla, Pekanraitti 16.
Yhteistä puuhailua ja retkeilyä Helsingissä. Hinta 10 €.
Yhteyshenkilö: Asko Lintumäki, p. 040 720 0747
Ilmoittautuminen leireille ja kaupunkipäiviin 3.2. asti osoitteessa:
https://hsrkyssl.helsinginseurakuntayhtyma.fi/ilmoittautuminen

su 7.5. klo 18 Jesse Kaikuranta. Lauluja rakkaudesta ja
tästä elämästä kesällä avioituville ja kaikille hyvän musiikin
ystäville. Kolehti Kirkon Ulkomaanavun työlle.
u Tahdon! -ilta ke 10.5.
klo 19 kevään ja kesän vihkipareille. Mahdollisuus avioliiton esteiden tutkintaan klo
18–19. Vihkimiseen liittyviin
kysymyksiin ovat vastaamassa
kanttori, pappi, suntio ja seurakuntasihteeri.

Ryhmiä ja viikkotoimintaa
● Missio-kerho ke klo 18
(25.1., 8.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5.)
● Rukouspiiri ke klo 18 (18.1., 1.2., 15.2.,
1.3., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5.)
● Soppapaanu to 26.1, 23.2, 30.3, 27.4. ja
25.5. klo 12. Lounas ja hartaus. Vapaaehtoinen maksu diakonialounastyö hyväksi.
● Senioreiden laulupiiri ti klo 13
(31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 25.4., 9.5.)
● Aikuisrippikoulu 6., 7. ja 27.5. klo 10–16.
Konfirmaatio 28.5. klo 14. Ilm. kirkkoherran
virastoon p. (09) 2340 4400 ma–pe klo 9–15.

Mustikka-rahkapulla

● Teemallinen teehetki to klo 18
16.2. Mikä oli Luther miehiään?
Alustajana pastori Timo-Matti Haapiainen.
16.3. Mihin tarvitsemme rituaaleja?
Alustajana pastori Outi Lantto.
27.4. Miten selvitä elämänmuutoksista?
Alustajana toiminnanjohtaja Kirsi Heikinheimo
Suomen Uusperheiden liitosta.
18.5. Kristillisyys. Mitä tarkoittaa olla uskova ja
kristitty?
● Ajanvaraus diakonia vastaanotolle ma klo 9–11,
p. (09) 2340 4489 tai käymällä kirkolla

Viikin iltaruoka
ke klo 17–19. Vapaaehtoisten valmistama kasvisruoka
kaikenkokoisille viikkiläisille
ja perheille.
Hinta 1 € / henkilö.

● Tuntematon tutuksi – pohdintaa elämän ja kuoleman äärellä
– ke 3.5. Viikin kirkko klo 18–20.30 Kävely Malmin hautausmaalle, jossa tutustutaan klo 18.30 ylipuutarhuri Juha Ollilan opastuksella hautausmaahan, kappeleihin ja krematorioon. Kävelyä pari km.
– la 6.5. Viikin kirkko klo 14–17
– la 13.5. Viikin kirkko klo 14–17
Iltapäivien teemoina mm. hyvä kuolema, hoitotahto, hautajaisjärjestelyt, toiveet omista hautajaisista.
Iltapäivät etenevät lyhyiden virikejohdantojen ja yhteisen keskustelun puitteissa. Ryhmään tuleminen edellyttää osallistumista jokaiseen kolmeen tapaamiseen. Ryhmään otetaan 12 osallistujaa
ilmoittautumisjärjestyksessä. Vetäjinä pastorit Anni Punkka ja Risto Alaja.
Tied. ja ilm. 23.4. mennessä anni.punkka@evl.fi tai p. 050 380 3591. Ryhmä ei ole sururyhmä.

Vegaaniruokakurssi
to 19.1, 9.2. ja 23.2. klo
18–21. Kurssin hinta
35 € sisältää reseptivihon
ja valmistetut ruuat.
Opettajana Elina Valkama.
Kurssille mahtuu 10 osallistujaa. Ilm. p. 050 380 3602,
outi.lantto@evl.fi

”From waste to taste”
-yhdistyksen toimittamaa
kauppojen hävikkiruokaa
ma klo 15.
Oma kassi mukaan!

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

290
Fresto Cafe Pihlajisto
Pihlajistontie 2 00710 Helsinki
ma-pe 6-22 la-su 8-22
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Viikin kirjastossa tapahtuu keväällä

Liity
ViikkiSeuraa
n!

