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P Ä Ä T O I M I T T A J A L T A

Juhannuksen tienoilla saimme mökin 
pihaan uuden kesäkalusteen, riippuma-
ton. Mies kyllä epäili, että kehikko on 
vain tiellä eikä matossa tule oleskeltua. 
Hävitetään pois, hän sanoi. Katsotaan, 
sanoin minä, ilmoistahan tuo riippuu. 
Juhannuksen jälkeen säät onneksi läm-
penivät ja kohta sain virittää riippumaton 
kehikkoon ja ryhtyä riippumattonaiseksi. 
Viileinä päivinä retkialusta antoi muka-
vasti lämpöä selkäpuolelle. Heinäkuussa 
oli sopivan lämmintä varjoisinakin päivi-
nä. Elokuun ensimmäisen viikon saimme 
nauttia helteestä niin että sadepäivien 
muistotkin kuivuivat pois. Matossa olen 

Elokuun alku, loma vasta alussahellettä ja lämpöä, riippumatto varjossa keinahtelee.
Näköpiirissä muutama pilvimännynlatvojaorava kiitää korkealla männystä mäntyyn, mihin lie sillä kiire.

Naapurimökeistä elämän ääniänaurua ja iloisia tervehdyksiätiellä kulkee väkeä jaajaa polkupyörillä: ”katso täällä on tällaisia pikkumökkejä”.
Kirja käden ulottuvilla peitto varpaiden suojanariippumatto keinahteleetaidanpa ottaa torkut.

Riippumatossa

lueskellut vinon pinon kirjoja ja ottanut 
siinä sivussa torkkuja. Kesäkaluste on siis 
ollut tarpeellinen eikä mieskään enää ole 
siitä eroon hankkiutumassa. Taitaa tietää 
mistä rouvansa löytää, jos ei ääntä kuulu 
mistään…

Riippumattooni on alueelta kantautu-
nut stereofonista naputusta ja aggregaat-
tien vaimeaa papatusta useasta suunnasta. 
Kesän korjaus- ja uudisrakentaminen 
on ollut vilkasta ja uusimman tekniikan 
sovellukset ovat mykistäviä. Rakennus-
buumista kertoo lehtemme neljä keski-
aukeamasivua.

Tänä kesänä olemme jakaneet ma-

ja-aluereviirimme cityketun kanssa, 
sillä toukokuusta lähtien majalaiset 
ovat usein nähneet ketun ja pääs-
seet ihan sitä lähelle. Ketusta löy-
tyy lehdessämme faktaa ja fiktiota 
sekä kuvia jäsenten kamerasta -sivulla.  
Majalaiset ovat ehtineet mökkeilyn li-
säksi myös matkailla, Raija on käynyt 
minareettien varjossa ja Juha pelannut 
kilpaa pingistä niin Brasiliassa kuin Kro-
atiassakin. Uutuutena tässä numerossa 
on lasten ja lastenmielisten puuhasivu. 
Siinäpä – aikuisten ristikon lisäksi – mu-
kavaa ajanvietettä ensi kesää odotellessa!

Ulla Honkanen

KITTILÄN LENTOASEMA
www.finavia.fi



6

M-REAL KEMIART LINERS
94200 Kemi  •  puh. 01046 64299  •  www.m-real.com

Hietakummuntie 1 A, 00700 Helsinki
Puh. 3509 210  Fax 09-3854 478

www.liiketalousopisto.fi

LAADUKASTA KOULUTUSTA
jo 50 VUOTTA

tukenasi tYÖelämässä
w w w . m e t a l l i l i i t t o . f i

30 vuoden kokemuksella, ammattitaidolla 
Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäseneltä

Lauttasaarentie 11, 
00200 Helsinki
Puhelin 682 2468

Sähkö-
	 •	asennukset
	 •	suunnittelu
	 •	tarvikkeet
	 •	testit

A-ryhmän urakoitsija
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P U H E E N J O H T A J A N   P A L S T A

PAWEST OY

Länsiulapanniemellä olen tavannut 
”sinne kuulumattomia, outoja eläimiä”. 
Olen nähnyt huuhkajan istuvan puussa 
ja varisten sitä ahdistavan. Olen nähnyt 
sarvipöllön lentävän pääni ylitse lähes ää-
nettömästi pysäköintipaikalla. Palokärki 
päästi melko lähelle kuvaamaan hakates-
saan kaadettuja puita, jotka oli pinottu 
tukkeina pysäköintipaikalle. Käärmeet 
ovat usein vilahdelleet tiellä, ruohikossa, 
rantakivikossa ja jopa miesten saunassa. 
Tänä vuonna olen havainnut kaksi ”uu-
tuutta” Länsiulapanniemellä. Toinen oli 
harmaahaikara, joka tiistaina 13 heinä-
kuuta istui kivellä Takaniemenlahdessa. 
Luulin ensin, että joku oli laittanut kivelle 
patsaan, mutta pian huomasin, että ”pat-
sas” liikahti. Kävin hakemassa kamerani, 
mutta juuri kun olin ottamassa kuvia siitä, 
se lähti lentoon. Koska olin epävarma 

Eläimellistä

näkemästäni, en puhunut havainnostani 
kuin mukana kävelemässä olleelle vai-
molleni ja kävelyn jälkeen anopille. Myö-
hemmin päivällä poikani soitti ja kertoi 
vauvauutisia. Ajattelin, että olipahan sat-
tumaa. Kaksi päivää myöhemmin näim-
me linnun lennossa kaula mutkalla, josta 
sen varmuudella tunnistaakin haikaraksi.  
Toinen uutuus on ollut kettu. Sitä on 
ihmetelty ja majalaisetkin ovat saaneet 
sen kuvatuksi keväästä lähtien useamman 
kerran. Olen kuullut cityketusta muu-
altakin - radiosta ja lehdistä. Tässäkin 
lehdessä on siitä lisää.

