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Päivä maalla!

Sunnuntaina 17.9.2017 klo 10–15
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Perinteisessä Viikin syystapahtumassa
on ohjelmaa koko perheelle vekarasta vaariin.
voi tutustua maatalouskoneisiin ja erilaisiin
kotieläimiin. Lapset voivat pientä maksua vastaan käydä
hevoskärryajelulla, ratsastaa ponilla ja käydä kasvomaalauksessa.
Lypsyrastilla pääsee kokeilemaan lypsäjän taitoja. Lavatanssit
järjestetään navetan ylisillä. Myynnissä on suolaista ja makeaa
syötävää, juotavaa ja kesän satoa suoramyyntitorilla. Viikin kirkossa
pidetään klo 10 perhemessu ja sen jälkeen mm. askartelua, lelu- ja
lastenvaatekirppis ja ilmapalloja (rajoitettu määrä). Koetilantieltä
on maksuton traktorikuljetus kirkolle klo 11:sta alkaen. Viimeinen
paluukyyti kirkolta Koetilantielle lähtee klo 15.

Tapahtumassa

Parkkipaikkoja on rajoitetusti, joten paikalle kannattaa tulla
mahdollisuuksien mukaan julkisilla liikennevälineillä. Tapahtumat
sijoittuvat yliopiston opetus- ja tutkimustilan ympäristöön ja Viikin
kirkolle. Tapahtuman järjestävät Maatalousylioppilaiden yhdistys
Sampsa ry (puheenjohtaja Tuomas Anttila p. 0400 661 298) ja Malmin
seurakunta (johtava aluepastori Petri Jukanen p. 050 562 1276).

Kuvat & kuvateksti Heikki Poroila

Sana kiersi sen verran tehokkaasti, että osa vajaasta 200 osanottajasta –
ne joiden käsi ei ole ylhäällä – oli Viikin ulkopuolelta.

Viikin nutalle saatiin esiintymään
kovia nimiä, vaikka taisi se seurustelu
ja tanssiminen alku-ujostelun jälkeen
olla vähintään yhtä tärkeää. Musiikista
vastasivat DJ Polarsoul, Jodarok ja Asa Masa.

3-6 -luokkalaisille ei omia
tapahtumia kuulemma juuri
koskaan ole, joten tällainen
tilaisuus otettiin lasten keskuudessa
innolla vastaan.

Tällainen kuva voidaan
ottaa, kun yhden
koululaisen äiti saa
päähänsä järjestää synttärit
saman tien isommallekin
joukolle, hankkii paikalle
huippuesiintyjät ja
puhuu vielä talouden
takaajiksi joukon
viikkiläisiä toimijoita.
Idean saaja ja toteuttaja
oli Jannika Julin, joka sai
nuorisoasiainkeskukselta
tilan eli nutan, ilmaista
tarjoiltavaa K-Supermarket
Viikiltä ja hiukan
taloudellista tukea
asukastaloilta ja ViikkiSeuralta.

12. päivänä
Helsingin yli kiitänyt
Kiira-myrsky teki
pahojaan Viikin
Nuppukujalla, missä
puoli kattoa lensi
parkkipaikalle.
Kaikeksi onneksi vain
auto jäi alle. Syksyn
sateet uhkaavat,
joten korjaukset ovat
alkaneet kiireellä.
Elokuun
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Viikki-Seuraan tarvitaan uusia aktiiveja
Kesä tuli ja meni. Viikkiläisten yhteistapahtuma Ilta torilla aloitti kesäkauden
sopivasti laajentuneella ohjelmalla. Kannattaa varmaan jatkaa samaan suuntaan.
Electronic Fields Festival puolestaan sijoittui kesän loppupuolelle ja onnistui ilmeisen hyvin sekin.
Koulujen alettua bussilinjat muuttivat numerointia ja reittejäkin. Eniten
on puhuttanut bussi 68, jonka numero
muuttui 78:ksi ja reitti muuttui niin, että se ei enää kulje Vanhankaupungin läpi. Tosi ikävää! Enää ei voi ihailla bussin ikkunasta kaunista Annalan huvilaa ja puistoa, vaan tuijotetaan Kustaa
Vaasantien varikkoa ja kivimuuria toisella puolen tietä. Musiikkiopistoon ja
Annalan puutarhan tapahtumiin ei Latokartanosta päästä enää suoraan eikä
Arabiakeskukseen. Oman kokemukseni mukaan ajansäästöä ei ainakaan ruuhka-ajan ulkopuolella tule juuri ollenkaan,
kun vihreä aalto valoissa ei toimi. Viidet
liikennevalot Kustaa Vaasan tiellä hidastavat matkantekoa selvästi. Toivottavasti
muutos on väliaikainen. Voisikohan uutta reittiä ajaa vain ruuhka-aikana omalla merkinnällä?