Viikki-Seuralle
uudet verkkosivut

Perinteistä Lainan päivää vietetään
keskiviikkona 8.2. Myymme poistokirjoja ja
viime vuoden aikakauslehtiä. Klo 14–16
annamme lukuvinkkejä Vinkkaustorilla.
Wikimedia Suomen puheenjohtaja Heikki
Kastemaa kertoo Wikipediasta ja opastaa
muokkauksen perusteisiin klo 17–19.30
osuudessa Tutustu Wikipediaan. Voit ottaa
mukaasi oman kannettavan tietokoneen
tai käyttää kirjaston laitteita.
Lapsiperheille järjestämme Lasten
lauantain la 11.3. Luvassa on ohjelmaa
lapsiperheille klo 10–14.
Huhtikuun lopussa 20.4. perehdytään
kompostoinnin saloihin Kierrätyskeskuksen
järjestämällä kompostointikurssilla.
Lautapelikerhon kokoontumiset joka
toinen torstai-iltapäivä 19.1. alkaen klo 17–20.

Kirjaston lukupiirin kokoontumiset
ovat keskiviikkoisin15.2.,15.3.,12.4. ja 10.5
klo 17–18.30. Lukupiiriin ovat tervetulleita
uudet ja vanhat jäsenet!
Suositussa Novellikoukussa vietetään
iltaa käsitöiden ja novellien parissa. Kevään
kokoontumiskerrat ovat keskiviikkoisin 25.1.,
22.2., 29.3. ja 26.4. klo 17.30–19.30.
Satutunnit jatkuvat torstaiaamuisin klo 9.30
19.1. alkaen. Satutunteja järjestetään myös
joka toinen tiistai klo 18. 17.1. alkaen.
Digitalkkari palvelee ajanvarauksella
helmikuun alusta lähtien. Digitalkkarilta
voi kysyä neuvoa tietokoneiden ja muiden
laitteiden käyttöön.
Viikin kirjasto sinisessä ympyrätalossa, Viikinkaari 11.
Kaikkiin kirjaston tilaisuuksiin on vapaa pääsy.
www.helmet.fi/viikinkirjasto

Vuosi 2017 alkoi Viikki-Seuran verkkonäkyvyyden kannalta
uusissa merkeissä, kun osoitteessa http://www.viikkiseura.fi
avattiin uudistettu verkkosivusto.
Sivut on toteutettu uudella Momeo-

tekniikalla, mistä syystä kaikki ei ole vielä
valmista, vaan kehittely jatkuu pitkin vuotta.
Omalla domain-nimellä on haluttu
parantaa löydettävyyttä, vanha
”kaupunginosat.net/viikki” kun ei ollut
erityisen helppo muistaa. On myös haluttu
parantaa yleistä joustavuutta, jotta kaikki
halukkaat viikkiläiset toimijat pääsevät
sivujen kautta esille. Viikissä tapahtuu
-lehden digitaalinen arkisto vuosilta 20082016 on nyt myös kätevästi saatavilla.
Vanhan sivuston ominaisuuksista
puuttuu oikeastaan vain keskusteluosio,
jota Momeo ei ainakaan toistaiseksi
tarjoa. Kyllähän se keskustelu on jo aikoja
sitten siirtynyt lähes kokonaan muihin

some-piireihin, joten kovin isona tätä
muutosta ei voi pitää. Tutkimme silti
mahdollisuutta avata sivuille jonkinlainen
kommentointiosa.
Uusienkin sivujen kautta on helppo

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

Kaikki kommentit ovat tervetulleita,

KAARI – Kohtaamispaikka ja juhlatila
Tilanhoitajankaari 9

ilmoittautua Viikki-Seuran jäseneksi ja
ottaa yhteyttä seuran toimihenkilöihin.

erityisesti parannusehdotukset. Niitä
voi toimittaa päätoimittaja Mikko Save
liukselle (mikko.savelius@gmail.com)
tai toimittaja Heikki Poroilalle (heikki.
poroila@gmail.com). Yhdessä sivuista
voidaan tehdä viikkiläisiä parhaiten
palveleva kokonaisuus.

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 mm.
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 harrastusta ja esityksiä varten. Talo sopii hyvin myös
tapahtumien ja juhlien pitopaikaksi. Lavassa
on korkealaatuiset äänentoistolaitteet. Talosta
löytyy myös kaksi hyvin varusteltua musiikkiharjoitustilaa.

Kutsu meidät kotikäynnille.

MOTTI – ajopelien kunnostuspaikka
Von Daehnin katu 5

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

Tinna Sarasalo,
Myymäläpäällikkö,
Kiinteistönvälittäjä,
LKV, LVV, KED
044 090 0035

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

Jarkko Purhonen,
Myyntineuvottelija
040 742 2905

Marja-Leena Suominen,
Myyntineuvottelija,
KiAT
045 154 6000

Motissa voi pestä ja korjata autoja, moottoripyöriä, mopoja, polkupyöriä ym. 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.
Asukastalojen kevätkauden toiminta on alkanut. Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet
kursseille löydät verkkosivuiltamme ja Facebookista.

facebook.com/viikinasukastalot

www.viikki.fi