Yhdistyksemme maja-alueen suunni-
telmat oman saunan ja jätevesiasioiden 
rakentamiseksi ja ratkaisemiseksi sekä 
huoltorakennuksen rakentamiseksi ete-
nevät suunnitelmien mukaisesti säästä-
mällä vuosittain niiden rahoittamiseksi. 

• Asuminen

• Avioliitto ja parisuhteet 

• Kauppa, vaihto ja lahja

• Lapsen elatus, huolto- ja 

   tapaamisoikeusasiat

• Oikeudenkäynnit

• Perintö- ja testamenttiasiat

• Rikosasiat

• Sopimukset

• Työsuhteet

• Vahingonkorvausasiat

• Yritysasiat

A s i a na j o t o im i s t o  Ha l o nen  • E r o t t a j a nka t u  9A  11 ,  00130  He l s i n k i  • p uh  09 -681  8980

VARATUOMARI  VARATUOMARI
 Ari Halonen  Anu Ryynänen

a s i a n a j o t o i m i s t o

RATKAISUN ASIANTUNTIJAT
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• Mökkikaasut

Laturinkuja 8
02650 ESPOO

Puh. 02071 52520
faksi 02071 52521
www.tekmanni.fi

Ylivoimainen enemmistö majalaisista 
on hallituksen takana PTS-suunnitelman 
läpiviemiseksi. Hallitus ja vuosikokous 
olivat valmiit jopa oikeudenkäyntiin 
asiasta syntyneen riidan vuoksi, mutta 
lopulta raha-asia ratkesi yhdistyksen 
hallitusta tyydyttävällä tavalla siten, 
että yhdistykselle ei aiheutunut asiasta 
kustannuksia ja suunnitelmia voidaan 
taas viedä eteenpäin. Kiitän jäsenistöä 
verrattain laajasta tuesta tässä asiassa.

Tänä vuonna on ollut melkoisesti 
uusien rakennustapaohjeiden mukaisten 
kesämajojen rakentamisia. Rakentamisis-

sa ja niiden aloittamispäätösten määrissä 
on kasvua. Kuten toisaalla tässä lehdessä 
ilmenee, alueellamme on tehty jo 11 uutta 
kesämajaa ja kunnostettu lukuisia muita. 
Lisäksi tiedossani on viiden vanhan ke-
sämajan purkamis- ja uuden rakentamis-
suunnitelmat seuraavan kahden vuoden 
ajalle. Kesämajat ovatkin päässeet 50-60 
vuoden aikana melko huonoon kuntoon. 
Asumismukavuutta ja jopa talviyöpymi-
siä mahdollistavat uudet majat parantavat 
alueen ulkonäköä. Aurinkosähkö majoi-
hin on myös lisääntynyt ja sen myötä 
niiden tekniset ratkaisut. Led-valot ovat 

päivän sana, koska ne vievät vähän virtaa, 
mutta pimeällä valaisevat riittävästi.

Valoisaa tulevaisuutta lupaa myös 
yhdistykselle alueen vuokranantajan 
edustaja tässä lehdessä.

Toivon näkevämme grillijuhlan jäl-
keen kaikki taas yhdessä pikkujouluissa 
– eli odotamme tilaisuuden ”vetäjää”. 
Apulaisia kyllä löytyy.

Hyvää loppukesää majalaisille.
Tuomo Honkanen

kestävää yhteistyötä
KAJAANI
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K A T U -  J A  P U I S T O - O S A S T O N  K U U L U M I S I A

Kaupungin ensi vuoden talousarvioeh-
dotus on valmistumassa ja se esitellään 
syyskuussa. Tiedossa on niukkuutta kai-
kille aloille. Rakennusvirastossa taantu-
ma näkyy niin, että yleisten alueiden hoi-
toon on käytettävissä entistä vähemmän 
rahaa siitä huolimatta, että hoidettavien 
alueiden määrä kasvaa jatkuvasti uusien 
alueiden rakentamisen myötä.

Taantuman keskellä olikin myönteistä, 
että kaupunginhallitus päätti käsitelles-
sään siirtolapuutarha- ja kesämajatyöryh-
män raporttia, että kaupunkiin pyritään 
saamaan lisää alueita näihin tarkoituksiin.

Kysyntää tuntuu olevan; Marjanie-
meen perustettuja 15:ttä uutta palstaa haki 
keväällä yli 2 000 halukasta.