Viikin peltoja uhkaavat sekä Jokeri että valkoposkihanhet. Hanhet syövät satoa niin, että viljelytutkimukset menevät
pilalle ja sato turmeltuu. Jokerin takia
Viikki on uudessa yleiskaavassa ensimmäisten rakennettavien alueiden joukossa. Tosin yleiskaavasta tehtyjen valitusten käsittely kestää vielä melko kauan,
mutta asemakaavan laadintavaiheessa
on meilläkin mahdollisuus esittää omia
kannanottoja.
Kuntalaisaloite Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin (KKPH!) meni yksimielisesti läpi valtuustossa helmikuussa ja valtuuston päätöksen mukaan
puiston perustamisselvitys on käynnistynyt yhteistyössä kaupungin virkamiesten ja kansalaisliikkeen edustajien kanssa. KKPH! -kansalaisliikkeessä on nyt
mukana 80 järjestöä. Asian edistymistä ja tapahtumia voi seurata osoitteessa
www.kaupunkipuisto.fi ja kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan kokouksiin ja tapahtumiin.
Viikki-Seuran syyskokous lähestyy
ja silloin valitaan johtokunnan jäsenet ja
toimitsijat sekä hyväksytään ensi vuoden
toimintasuunnitelma. Tarvitsemme uu-

Terveisiä

sia aktiivisia toimijoita mukaan toimintaan! Ensisijainen tarve on Viikissä tapahtuu -lehden päätoimittajasta, mutta
myös muita aktiiveja tarvitaan. Jos et itse
halua/ehdi, niin kysele tuttavia ja naapureita mukaan yhteiseen toimintaan. Kaupunginosayhdistysten kannanottoja kyllä kuunnellaan kaupungin virastoissa.
Kasvukausi palstoilla alkaa olla lopuillaan. Olemme tarkkailleet palstojen hoitoa ja valitsemme jälleen parhaan palstan/palstat edellisten vuosien tapaan. Otamme myös vastaan ehdotuksia Vuoden viikkiläisestä teosta.
Parhaan palstan ja Vuoden viikkiläinen
teko -palkinnot luovutetaan syyskokouksessa. Vuoden viimeinen tapahtuma
onkin sitten joulupolku, joka järjestetään tänä vuonna Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä asukastalojen, seurakunnan, kuorojen, Marttojen ja MLL:n Viikin osaston kanssa yhdessä, kuten juhlavuoden teemaan kuuluu. Tervetuloa siis
kaikki osallistumaan yhteiseen tapahtumaan 14. joulukuuta!

Viikin-Latokartanon alueen sitoutumaton,
kaikille avoin tiedotuslehti. Ilmestyy
kolmesti vuodessa tammi-, toukoja elokuussa. Lehti jaetaan kaikkiin
talouksiin, jotka eivät ole kieltäneet
ilmaisjakeluita. Lehteä on myös saatavana
asukastaloilta, Viikin kirjastosta ja Viikin
kirkolta sekä Viikki-Seuran verkkosivuilta
www.viikkiseura.fi.
Julkaisija
Viikki-Seura ry,
c/o Heikki Poroila, Nuppukuja 6 H 14,
00790 Helsinki, heikki.poroila@gmail.com
14. vuosikerta ISSN 1797-3139
Toimitus
VT Päätoimittaja
Heikki Poroila
Toimittajat
Riitta Korhonen ja Timo Huotinen
taitto
ESWE Suunnittelu / Sirkka Wallin
Ilmoitusmyynti
Jussi Haapasaari /
Koillis-Helsingin Lähitieto,
p. 050 595 3233,
jussi.haapasaari@lahitieto.fi
Paino: Sanomapaino, Vantaa 2017
Painos: Koillis-Helsingin Lähitieto
-lehden liite + erillisjakelu,
yht. 37 800 kpl

Hyvää ja antoisaa syyskautta kaikille!

Lasten harrastusmessut saivat
Nutan täyteen iloista tunnelmaa

Hevosen lanta on
erinomaista lannoitetta,
mutta kun sitä kertyy
kapealle polulle näinkin
mittavasti, kävelijä toivoo
ratsastajan vilkaisevan välillä
myös taakseen. Hevosta
emme tietenkään syyllistä!

Teksti ja kuvat Elisa Jalonen

V

Kuva & kuvateksti
Heikki Poroila

SC Hawksin järjestämä lämäyspiste keräsi
pisimmät jonot koko tapahtuman ajan.

iikin nuorisotalo täyttyi viikkiläisistä perheistä lapsineen elokuisena keskiviikkoiltapäivänä, kun Viikin MLL järjesti yhdessä Nutan kanssa Viikin ensimmäiset
harrastusmessut.

Nuorisotalon isoon saliin oli
järjestetty puolen tunnin välein vaihtuvaa ohjelmaa. Se alkoi taaperoiden toimintapisteellä, kun Lastenliitto rakensi temppuradan päiväkodista
kotiutuville lapsille. Perheet tutustuivat mielellään maksuttomiin näytetunteihin, joissa IHMO:n muskariopettajat pyysivät laulaen mukaan
muskarihetkeen ja monet lapset pääsivät yhdessä jumppaamaan vanhempien kanssa Liiku, leiki ja loista -järjestäjän
puolituntiseen. Ohjelma salissa huipentui Elise ry:n taidokkaaseen voimisteluesitykseen, jossa kimaltelevat ja taidokkaasti esiintyvät nuoret
näyttivät vuosien aikana hiottuja taitojaan nauhoilla, palloilla ja vanteilla.

