VIIKIN ASUKASTALOT
TOIMINTAKERTOMUS AJALTA 1.1.–31.12.2017
Vuosi 2017 oli Viikki-Latokartanon asukastaloyhdistyksen toiminnan kuudes kokonainen
vuosi. Asukastaloilla pyritään tarjoamaan harrastusmahdollisuuksia ja toimintaa
mahdollisimman suurelle joukolle Viikin asukkaita. Asukastalojen toimintaa suunnittelee
yhdistyksen hallitus yhdessä palkatun, kokopäiväisen koordinaattorin kanssa.
Koordinaattorin lisäksi asukastalot maksoivat vuoden aikana palkkaa jalkapallokerhon,
kuoron, puutyökurssien ja bändikoulun ohjaajille.
KAARI
Asukastalo Kaaressa on panostettu alueen lapsiasukkaisiin. Talossa on jo sen alkuvuosista
saakka pidetty Itä-Helsingin musiikkiopiston musiikkileikkikouluja neljänä päivänä viikossa.
Muskarien lisäksi vakituista opetusta lapsille järjesti myös Helsingin Kuvataidekoulu.
Aikuisten harrastustoimintaa tarjosivat kaksi eri joogaryhmää, taidepiiri sekä leivonta- ja
ompelukurssit. Viikin seniorikerho kokoontui säännöllisesti kuukausittain Kaaressa.
Viikonloppuisin Kaarta vuokrattiin yksityistilaisuuksiin ja erilaisia kursseja varten. Vuonna
2017 yksityistilaisuuksia oli yhteensä 74 ja kurssipäiviä 15. Näiden lisäksi Kaaressa oli
kesäkuussa neljä viikon mittaista partiolaisten päiväleiriä.
KIILA
Vuoden 2017 aikana Kiilassa järjestettiin yksitoista puutyöpajan perehdytyskurssia ja viisi
syksyllä 2016 hankitun monitoimilaitteen kurssia. Kudontatyöpajoja oli joka toinen tiistai.
Tiistaisin talossa oli avoimien ovien ilta, jolloin talon yhteyshenkilöt opastivat uusia käyttäjiä.
Taito Helsingin järjestämä lasten käsityökoulu toimi yhtenä päivänä viikossa. Keväällä
järjestettiin t-paidan ompelukurssi. Pukin apu -tapahtumassa joulukuussa kudottiin mattoja
vähävaraisille perheille yhteistyössä Viikin kirkon kanssa. Kiilassa oli vuoden aikana käyttäjiä
noin 120, joista kaksi kolmasosaa käytti Kiilaa vähintään puolen vuoden ajan ja yksi
kolmasosa vain satunnaisesti.
KUNTO
Kunnon jumppasali oli vuonna 2017 lähes aamusta iltaan varattu. Aamupäivisin vuoroja on
ollut lasten tanssia ja jumppaa tarjoavilla Kirppanoilla ja kolmella viikkiläisellä päiväkodilla
sekä iltapäivisin Liikkis-iltapäiväkerholla. Iltaisin ja viikonloppuisin talossa pidettiin muun
muassa asukastalojen järjestämää lasten jalkapallokerhoa, Keho & Mielen ja Liiku, leiki &
loistan jumppia, Tanssilan ja Helsingin tanssiopiston tanssitunteja, pilatesta, joogaa sekä
ilmaisia, kaikille avoimia lentopallovuoroja, frisbeegolfia ja jumppia. Salissa on ollut myös
alueen asukkaiden yksityisiä pelivuoroja. Kuntosaliin latokartanolaiset ovat voineet lunastaa
oman avaimen. Kunnon kuntosalissa oli vuoden aikana vakituisia käyttäjiä noin 150.
LAVA
Lavassa järjestettiin vuonna 2017 Helsingin työväenopiston kursseja, Vapaa tanssikoulun
tunteja, asukastalojen järjestämä bändikoulu ja Lavalla-kuoron harjoituksia. Näiden lisäksi
talossa pidettiin zumba-, capoeira- ja joogatunteja, lettikursseja, TRE-kursseja sekä 18 kertaa