Puotilaan on jo kaavoitettu pieni 18 
palstan siirtolapuutarha-alue. Klaukkalan-
puiston siirtolapuutarhaa on mahdollista 
laajentaa 40 – 50 palstan verran. Lisäksi 
tutkitaan Pakilan ja Oulunkylän siirtolapuu-

tarhojen laajennusmahdollisuutta.
Kaupungin maalle Vihdin Eerolaan jo 

1980-luvulla laaditut suunnitelmat siirto-
lapuutarhan perustamiseksi päivitetään 
ensi vuonna.

Kaavoittaja tutkii ensi kevääseen 
mennessä, mille kahdelle työryhmän esit-
tämistä alueista voitaisiin perustaa koko-
naan uudet siirtolapuutarhat. Mahdollisia 
alueita ovat Siltamäki, Torpparinmäki, 
Tuomarinkartano, Mellunkylä, Longin-
oja, Savelanpuisto ja Malminkartano.

Lisäksi selvitetään mahdollisuutta uu-
sien kesämaja-alueiden perustamiseen 
Sipoon liitosalueen eteläpuolella olevaan 
Granön saareen sekä Sipoonkorven tun-
tumaan. 

Kaupunginhallituksen päätökseen 
sisältyvät linjaukset osoittavat, että pe-
rinteikkäällä siirtolapuutarha- ja kesä-
majatoiminnalla on Helsingissä edessään 
turvattu tulevaisuus.

Katu- ja puisto-osastolla 19.8.2009

Pekka Henttonen
toimistopäällikkö

Palvelutoimisto

KIINTEISTÖNHOITOA PÄÄTOIMISESTI.  LAUTTASAARESSA
Gyldenintie 10 E, 00200 Helsinki
Puh. 4789 0400, fax 4789 0401

ame@co.inet.fi

ASME TIIMI OY
Huolto Alila

Lauttasaari
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Malmi ja Pihlajamäki
www.nordea.fi

www.incap.fi

K-CITYMARKET MALMI
Malminkaari 19, 00700 Helsinki

Puh. 09-3747 00

“Kaupan päälle hyvä mieli”

Yhdessä enemmän  •  www.jhl.fi
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Poliisimajalaisten puheenjohtaja Tuomo 
Honkanen kertoi muuttaneensa Kesäko-
din luota majaltaan kaupunkiasuntoon 
elokuussa. Tämä on varma kesän loppu-
misen merkki, jos ei sarastavaa syksyn 
tuloa muuten ole huomannut. Kuluneen 
kesän aikana ei ole tapahtunut mitään eri-
tyistä - se on mennyt mukavissa merkeis-
sä. Poliisimajalaisten toiminta näyttää 
sivustakatsojan silmin olevan aktiivista 
kuten aikaisemminkin. Uusia asukkaita 
on tullut alueen majoihin, kun niitä on 
myyty milloin mistäkin syystä. Kauppa 
näyttää käyvän ja hinnatkin tuntuvat ole-
van kohdallaan. Se kertoo, että alueelle 
on halukkaita tulijoita. Mielestäni sopiva 
vaihtuvuus on alueen etu, sillä uudet 
”asukkaat” saattavat tuoda mukanaan 
myös uutta intoa ja ideoita yhdistyksen 
toimintaan. 

Kesäkotiyhdistys on remontoinut 
päätalon yläkertaan sievän asunnon ja 
muuta pientä korjausta on tehty vähän 
joka rakennuksessa - aika tekee tehtävän-
sä. Suurin uudistuksista lienee kuitenkin 
sähkökaapeli, joka vedettiin vanhan 
kaapelin tilalle Kyyluodontieltä aina 
päätalolle asti. Nyt on tekninen valmius 
suunnitellulle maalämpöpumpulle, jonka 
hankinta toivottavasti toteutuu seuraavan 
kahden vuoden aikana.

Kuten monet ovat varmaan huoman-
neetkin, on alueella keväisin runsaasti 
lintuharrastajia tutkimassa muuttolintu-

Yksi mukava kesä
jen retkiä. Suurin osa linnuista matkaa 
kuitenkin eteenpäin Suomenlahden ran-
nalta, mutta osa jää pesimään alueelle. 
Länsiulapanniemen ollessa kohtalaisen 
rajattu alue on sinne kaikkien luonnon 
kappaleiden mahduttava, tämä onnistuu 
parhaiten sulassa sovussa. Olen Kesä-
kodin jäsenistölle korostanut alueella 
asuvien asuinrauhan kunnioittamista. 
Poliisimajalaisten kuin myös lintujen ym. 
eläinten yörauha on taattava asiallisella 
käytöksellä alueella. Myös muu yleinen 
järjestys on kaikkien niin Kesäkotiyhdis-
tyksen jäsenten kuin poliisimajalaisten 
yhteinen asia, esim. autot olisi parkkee-
rattava niille ”varatuille” paikoille ja 
omat jäljet siivottava. Näin kaikilla on 
mukavampi olla ja liikkua alueella. 