V

Itsepalvelukirppis

PIHLIS KIRPPIS

TARJOUS! Pöytä 2 vkoa 50,Avoinna ti-pe 12-18, la-su 10-15
ma suljettu
Pihlajamäen ostoskeskus
Meripihkatie 1, 00710 Helsinki
p. 040 4141 265, pihliskirppis.fi

2017

Capoeiran isot ja näyttävät liikkeet ja musiikki keräsivät Nutan portaille
yleisöä.

iikin ensimmäiset harrastusmessut kiinnostivat
monia harrastustenjärjestäjiä
ja yli kaksikymmentä toimijaa
oli esittelemässä eri tavoin harrastustaan. Lapset ja perheet
pääsivät keskustelemaan suoraan opettajien kanssa ja saivat esittää kysymyksiä tai kokeilla harrastusvälineitä.

Nuta oli tupaten täynnä
esittelypöytiä ja enemmänkin olisi ollut järjestäjiä tulossa, mutta monelle harrastusmessujen aikainen ajankohta
jo elokuun puolivälissä koitui
hankalaksi, kun monet harrastukset alkavat vasta syyskuun
puolelle.
Vanhemmat olivat iloisia
tiedosta, että Viikissä ja sen lähialueella järjestetään todella
monipuolisesti erilaisia harrastuksia eri-ikäisille lapsille. Viikin MLL:n on koonnut harrastusten järjestäjistä listauksen
verkkosivuilleen, jotta jatkossa vanhempien olisi helpompi
löytää alueella toimivien järjestäjien yhteystietoja. Järjestö
sai myös paljon kiitosta mukavan tapahtuman järjestämisestä, joten iloista tunnelmaa ja vilinää nähdään varmasti jatkossakin keväällä tai syksyllä, kun
perheen uusia harrastuksia aletaan valita.
Lisäinfoa voi käydä kurkkaamassa verkkosivuilta:
https://viikki.mll.fi/toiminta/viikin-harrastusmessut/

Viikissä tapahtuu  
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Nuppukujan
asukkaita hyvin
palvelleet puupenkit
ovat joka talvi kärsineet
lumenluonnista,
mutta nyt näyttää itse
puuaineskin antaneen
jo periksi. Tässä olisi
ehkä korjaamisen
paikka.

Vuoden viikkiläinen teko 2017?
Viikki-Seura julistaa jälleen yhteisöllisen ”kilpailun”, jossa voi ehdottaa
palkinnon ”Vuoden viikkiläinen teko” saajaa. Saajaksi voi ehdottaa
yksittäistä ihmistä, porukkaa tai yhteisöä. Perusteluksi riittävät ne
konkreettiset teot, joihin ehdottaja haluaa vedota.

perusteluineen 31.9.2017 mennessä osoitteella heikki.
poroila@gmail.com tai riittakorhonen3@gmail.com, perinteisellä postilla
Viikki-Seura ry, c/o Heikki Poroila, Nuppukuja 6 H 14, 00790 Helsinki.

Ehdotukset

Maaherranpuistoon vaelsi
ihmisiä pitkin päivää elektronisen
musiikin houkuttelemana.
Viikin Maaherranpuistossa
järjestettiin elokuun puolivälissä
jo toisen kerran ilmainen
elektronisen tanssimusiikin
tapahtuma, Electronic Fields
Festival. Odotukset olivat
korkealla, vihdoin Viikissä taas
tapahtuu! Kun kävelin aamulla
alueella, olin iloinen siitä, että
kohta puistossa kokoontuu
muitakin kun vain hanhia, jotka
olivat siinä vaiheessa vallanneet
kaikki nurmikot.

Electronic
Fields Festival
2017
Teksti ja kuvat Mélanie Thibault
Vaikka ilta oli harmaa ja sateinen,

paikalle saapui reippaasti ihmisiä
oleskelemaan, ja nauttimaan musiikista hyvässä seurassa. Oli ilo huomata, ettei pieni sade haitannut,
vaan meno näytti iloiselta ja iltaa
myöten saapui vain enemmän ihmisiä paikalle. Monet levittivät vilttinsä ja nauttivat joko omia eväitä tai
paikalta ostettuja herkkuja, hyviä
ruokakojuja kun oli tuotu paikalle
pitämään nälkää kurissa.
Tänä vuonna alueelle oli myös
pystytetty täysi-ikäisille anniskelualue josta sai kylmää juotavaa. Tämäkin taisi edesauttaa sitä, että alue
näyttäytyi hyvin siistinä koko illan.
Järjestyksenvalvojat hoitivat myös
tehtävänsä hyvin ja kaikilla olevan
mukavan leppoisaa. Uutta tänä
vuonna oli myös toinen, pienempi
lava, joten ihmiset jakaantuivat hyvin koko puiston alueelle.
Tapahtuman pääjärjestäjä Matias

Taavitsainen arvioi, että paikalla oli
illan aikana lähemmäs pari tuhatta

kävijää. Eri-ikäisiä ihmisiä oli mukavasti liikkeellä. Oli uteliaita viikkiläisiä, ohikävelijöitä koirineen, lapsiperheitä ja niitä jotka, olivat tulleet
varmasti vähän kauempaakin kuuntelemaan mieluisia soittajia. Olihan
tänä vuonna jo aika tunnettujakin
nimiä mukana.
Sekin oli mukava huomata, että
tällaiset tapahtumat tuovat ihmiset
yhteen myönteisellä tavalla. Kysyntää erityyppisille musiikkitapahtumille kyllä on, ja mikäpä sen parempaa kuin ilmaiset juhlat!
Itseltäni jäi ilta vähän lyhyeksi, kos-

ka nuoret seuralaiset olivat todella
väsyneitä pitkän viikon jälkeen. Kun
uni meinasi tulla, oli pakko myöntää että tämä oli tässä. Mutta kerkesimme onneksi kyllä sekä tanssia ja
jälleen ilahduttaa ihmisiä jättikuplilla, joita lapsi niin mielellään aina
tekee kaikkien iloksi. Tulihan joku
rohkeampi kysymään, saako hänkin
kokeilla ja tietysti sai.
Myöhemmin illalla oli vielä pakko yksin hetkeksi palata pimeän tullen fiilistelemään puistoa täynnä ih-