lavatanssit. Perjantai-iltaisin ja viikonloppuisin Lava oli ahkerassa yksityiskäytössä. Talossa
järjestettiin vuoden aikana 128 yksityistilaisuutta. Lavan musahuoneissa harjoitteli yhteensä
n. 20 eri kokoonpanoa omalla vakiovuorollaan. Lavaan hankittiin uudet studiokäyttöön
sopivat laitteet, joiden asennus on vielä kesken.
MOTTI
Motin rekisteröityjen käyttäjien määrä kasvoi noin 50 uudella käyttäjällä vuonna 2017.
Vuoden lopussa rekisteröityneitä käyttäjiä oli jo 680. Motin pesupaikka on ollut hallipaikoista
suosituin. Pesupaikan, nosturin ja huoltopaikan käytön lisäksi Motin peräkärryä vuokrattiin
55 päivänä. Motin kerhotilaa vuokrattiin vuoden aikana yksityistilaisuuksiin ja
yhtiökokouksiin yhteensä 57 kertaa. Motissa järjestettiin myös ilmaisia rengaskonekursseja
sekä Viikin MLL:n polkupyöränkunnostustapahtuma ja renkaanvaihtotempaukset.
YHDISTYKSEN HALLITUS, KOORDINAATTORI JA TOIMIHENKILÖT VUONNA 2017
Yhdistyksen hallitus 1.1.–14.5.2017
Jari Lehto, puheenjohtaja
Olli Parjanen, varapuheenjohtaja
Marko Holstein, jäsen
Outi Iivarinen, jäsen
Risto Lintunen, jäsen
Veijo Mickelsson, jäsen
Pirjo Mäkinen, jäsen
Ronnie Olander, jäsen
Petri Sipponen, jäsen
Hallitus 15.5.–31.12.2017
Jari Lehto, puheenjohtaja
Olli Parjanen, varapuheenjohtaja
Pirjo Jokinen, jäsen
Jonni Lehtiranta, jäsen
Pirjo Mäkinen, jäsen
Ronnie Olander, jäsen
Petri sipponen, jäsen
Ulla Huotinen, rahastonhoitaja (ei hallituksen jäsen)
Taina Linna, sihteeri & koordinaattori (ei hallituksen jäsen)
Hallituksen lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuivat rahastonhoitaja Ulla Huotinen ja
koordinaattori Taina Linna. Tilintarkastajana toimi KHT Mervi Kaplas.
Hallituksen jäsenistä asukastalojen yhteyshenkilöinä jatkoivat Olli Parjanen Kunnossa, Veijo
Mickelsson Lavan musahuoneissa ja Petri Sipponen Motissa. Lisäksi Motin apuyhteyshenkilöinä toimivat Marko Holstein ja Mika Vestenius.

Kiilan tekstiilipuolen yhteyshenkilöinä toimivat Ritva Kokonmäki ja Kirsi Kajovalta sekä
puutyöpajan yhteyshenkilönä Ari Alexandersson.

MUU HALLINNON TOIMINTA AJALLA 1.1.–31.12.2017
Hallitus päätti asukastalojen käyttömaksujen korotuksista vuoden viimeisessä kokouksessa.
Uudet hinnastot tulivat voimaan vuoden 2018 alusta. Vuoden aikana jatkettiin yhteistyötä
muiden alueen toimijoiden, kuten Viikki-seuran ja Viikin MLL:n kanssa. Asukastaloyhdistys
osallistui aktiivisesti Latokartanontorilla järjestettyyn Ilta torilla -musiikkitapahtumaan, joka
toteutettiin vapaaehtoisvoimin yhteistyönä Viikki-seuran ja Nuorisoasiainkeskuksen kanssa.
Yhteistyö Latokartanon pysäköinti oy:n kanssa sujui vuonna 2017 hyvin ja tavoitteiden
mukaisesti.