Yhteistyö Kesäkotiyhdistys ry:n ja 
Poliisimajalaiset ry:n kanssa on jatkunut 
hyvänä. Yhteistyön muodot ovat alkaneet 
kuitenkin muuttua viime vuosina ja sama 
suuntaus tullee jatkumaan myös tule-
vaisuudessa. Vanhan ajan yhteistalkoot, 
joissa yhdessä hartiapankkihengessä 
rakennettiin, maalattiin ja korjattiin, 
näyttäisivät olevan takanapäin. Nykyajan 
suuntaus on, että työt teetetään ulkopuo-
lisilla yrityksillä, tosin tässä yhteistyötä 
tehden yhdistysten välillä. Yhteisiä pro-
jekteja ovat mm. tien kunnossapito ja 
alueen viihtyvyydestä huolehtiminen. Tu-
levaisuuden yhteistyöt liittyvät yhteisiin 
rakennushankkeisiin ja jätevesihuoltoon. 

Aika näyttää, miten asiat etenevät - nyt 
näyttää hyvältä ja näin toivon sen myös 
jatkuvan.

Mukavia hetkiä Länsiulapanniemellä

Dennis Pasterstein
Helsingin poliisilaitoksen 

kesäkotiyhdistys ry
Hallituksen puheenjohtaja

www.suursavo.fi

Kantakaupungin Isännöonti Oy
Yliopistonkatu 5, 00100 Helsinki

Puh. 09-668 9340
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LAUTTASAAREN
SEURAKUNTA

Sienitie 17, 00760 HELSINKI
Puh. 09-350 8110

PURSISEURA SINBAD ry
Vattuniemenranta 5, 00210 Helsinki

Puh. 09-678 288

VIRTACO OY
Korjasmäentie 9, 20360 Turku

Puh. 02-238 4044

SVENSKA
KULTURFONDEN

VEIKKO LEHTI OY
Teljänkatu 10, 28130 PORI
Puh. 02-631 6100
www.veikkolehti.fi

MARKET

KEURUU
Keuruu, puh. 014-774 711
Avoinna ark. 9.00-21.00, la 8.30-

Asemakatu 26-28, 70100 Kuopio
Avoinna ma-pe 9.00-17.00, la 9.00-13.00

Konemyynti 0207 631 030  Fax 0207 631 039
www.hspitkanen.fi

Käyntikortit ja muut mainosjulkaisut
tarpeittenne mukaan

West Company Helsinki Oy
Gyldenintie 10 C, 00200 Helsinki

Puh. 670 698 Fax 670 854
westcompany@co.inet.fi  www.palveluhakemistot.fi

AutoSecurity

Ark. 10-17.30
☎ 09-682 1848

Bremerin Kukka
- Sidontatyöt  - Leikko- ja ruukkukukat
- kanervat, callunat ja upeat syyskukat

Ketokivenkaari 26, 00710 Hki
Malmin hautausmaa; Viikin portti

Puh. 09-4114 0707, Avoinna joka päivä 9-19
eija.bremer@bremerinkukka.com   www.bremerinkukka.com

Janome, Jyki, Husqvarna, Eva, Royal, Singer ym.
•	OMPELUKONEET	•	SAUMURIT
Huoltomyynti -opastus T. Salonen
PS. myös kotiinkuljetus, puh. 0400-850 252

OK-VARASTOMYYNTI
Tallbergin puistotie 8  Lauttasaari

Avoinna päivittäin:
1.6.-15.8. (pl, juhannusaatto ja -päivä) klo 10-20
16.8.-31.5. (pl. jouluviikko ja 31.12.) klo 11-17

Tikkakoskentie 125   FIN-41160 Tikkakoski
Puh. (014) 375 2125    www.k-silmailumuseo.fi
E-mail: keski-suomen.ilmailumuseo@kolumbus.fi

KESKI-SUOMEN ILMAILUMUSEO
FINNISH AIR FORCE MUSEUM

JVP GROUP
Vasarakatu 1

40320 Jyväskylä
Puhelin 040 766 0412



13

TUUSULAN KUNTA
Hyryläntie 16, 04300 Tuusula
Puh. 09-87181
www.tuusula.fi

Puh. 09-346 4422
Maksuvälineet:
Lounasseteli, pankkikortti.
Kuljetustilauksissa ilmoita
mikäli käytät pankkikorttia!

Veljestentie 21, TAPANILAN TORI
Av.: ma-to 10-22, pe 10-23, la 11-23, su 11-22

Maakaasu
kuution verran edellä

Hammasproteesien ammattilainen
Erikoishammasteknikko

Tapani Lyyvuo
Lauttasaarentie 6,

Puh. 692 3847, 0500-402 336

YHTEISTYÖTÄ MYÖS HAMMASLÄÄKÄREIDEN KANSSA

“K” LINE FINLAND OY
Tynnyrintekijänkatu 2, 00580 Helsinki

Puh. 020 745 9211

KEMIN AJOTILAUS OY
Valajankatu 1, 94600 Kemi

Puh. 020 710 9490

Helsingin Akvaariokeskus Ky
Itämerenkatu 26, 00180 Helsinki

Puh. 09-586 5861

Pub Härmän Häjy
Valtionkatu 2, 60100 Seinäjoki, Puh. 06-414 5304

Avoinna: ma-ti 9-02, ke-su 9-03
www.harmanhajy.com

Malmin kauppatie 26, 00700 HELSINKI, Puh. 09-350 8600
www.vtkl.fi

Sokos Hotel Pasila
Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki

Puh. 020 1234 613  Fax 09-143 771
pasila.helsinki@sokoshotels.fi

KESKELLÄ KAUPUNKIA.  KESKELLÄ ELÄMÄÄ.