Kysyntää
erityyppisille
musiikkitapahtumille
kyllä on, ja mikäpä sen
parempaa kuin
ilmaiset juhlat!
misiä ja elämää, valoja ja musiikkia.
Oli kyllä huipputunnelma! Onhan
se aina mukavaa kun ihmisillä on
hauskaa yhdessä!
Ensi vuonna on tapahtumalle luvas-

sa jatkoa, tosin jotain uutta ja erilaista on myös luvassa. Jäämme innolla odottamaan lisätietoja. Varmasti
tullaan taas nauttimaan elektronisesta musiikista kauniissa maisemissa kotikulmilla. Ensi vuoteen!

Musiikki jatkui illan pimetessä.
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Porua ja villoja
Heikki Poroila

Väliaikaisesti
pysyvää?

S

atunnaisen lukijan ei kannata säikähtää: en
ole palaamassa lehtemme päätoimittajaksi,
kunhan tuuraan tämän yhden numeron
verran. Käytän kuitenkin tilaisuuden hyväksi
ja vetoan vakavasti sekä Viikki-Seuran jäseniin
että muihin viikkiläisiin toimijoihin. Nyt
tarvitaan uusia aktivisteja ja vastuunkantajia.
Seuran johtokunta on kyllä saanut joka
vuosi uutta virtaa, mutta suurta innostusta
kaikkein vastuunalaisimpiin tehtäviin ei ole
liikaa esiintynyt. En väitä, että vain seuran
puheenjohtajana tai lehden päätoimittajana voi
toimia ja saada asioita aikaan. Toukokuussa isot
kekkerit kolmas-kuudesluokkalaisille järjestänyt
Jannika Julin on hieno esimerkki siitä, että jälkeä
syntyy kun toimeen tartutaan ihan järjestöistä
riippumatta.
Silti myös innokkaita uusia toiminnan
vetäjiä, suunnittelijoita ja toteuttajia tarvitaan,
eikä tämä lehtikään ihan itsestään synny.
Nyt on nuoremmilla hieno tilaisuus tarttua
asioihin kiinni ja ruveta töihin paikallisyhteisön
hyvinvoinnin hyväksi. Se on ajoittain työlästä,
mutta aina kiitollista puuhaa, jota ei mielestäni
pitäisi jättää pelkästään eläkeikäisten varaan.
Tulkaa mukaan Viikki-Seuraan tai toimikaa
aktiivisesti sen ulkopuolella. Tärkeintä on,
ettei ajatella, että ”joku muu” saa asioita hoitaa.
Omien havaintojeni mukaan se ”Joku Muu” ei
ole asustanut Viikissä kymmeniin vuosiin, jos
koskaan.
•••

L

iikennejärjestelyt näyttävät Helsingissä
olevan pysyvästi väliaikaisia. Nyt päätti HSL
laittaa 68:n ajamaan Arabian ohi ja varmuuden
vuoksi muutti myös linjan numeroa, ettei vaan
kukaan jäisi haikailemaan. Tähänastisten
havaintojen mukaan 506:n harvat vuorot
eivät riitä korvaamaan menetystä. Vaikuttaa
myös siltä, että uuden 78:n väitetty ajansäästö
moottoritien ansiosta on ainakin ruuhka-aikoina
olematon. Ja edelleen bussit ajavat nokka toisen
perässä ja sitten taas odotellaan pitkään, kuka
mitäkin linjaa. Toivottavasti HSL edes kerää
käyttäjien näkemyksiä ja sitten jossain vaiheessa
myös ottaa ne vakavasti.
•••

J

Kuva & kuvateksti Heikki Poroila

ouluun on vielä aikaa, mutta pyydän
joulupolku-tyyppisestä yhdessäolosta
kiinnostuneiden jo nyt merkitsevän
kalentereihinsa torstai-illan 14.12.2017 varatuksi
ja merkitsevän siihen kohtaan isolla ”bileet
Lavalla!”. Viikki-Seura on päättänyt juhlistaa
Suomen 100-vuotisjuhlia satsaamalla tähän
tapahtumaan vain viikko itsenäisyyspäivän
jälkeen tavanomaista enemmän. Toivottavasti
voimme tehdä sen oikein isolla viikkiläisten
joukolla.

Kannattaa
joskus –
vaikka syksyn
tummennuttua
– vierailla
Viikin kirjaston
roomalaisessa
puutarhassa. Siellä
sitrukset kukkivat
ja tekevät pieniä
hedelmiä ympäri
vuoden.

Ilta torilla 2017
Sää suosi toritapahtuman järjestäjiä
ja osanottajia. Aurinko paistoi eikä
sade edes uhkaillut.