- Autopeltityöt ja maalaukset -
Autopeltikorjaamo Parviainen Oy

Aamuruskontie 6, 00750 Helsinki
Puh. 09-345 5501

Sun-Car Oy
Hannuksenpelto 2 A, 02270 Espoo

Puh. 09-412 8400

TATTARISUON
AUTOKATSASTUS OY

Jäähdytintie 2, 00770 Helsinki
   Puh. 09-347 8890

www.tattarisuonautokatsastus.fi

Puh. 682 9130
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NOKIAN LÄMPÖVOIMA

REVICO  GRANT  THORNTON  OY

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

www.superliitto.fi

Palvelemme: ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-21.
S-market Itälahdenkatu, 

Itälahdenkatu 27, p. 010 76 66000

www.smarkethokelanto.fi

Telitie 2, 04300 TUUSULA
Puh. 010 401 3280

Metallimiehenkatu 6-8, 04400 JÄRVENPÄÄ
Puh. 010 401 3870
www.vianor.fi

PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO
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Sääntömääräinen   
vuosikokous 2.4.
Poliisimajalaiset ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous pidettiin Poliisien majalla 
torstaina 2.4.2009 klo 18-20.45. Paikalla 
tai edustettuna oli 17 yhdistyksen jäsen-
tä ja kaksi yhteisomistajajäsentä sekä 
kutsuttuna sihteeri/ rahastonhoitaja Ulla 
Honkanen. Kokouksen puheenjohtajaksi 
valittiin Kari Vuorinen ja sihteeriksi Ulla 
Honkanen. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä 
tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin 
Kari Laattala ja Matti Koskinen. Kokous 
todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin 
sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.

Tarkastettiin mennyt vuosi eli vuoden 
2008 toimintakertomus, tilinpäätös ja 
tilintarkastuskertomus ja vahvistettiin 
yksimielisesti tilinpäätös sekä myönnet-
tiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille. 

Kuluvan vuoden raha-asioiden kä-
sittelyssä päätettiin ensin, että hallituk-
selle ja yhdistyksen toimihenkilöille ei 
makseta palkkioita ja että tilintarkasta-
jalle maksetaan laskun mukaan. Sitten 
olikin vuorossa hyvin poikkeuksellinen 
vuosikokousasia, nimittäin oikeuden-
käynnistä ja siihen liittyvistä kustannuk-
sista päättäminen. Yksi majanomistaja 
oli kieltäytynyt maksamasta edellisen 
vuosikokouksen vahvistamaa inves-
tointimaksua. Puheenjohtaja Honkanen 
esitteli riitakysymyksen ao. majan osalta 
ja yhdistyksen hallituksen tähänastiset 
toimenpiteet: yhdistys oli joutunut irtisa-
nomaan maanvuokrasopimuksen tammi-
kuussa 2009. Irtisanominen perustui sekä 
maksamattomaan maksuun että majan 
omistajuussuhteiden epäselvyyteen. Yh-
distys oli myös lähettänyt kirjeen katu- ja 
puisto-osastolle ja tiedustellut alueen 
vuokranantajan kantaa asiaan. Kau-
pungin vastaus ei ollut ehtinyt saapua.  
Kokousväki hyväksyi monipuolisen 
ja vilkkaan keskustelun jälkeen yksi-

Yhdistyksen kokoukset 2009

mielisesti hallituksen esityksen siitä, 
että hallitus valtuutetaan tarvittaessa 
oikeudenkäyntiin siten, että irtisano-
misen täytäntöönpanotoimet saadaan 
suoritetuiksi. Oikeudenkäyntikustannuk-
sille päätettiin varata määräraha. Lisäksi 
todettiin, että kaupungin kirjallinen 
vastaus hallituksen lähettämään tiedus-
teluun tarvitaan ja että ylimääräinen 
yhdistyksen kokous pidetään viimeis-
tään, kun kaupungilta saadaan vastaus.  
Seuraavaksi kuultiin puheenjohtaja Hon-
kasen tilannekatsaus pitkän tähtäyksen 
suunnitelmasta. Vahvistettiin toiminta-
suunnitelma sekä tulo- ja menoarvio sekä 
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet. 
Maanvuokrien lisäksi majanomistajat 
maksavat osuuden maja-alueen kuluista.

Vielä tehtiin henkilövalinnat. Tuomo 
Honkanen valittiin yksimielisesti edel-
leen yhdistyksen puheenjohtajaksi ja hal-
litukseen valittiin Sirpa Hommuk, Risto 
Noponen, Kari Brander, Kari Vuorinen ja 
Kari Puustinen sekä vielä tilintarkastajak-
si Ilkka Ritvanen ja varatilintarkastajaksi 
Mikko Leppialho.

Ylimääräinen yhdistyksen 
kokous 13.6.
Poliisimajalaiset ry:n kautta aikojen 
ensimmäinen ylimääräinen yhdistyksen 
kokous pidettiin lauantaina 13.6.2009 klo 
12 alkaen kokoontumalla saunarantaan, 

jossa pidettiin hetken hiljaisuus Helkky 
Punnan muistoksi. Koska rannassa oli 
yhdistykseen kuulumattomia, siirryttiin 
poliisien saunan tiloihin. Puheenjohtaja 
Tuomo Honkanen avasi kokouksen ja 
hänet valittiin myös kokouksen pu-
heenjohtajaksi. Sihteeriksi valittiin Ulla 
Honkanen ja pöytäkirjantarkastajiksi Oili 
Alm ja Vesa Lilja. 

Paikalla tai edustettuna oli 14 yh-
distyksen jäsentä ja kaksi yhteisomis-
tajajäsentä. Todettiin kokous laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Käsiteltiin kokouskutsussa mainittu ainoa 
asia eli kaupungin vastaus yhdistyksen 
tiedusteluun. Puheenjohtaja luki yhdis-
tyksen katu- ja puisto-osastolle lähettä-
män kirjeen sekä kaupungin 28.4.2009 
päivätyn vastauskirjeen. Asiassa ei tehty 
päätöksiä. Muissa asioissa todettiin, että 
riidanalainen maja oli myynnissä ja kes-
kusteltiin majan myynnin mahdollisesta 
vaikutuksesta riita-asiaan. Puheenjohtaja 
päätti kokouksen klo 13.09.

Ulla Honkanen

Kokouksen puheenjohtaja 
Kari Vuorinen ja sihteeri 

Ulla Honkanen.
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1. Yleistä
Poliisimajalaiset ry:n yhdestoista vuosi 
kului maja-alueella rauhaisaan tapaan.

Kesä oli jälleen melko sateinen, läm-
pimin jakso osui toukokuulle kahdelle 
vapun jälkeiselle viikolle.  Alueelta on 
edelleen kaadettu useita kuivuneita puita. 

Rakennustapaohjeen mukaisia uusia 
majoja on rakennettu ja vanhoja majoja 
on remontoitu. Alueen yleisilme on siisti.

Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 
67 jäsentä, joista 57:llä on yksi ääni ja 
kymmenellä yhteisomistajajäsenellä 0,5 
ääntä kullakin. 

 2.  Kokoukset ja organisaatio
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 
6.4.2008 Lauttasaaressa Poliisien majal-
la. Kokouksessa valittiin 
puheenjohtajaksi 

Tuomo Honkanen ja 
hallitukseen jäseniksi 

Kari Brander, Sirpa Hommuk, Vesa 
Lilja, Kari Puustinen ja Kari Vuorinen, 
tilintarkastajaksi 

Ilkka Ritvanen ja 
varalle Mikko Leppialho.

Hallitus kokoontui 10.5.2008 ja valitsi 
Kari Vuorisen varapuheenjohtajaksi ja 
yhdistyksen ulkopuolelta Ulla Honkasen 
sihteeriksi, rahastonhoitajaksi ja kirjan-
pitäjäksi sekä Poliisimajalaiset-lehden 
päätoimittajaksi.

Hallitus on kokoontunut myös 
2.7.2008, 27.9.2008, 30.11.2008, 
19.1.2009 (puhelinkokous) ja 13.2.2009.

Poliisimajalaiset ry:n 
TOIMINTAKERTOMUS 2008

3. Toiminta
3.1.  Kaksi maanvuokrasopimusta Hel-
singin kaupunki - Poliisimajalaiset ry
Yhdistys on solminut 12.12.2002 Hel-
singin kaupungin rakennusviraston 
katu- ja puisto-osaston (entinen viher-
osasto) kanssa uudet maanvuokraso-
pimukset (Helsingin kaupunki - Polii-
simajalaiset ry 55 majan osalta sekä 
Helsingin kaupunki - Poliisimajalaiset 
ry kahdeksan siirtyvän majan osalta) 
Maanvuokra-aika on 55 majan osalta 
10 vuotta eli 31.12.2012 saakka ja 
siirtyvien 8 majan osalta vuokra-aika on 
5 vuotta eli 31.12.2007 saakka, kuitenkin 
siten, että siirron jälkeen vuokra-aika 
pitenee 10 vuoteen eli 31.12.2012 saakka. 

Kolme majaa on jo siirtynyt uudelle 
paikalle, jolloin niiden vuokrasopimus-
aika on pidentynyt 10 vuoteen.

Yhdistys on solminut 31.3.2008 
Helsingin kaupungin rakennusviraston 
katu- ja puisto-osaston palvelutoimiston 
kanssa uuden maanvuokrasopimuksen 
vuokra-ajalle 1.1.2008 – 31.12.2009. 
Katu- ja puisto-osaston edustajat pitivät 
yhdessä puheenjohtajan ja siirtyvien 
majojen omistajien kanssa katselmuksen 
alueella toukokuussa 2008. Sotainvalidi-
en alueelta ei löytynyt sopivia paikkoja, 
mutta Poliisimajaisten omalta alueelta 
löytyi yksi paikka. 