K

olmas Ilta torilla -tapahtuma oli aikaisempaa laajempi. Musiikin lisäksi tarjolla oli Herkkujen tori, jossa Viikin Rekosta tutut lähiruokatuottajat
esittelivät toimintaansa ja
myivät tuotteitaan omissa
myyntipisteissään ja Herkkujen Kahvilassa. Jädelinon
jäätelöpisteellä riitti jonoa
loppuun asti. Alueelliset
tapahtumat elävöittävät ja
yhdistävät – oli ilo nähdä

Kari Tapiirin
sooloesityksen aikana
innokkaat lapsetkin
olivat tervetulleita
lavalle.

torilla nauravia ihmisiä ja
kuulla puheensorinaa. Ilta torilla -tapahtuma sai
alkunsa pienestä ideasta ja
vuosien varrella tapahtuma
on kasvanut ja laajentunut.
Uusia tekijöitä tarvitaan
aina, joten jos olet kiinnostunut, olethan yhteydessä
Viikki-Seuraan!” summaa
tapahtumaa tuottanut Pia
Koivisto.

Viikissä tapahtuu  
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Lapsia ilahdutti
Hovinarri,
jonka tarjoama
saippuakuplapilvi
villitsi lapset
kilpailemaan.
Illan esiintyjiin
kuului myös rentoa
reggaeta tarjonnut
Kandidaatti eli
Antto Wirman.

Illan ehdoton vetonaula
oli Jonna Tervomaa, jonka
intensiivinen duoesitys Jussi
Jaakonahon kanssa sai
hartaan ja keskittyneen
kuulijajoukon
täysillä
mukaan.

Tapahtumat eivät synny
itsestään. Tässä lavalla
juontajana toimineen
kaupunginvaltuutettu Husun
vieressä osa työryhmästä
eli Camila Morales (ViikkiSeura), koordinaattori Pia
Koivisto ja Taina Linna (Viikin
asukastalot). Ryhmään
kuuluivat myös Elisa Jalonen
(MLL), Aija Niittynen
(Nuorisoasiainkeskus) sekä
Terhi Suvilehto ja Emmi
Wirman (REKO Viikki).
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Avajaisruuhkaa
K-Supermarket Viikin
ovella.

Tämä siilin
poikanen asustaa
eko-Viikissä ja on niin
tottunut ihmisiin, että
antoi kuvata itseään
muutaman sentin
päästä. Toivotetaan
turvallista syksyä ja
uneliasta talvea.

Viikin kirkolla
tapahtuu syyskuussa
Messut
• Messu joka sunnuntai klo 10, kirkkokahvit
• Viikkomessu to klo 17.30
• International Mass Saturdays Sep 30 th, Oct 28 th,
Nov 25th at 6 pm

Teehetkiä ja
ruokailuja

Lapsiperheet
• Perhekerho ke klo 9.30
• Esikoisvauvakerho
to klo 13.30
• Lapsikuoro Pihlajan-

marjat ja muskarit,

tied. Marjasisko Varha
050-380 3631
• Päivä maalla -tapahtuma
su 17.9. klo 10–15 (perhemessu klo 10)
Kirkolla askartelua, lelu- ja
lastenvaatekirppis, arpajaiset, kirkko-polku, ilmapalloja
(rajoitettu määrä). Viikin
opetus- ja tutkimustilalla
mm. poniratsastus, vetokoirat, hevoskärryajelu,
kotieläimiä, lavatanssit,
maatalouskoneita, suoramyyntitori, pientä purtavaa,
ym.

• Naapurikahvit ke klo 13
• Viikin iltaruoka ke klo
17–19, kasvisruoka 1 €/
henkilö
• Soppa-Paanu to klo
12 (28.9., 26.10., 30.11.,
14.12.). Lounas ja hartaus.
Vap.eht. maksu diakonialounastyön hyväksi.
• Kauppojen hävikkiruokaa jaossa ma klo
14.30. Oma kassi mukaan!
• Teemalliset teehetket
kerran kuussa to klo 18.
Syksyn teemat Suomen
100-vuotisjuhlien merkeissä
(21.9. Kirjallisuus, 19.10.
Luonto, 9.11. Merkkihenkilöt, 14.12. Kuvataide)

Kun K-Supermarket
korvasi Valtsun

Kesäkuun 15. päivänä
entisen Valintatalon
nurkilla kuhisi. Monelle
tärkeä lähikauppa oli ollut
pitkään remontissa, kun
kauppias ja ketju vaihtuivat
samalla kerralla. Kävimme
kyselemässä niin kauppiaan
kuin asiakkaidenkin
tunnelmia avajaispäivänä.

Niklas ja Jenni
Carlstedt
avajaisten
tunnelmissa.
Kiirettä riitti
molemmille.