Yhdistys pyysi siirtyvien majojen 
omistajilta sitovat ilmoitukset siitä, ha-
luavatko he osallistua tuon majapaikan 
arvontaan. Neljä vastasi ei ja yksi kyllä. 

Yhdistys on joulukuun lopussa 2008 
osoittanut majapaikan halukkaalle ma-
jan 209 omistajalle. Tämän tulee siirtää 
maja kesäkuun loppuun 2009 mennessä 
uudelle paikalle. Samalla hänen vuokra-
aikansa pitenee 31.12.2012 asti. 

3.2.  Maanvuokrasopimus Poliisimaja-
laiset ry - majanomistajat
Yhdistys on jo aiemmin solminut maan-
vuokrasopimukset 58 majan osalta ja 
solmi vielä viiden siirtyvän majan omis-
tajan kanssa maanvuokrasopimukset 
toukokuun loppuun 2008 mennessä. 

3.3.  Yhdistyksen hyväksymät siirrot
Yhdistys on hyväksynyt seuraavat maan-
vuokrasopimusten siirrot vuonna 2008: 
maja myyjä / ostaja
234 Orvokki Husso / Tuija Pallaste 
242 Pertti Isotalo / Ritva Holopainen 
257 Mika Tauru / Veli-Matti Koskinen ja 
Pirjo Suomalainen

 
3.4.  Rakentamistapaohje
Saatuaan majanomistajalta ilmoituksen 
aikomastaan majan korjaus- tai rakenta-
missuunnitelmasta yhdistys on tarkista-
nut, että suunnitelmat ovat Helsingin kau-
pungin rakentamistapaohjeiden mukaisia 
ennen kuin on antanut hyväksymisensä 
toimenpiteeseen. 

Kesäkatokset: Vuokramiehen tulee 
pyytää lupa puheenjohtajalta katoksen 
tai teltan pystyttämiseksi yksittäistä 
tilaisuuttaan varten. Myönnetyt luvat 
kirjataan hallituksen pöytäkirjaan. 

Siisti yleisilme: Kesämaja-alueiden 
tulee olla yleisilmeeltään siistit ja vuok-
rasopimuksen edellyttämässä kunnos-
sa. Kesämajojen ympärillä ei saa ole 
varastoituna erilaista sinne kuuluma-
tonta tavaraa, komposteja yms. mikä 
rumentaa ympäristö- ja kaupunkikuvaa.  

3.5.  Yhteistoiminta kesäkotiyhdistyk-
sen kanssa
Kesäkotiyhdistyksen ja yhdistyksemme 
hallitukset ovat jatkaneet yhteistyötä.

Ulkoilutapahtuma järjestettiin yhdessä 
9.3.2008.

Kevät- ja elotalkoiden kustannukset 
on puolitettu. 

Juhannusjuhlat järjestettiin yhdessä 
kesäkotiyhdistyksen kanssa. 

Hallitus kokoontui 2.7.2008 Bar52:n kabinetissa. Oikealta hallituksen jäsenet Kari 
Brander, Kari Puustinen, Vesa Lilja, Sirpa Hommuk, Kari Vuorinen, sihteeri Ulla 
Honkanen ja puheenjohtaja Tuomo Honkanen.
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Poliisimajalaisten poliisihallintoon 
kuulumattomat jäsenet ovat voineet käyt-
tää sovituin tavoin saunaa ja pakkasmök-
kiä ns. saunapassilla sekä aamusuihkua 
ns. suihkupassilla.

Poliisimajalaiset ry:n puheenjohtaja 
oli kutsuttu 29.4.2008 pidettyyn kesäko-
tiyhdistyksen vuosikokoukseen. 

Kesäkotiyhdistys aloitti biojätteen 
keräämisen ja kokeiluna myös poliisima-
jalaiset ovat tuoneet biojätteensä samaan 
astiaan. Kokeilu on otettu myönteisesti 
vastaan. 

Puheenjohtajat ovat myös sopineet, 
että kesäkaudella 2009 majalaisten kaksi 
roska-astiaa tuodaan kesäkotiyhdistyksen 
roskakatokseen. 

ten määräaikaa siten, että savuhormit 
on nuohottava 30.6.2008 mennessä.  
Helsingin kaupungin II nuohouspiirin 
nuohoojat suorittivat 5.-6.5.2008 määrä-
ysten mukaiset nuohoukset. 

3.7.  Pitkän tähtäimen suunnitelma 
Vuosikokous vahvisti pitkän tähtäimen 
suunnitelman, jolla yhdistys varautuu tu-
leviin sauna- ja huoltorakennusinvestoin-
teihin, mukaan lukien vesi- ja viemäröin-
tityöt sekä näiden rakennusten sähköistys.  
Suunnitelman mukaisesti rahoitusta ryh-
dyttiin keräämään 100 euroa/maja. 

3.8.   Riita majanomistajan kanssa
Yksi majanomistaja on riitauttanut vuosiko-
kouksen vahvistamasta majamaksusta 100 
euron osuuden yhteisistä kustannuksista 
sillä perusteella, että yhdistykseen kuulu-
mattomana hänen ei tarvitse sitä maksaa. 