Elävät muistot – Muistot elävät
-viikko
Su 10.9. klo 10 Lähimmäinen-messu.
Tarinoita tämän päivän Suomesta.
Ma 11.9. klo 18 Hautausmaa elää.
Opastettu kierros Malmin haustausmaalla kuvataiteilijoiden tekemillä hautamuistomerkeillä. Lähtö klo
18 Viikin kirkon edestä. Mukaan mahtuu 30 osallistujaa ilm.järjestyksessä, ralaja289@gmail.com.
Ti 12.9. klo 18.30 Muistojen elokuva. Niskavuoren naiset (1938). Ohjaus Valentin Vaala,
pääosissa mm. Tauno Palo.
Ke 13.9. klo 18 Laulu elää
Hoiva-palvelukodissa, Agronominkatu 7. Kuulemme
ja laulamme lapsuuden ja nuoruuden lauluja.
To 14.9. klo 18.30 Muistatko, missä olit…
Tuokiokuvia meistä suomalaisista maalla ja kaupungissa. Tarinankertojina Aino-Kaarina Mäkisalo ja
Risto Alaja, muusikkona Jukka Linkoheimo.
Pe 15.9. klo 18.30 Moottoritie on kuuma
Lahdentien alittavassa tunnelissa (pääsy Latokartanon torilta tai Malmin hautausmaalta) Soul-muistoja eri vuosikymmeniltä. The Johns (Jussi Ilvonen
laulu ja kitara, Heikki Kainulainen koskettimet).
Jatkot klo 20–22 ravintola Kaskessa, musaa eri
vuosikymmeniltä Jukka Linkoheimo ja Hessu Chydenius (kitara ja laulu) sekä soulia ja rockia
The Johns.
La 16.9. klo 14–16 Esineet kertovat
Tuo mukanasi esine, johon liittyy muistoja tai joka
on sinulle tärkeä. Mukaan mahtuu 12 osallistujaa
ilm.järjestyksessä, ralaja289@gmail.com. Voit myös
kirjoittaa tarinan etukäteen yhdelle A4-paperiarkille.
Teemme esineistä tarinoineen näyttelyn, joka on
esillä kirkolla 17.9.–15.10.

Teksti ja kuvat Heikki Poroila
Kauppiaspari Niklas ja Jenni Carl-

stedt tuli osittain tutuille seuduille:
”Emme tulleet täysin outoon paikkaan,
koska olemme asuneet aikoinaan Viikinmäessä. Jokaisessa paikassa on silti aina omat erityispiirteensä, joihin
tutustuminen vie oman aikansa. Tärkeintä on vuorovaikutus asiakaskunnan kanssa. Latokartanoon tutustumme kesän ja syksyn kuluessa. Ainakin
alku on ollut lupaava: ylitimme ensimmäisen päivän myynnin osalta kaikki
odotukset!”
Aivan uutta viikkiläisille on itsepal-

velukassa. Onko kyseessä kokeilu vain
alan yleisempi trendi? ”Uskomme, että itsepalvelukassat ovat tulevaisuutta. Näin suurta investointia ei tehdä

pelkän lyhyen kokeilun takia. Itsepalvelukassojen tärkein tavoite on lisätä
asiakastyytyväisyyttä. Posti tulee myös
takuuvarmasti jäämään kaupallemme,
muuta palveluvalikoimaa kasvatamme
kantokykymme mukaan.”

toimintamallit. Olemme osa kokonaisuutta johon kuuluvat julkinen sektori, yritykset sekä kolmas sektori. Haluamme olla vuorovaikutuksessa ja tukemassa vapaaehtoistoimintaa.”

on satsannut aika
näyttävästi liha- ja kalatiskiin, mutta
paistopiste on suhteellisen vaatimaton. Ovatko tällaiset pysyviä ratkaisuja? ”Leipävalikoima lähtee kasvamaan
ehkä voimakkaimmin kaikista osastoista asiakkaiden toiveiden mukaan.
Paistopisteeseen tulemme myös satsaamaan entistä enemmän, kunhan
saamme päivittäiset rutiinit kohdalleen. Meillä on kaikilla kova työ opetella uudet laitteet ja tehokkaimmat

ketta Väisänen olivat ensimmäisten joukossa tulossa ostoksille uuteen
kauppaan. ”Olen odottanut pienille
perheille sopivaa eli pieniä pakkauksia, tuoretta ja monipuolista palvelua.
Myös valmista ruokaa on hyvä olla ja
vihanneksia. Kauppa saakin keskittyä
ruokaan, ei kaikessa tarvitse isompien
kanssa kilpailla”, sanoo Marketta Väisänen. Ulla Huotinen on pitkälti samaa
mieltä. ”On ihanaa, kun ei tarvitse lähteä autolla kauppaan, riittää kun ottaa
kauppakassin käteen ja kävelee hyvään
kauppaan. Tuoretiskiltä odotan paljon
ja ylipäätään aiempaa selvästi suurempaa tuotevalikoimaa.”
Sandra Hietikko-Naumanen perheineen odottaa myös aiempaa monipuolisempaa valikoimaa. ”Kyllä tuota
tuoretiskiä olemme odottaneet, että
minkälaisia tuotteita siellä on tarjolla. Esimerkiksi joulun aikaan syömme
mielellään mätiä ja nyt jännätään, tuleeko sen kaltaisia herkkuja tännekin
tarjolle. Käytin monta vuotta Valintataloa ja tätä uudistusta kyllä odotettiin
innolla. Siinähän oli jonkin aikaa pelko
siitä, jatkuuko tässä kauppa ollenkaan,
joten kyllä tämä oli iloinen uutinen.”

K-Supermarket

Konsertti

Mirkka Paajanen: Että muistaisit saman su 24.9. klo 18.
Vapaa pääsy, kolehti Kirkon Ulkomaanavun työhön.
Viikin kirkon toiminnasta lisää tietoa 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

Sandra HietikkoNaumanen

Ulla Huotinen ja Marketta Väisänen toivat
uudelle kauppiaalle onnittelukortinkin.

Viikkiläiset Ulla Huotinen ja Mar-
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Joulupolku 14.12.2017
Viikki-Seura järjestää yhteistyökumppaneineen
koko perheelle tarkoitetun joulupolkutapahtuman
asukastalo Lavalla torstaina 14.12.2017. Tapahtuman
erikoisteema on Suomen 100-vuotisjuhlinta.
Tiedotamme tapahtumasta tarkemmin lähempänä itse
tapahtumaa, mutta ilta on hyvä jo nyt varata.
Mukaan järjestelyihin pääsee ottamalla yhteyttä
puheenjohtaja Riitta Korhoseen (riittakorhonen3@
gmail.com) tai sihteeri Heikki Poroilaan (heikki.
poroila@gmail.com).

Uusia taloja
Monitoimitalon viereen
koirapuiston paikalle on
noussut uusia taloja, samoin
urheilukentän taakse.
Vähitellen näkymään tottuu,
jopa kuplahallin ja puitten
katoamiseen.

Teksti ja Kuva
Heikki Poroila

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

Lintumessut järjestettiin entisen Gardenian edustalla.

Lintumessut Viikissä
Lauantaina 26.8. oli viikkiläisille ja muillekin luontoja lintuharrastajille hyvä tilaisuus käydä katsomassa ja
kuulemassa ajankohtaisia kuulumisia aiheesta, kun entisen
Gardenian edustalla oli Birdlife Suomen järjestämät
lintumessut. Aika mukavasti siellä olikin väkeä.
Teksti ja kuva Raimo Puustelli
Tapahtuman juontajana toimi Paul Seger-

svärd. Tapahtumalavalla esiintyivät mm. lintukuvaajat Jari Peltomäki ja Markus Varesvuo, jotka kertoivat ammatistaan sekä tarvittavista välineistä ja aiheeseen liittyvistä
kuvausmatkoista. Sen lisäksi he olivat telttakatoksessa vastaamassa kysymyksiin valokuvauksesta ja varsinkin lintujen kuvaamisesta. Varesvuo kaupitteli myös kirjaansa ja Peltomäki kertoi kuvausmatkoista eri
puolille maailmaa.
Linnunpönttöasiantuntija Urpo Ko-

ponen kertoi siitä, kuinka voidaan helpottaa kolopesijöiden elämää, kun lahopuiden
määrä vähenee tehometsätalouden myötä.
Myös hän oli esiintymisen lisäksi omalla
osastollaan erilaisten pönttöjen kanssa antamassa vinkkejä pönttöjen rakentajille ja
niiden ripustajille.
Tero Linjama kertoi harrastuksestaan
eli lintujen äänittämisestä ja siihen liittyvistä laitteista. Hän esitteli erilaisia tarvikkeita
ja kertoi miten niiden kanssa toimitaan, että saadaan halutut äänet talteen.
Tapahtumalavalla kerrottiin myös lintu-

jen rengastamisesta sekä lintujen laittomasta tappamisesta Euroopassa ja Suomessakin.
Varsinkin eteläisessä Euroopassa ja monessa muussa paikassa metsästetään jopa pikkulintuja syötäväksi, eikä piitata siitä, onko

meneillään pesimisaika tai poikasten syöttäminen. Suomessakin ammutaan silloin tällöin laittomasti rauhoitettuja lintuja, koska
ne mukamas vähentävät arvokalojen kantoja
tai aiheuttavat jotain muuta haittaa.
olevissa telttakatoksissa useat
maahantuojat esittelivät lintuharrastukseen liittyvää optiikkaa, eli kiikareita, kaukoputkia ja kameroiden objektiiveja, kameroita ja niiden sekä kaukoputkien jalustoja
ja muita tarvikkeita. Muutamat alan yhdistykset esittelivät toimintaansa ja eräät yrittäjät markkinoivat kuvausmatkojaan ja kurssitoimintaansa. Tarvikemyyjillä oli myös joitakin messutarjouksia. Aukion viereisen rakennuksen sisätiloissa oli kuvaesityksiä joita
pitivät Olli Lamminsalo, Jari Peltomäki ja
Markus Varesvuo. Ohjelmassa oli myös Linturalleja, joissa 3–4 hengen joukkueet yrittivät puolen tunnin aikana havaita mahdollisimman monta lintulajia.
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa tarjosi lähiympäristöön suunnattuja linturetkiä, joista yksi oli suunnattu erityisesti lapsille. Alueella oli myös kaksi
myyntipistettä, joista sai ostaa pientä purtavaa ja kahvia sekä muita virvokkeita. Asiakkaita näytti riittävän molemmille.
Vaikutti siltä, että paikalla olleet olivat
tyytyväisiä näkemäänsä ja kokemaansa. Toivottavasti myös messuille tulleet toimijat
olivat tyytyväisiä myyntiinsä ja saamiinsa
kontakteihin.
Alueella

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.
musiikkileikkikouluja, joogaa 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 Taito Helsingin
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.
MOTTI – ajopelien kunnostuspaikka
Von Daehnin katu 5
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.
Syyskauden toiminta on alkanut. Lisätiedot kursseista ja ilmoittautumisohjeet löytyvät
verkkosivuiltamme ja Facebookista.

facebook.com/viikinasukastalot

www.viikki.fi
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Yli 28 vuotta luotettavaa
KotiMaiSta KorjaaMopalvelua

 Määräaikaishuollot ja korjaukset kaikkiin merkkeihin
 KATSASTUSPALVELUTARJOUS 48€
Sis. mahdollisen korjausarvion, vaadittavat testit,
katsastusmaksun ja käynnin
 Diagnostiikkatyöt ja vianhaut uusimmilla korjaamolaitteilla
 Autofit-rahoituksella korotonta maksuaikaa

Hämeentien Autopalvelu

Viikin kirjastossa tapahtuu syksyllä 2017
Toivoa kirjallisuudesta
-tapahtumassa 24.10.
klo 18 on vieraana Pelle
Miljoona. Tapahtumasarjassa

tunnetut ihmiset kertovat,
mistä kirjasta he ovat
saaneet toivoa, voimaa
tai iloa omaan elämäänsä.
Vieraita haastattelevat
kulttuuritoimittajat
Niina Holm ja Aleksis
Salusjärvi.

Viikinranta, Jokisuuntie 1 00560 Hki
Puh. 010 320 6130
huolto@hameentienautopalvelu.fi
ark. 8-17 (päivystämme myös la)

Tule
Viikki-Seuraan!

kirjastoon! Tuo pehmole
lusi kirjastoon viettämään
ikimuistoista yötä uusien
pehmokavereiden kanssa.
Kun haet pehmosi seuraa
vana aamuna kotiin näet,
mitä kaikkea yön aikana on
puuhattu.
Lucian päivän
markkinat järjestetään
perjantaina 15.12. klo
10–14. Perinteisessä koko

Infokeskuksen järjestämässä
tapahtumassa joulumyyjäiset
ja Lucia-kuoron lauluesitys.

Pehmojen yö 17.11.

Mikko Mallikas kutsuu
pehmoleluja yökylään

Kirjaston lukupiirin

kokoontumiset ovat
keskiviikkoisin 13.9., 11.10.,
8.11. ja 13.12. klo 17–18.30.

Lukupiiriin ovat tervetulleita
uudet ja vanhat jäsenet!
Suositussa Novellikoukussa
vietetään iltaa käsitöiden
ja novellien parissa. Syksyn
kokoontumiskerrat ovat
keskiviikkoisin 27.9., 25.10. ja
29.11. klo 18.00–19.30.
Satutunnit jatkuvat
tiistaiaamuisin klo 9.30 19.9.
alkaen. Taaperotuokioita

1–3 -vuotiaille järjestetään
29.9., 27.10. ja 24.11. klo
9.30–10.00. Lautapelikerhon

kokoontumiset jatkuvat.
Tarkista ajat kirjastosta.
Digitalkkari-palvelu

jatkunee loppuvuodesta,
johtuen SLK:n muutoksista
opetusohjelmassa. Asiaa voi
kysellä lähemmin kirjastosta
tai numerosta 09 310 8 5071.

Muista myös…

kirjaston Lukuvalmentaja-palvelu, joka auttaa asiakasta löytämään lukemista. Lukuvalmennus sopii sinulle, jos et keksi
tai ehdi etsiä itsellesi luettavaa, haluat laajentaa lempikirjallisuutesi lajituntemusta tai vaikkapa tutustua johonkin
ihan uuteen kirjallisuuslajiin. Lukuvalmentajalle voi varata ajan joko sähköpostitse viikinlukuvalmentaja@hel.fi tai
puhelimitse puh. 09 310 8 5071.

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

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

Jäseniksi

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).

Liity
Viikk
Seuraain!

http://www.viikkiseura.fi

PALVELEMME SINUA MARKKINAJOHTAJAN VARMUUDELLA

KÄYNNISTÄ KOTISI MYYNTI.
SE ALKAA KOTIKÄYNNISTÄ.
Oikea hetki on juuri nyt, joten kutsu meidät Kotikäynnille.
Kerromme, miten ja missä asuntoasi kannattaa markkinoida ja
millä hinnalla. kiinteistomaailma.ﬁ /kotikaynti

Kiinteistömaailma Helsinki Herttoniemi Asuntoherttua Oy LKV
Insinöörinkatu 2, 00880 Helsinki
p. (09) 759 7470
herttoniemi@kiinteistomaailma.fi

Kiinteistömaailma Helsinki Viikki Asuntoherttua Oy LKV
Viikinportti 2 Lt 1, 00790 Helsinki
p. 044 744 7100
viikki@kiinteistomaailma.fi

Carita
Piippo
Yrittäjä, LKV, YKV
0500 814 664

Raija
Sandhu, LKV

Tinna
Sarasalo, LKV, KED

Marja-Leena
Suominen, KiAT

Marja
Canth, LKV, KiAT

Joni
Grönroos

050 386 6661

044 090 0035

045 154 6000

044 766 4000

044 744 7107

www.kiinteistomaailma.fi

Jani
Tiina
Kylmänen, LKV, KiAT Mikkola, LKV, MyAT
050 386 6696

044 722 4535

Hanne
Perola, LKV
045 207 1441

Tarja
PykäläinenKazan, LKV, KiAT
045 890 2030

Niina
Raatikainen

Sanna
Ramolli, LKV

Aira
Reinikka, LKV

050 303 7636

050 302 0803

050 431 9770

Katariina
SuvisaariKallio
050 410 9741

Heidi
Hirvensalo
Myyntisihteeri