Yhdistys on antanut hänelle 22.10.2008 
tiedoksi irtisanomisuhkaisen maksukeho-
tuksen ja samalla pyytänyt selvitystä 
majan tosiasiallisesta omistajasta. 

Maksu on maksamatta edelleen. 
Yhdistyksen hallitus on joulukuussa 
kääntynyt asianajajan puoleen jatkotoi-
mia varten. 

3.9. Tiedotteet
Yhdistyksen internetissä olevat kotisivut 
www.poliisimajalaiset.fi ovat olleet ahke-
rassa käytössä. Sieltä löytyvät myös vain 
jäsenille tarkoitetut sivut.

Yhdistys on lähettänyt kaikille majan-
omistajille tiedotteet vuosikokouksesta. 

Lisäksi tiedottamista on tapahtunut 
kotisivuilla, yhdistyksen ilmoitustaululla 
sekä suullisesti yhdistyksen tapahtumien 
yhteydessä. 

3.10.  Poliisimajalaiset-lehti
Yhdistys on julkaissut jäsen- ja tiedotus-
lehden, joka on ilmestynyt 6.10.2008. 

3.11.  Tapahtumat
Yhdistys on järjestänyt kaikille ma-
janomistajille perheineen seuraavat 
tapahtumat:  
su  09.03.2008 ulkoilupäivä 
     (kesäkotiyhdistyksen kanssa) 
la   04.05.2008 haravointitalkoot ja    
      siirtolava 
pe  20.06.2008 juhannusjuhlat 
     (kesäkotiyhdistyksen kanssa) 
su  17.08.2008 ongintakilpailu 
su  24.08.2008 grillijuhlat  
la  06.09.2008 syystalkoot ja siirtolava 
su  30.11.2008 pikkujoulut.
Tapahtumista on kerrottu tarkemmin 
Poliisimajalaiset ry:n vuosijulkaisussa 
2008 (pikkujoulua lukuun ottamatta) ja 
internetin kotisivuilla.

4.  Talous
Yhdistyksen toiminta pysyi budjetin 
puitteissa. Kalustona hankittiin mm. pak-
kasmökkiin sähkökeskus. Vuosikokous 
päätti periä liittymismaksua, mutta ei 
erillistä jäsenmaksua. 

 
Helsingissä 

13. päivänä helmikuuta 2009 
 

Hallitus 
Tuomo Honkanen

Kari Vuorinen
Kari Brander

Sirpa Hommuk
Vesa Lilja

Kari Puustinen

Kesäkotiyhdistyksen keväänmerkki: 
kevättalkoopäivänä kiinnitettiin portaat 
kesäksi laituriin. 

3.6.  Nuohous
Palotarkastaja antoi elokuussa 2007 
määräyksen alueen majojen tulisijo-
jen nuohouksesta loka-marraskuun 
aikana. Pelastuslaitos pidensi yhdis-
tyksen pyynnöstä korjausmääräys-

Mikko Leppialho ongintakilpailussa.



18

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Poliisimajalaiset ry 
ja sen kotipaikka on Helsinki. 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on 
- edustaa niitä kesämajojen omistajia 

(=majalaiset), joiden maja sijaitsee 
Helsingin Lauttasaaren Länsiulapan-
niemellä olevalla virkistys- ja vapaa-
ajan käyttöön tarkoitetulla kesämaja-
alueella sekä

-  edistää ja kehittää jäsentensä virkistys- 
ja vapaa-ajan toimintaa sekä kesämaja-
toimintaa vuokraamallaan alueella.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
- tekee majalaisten puolesta tarvittavat 

sopimukset, kuten vuokrasopimus 
Helsingin kaupungin kanssa, 

- hyväksyy majojen omistusten siirrot 
Helsingin kaupungin ja yhdistyksen 
vuosikokouksessa määrittelemin eh-
doin

- perii vuokra-alueella olevilta majalai-
silta osuutensa maja-alueen kuluista,  
kuten majanpito-oikeusmaksu ja muut 
maja-alueen pitoon liittyvät maksut, 
siihen katsomatta, onko majalainen 
tämän yhdistyksen jäsen tai ei,

- hoitaa kesämaja-aluetta,
- järjestää talkoita, kokouksia, juhlia ja 

muita yhteishenkeä kohottavia tilai-
suuksia sekä 

- on yhteistoiminnassa eri viranomaisten 
ja muiden alan järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi
- harjoittaa julkaisutoimintaa,
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia 

ja testamentteja,
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista 

kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä
- järjestää asianmukaisella luvalla arpa-

jaisia, myyjäisiä, kirpputoritoimintaa ja 
huvitilaisuuksia. 

3. Majanpito-oikeusehtojen määrittely
Yhdistyksen kokous päättää majanpito-
oikeuden ehdot huomioiden vuokraso-
pimuksen määräykset. 

POLIISIMAJALAISET RY:N SÄÄNNÖT
Hyväksytty yhdistysrekisterissä 25.11.2004

 4. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi 
voidaan hyväksyä täysivaltainen luonnol-
linen henkilö, joka omistaa 2-kohdassa 
tarkoitetulla alueella majan.

Samassa taloudessa asuvat yhteis-
omistajat voidaan hyväksyä yhteisomis-
tajajäseneksi. 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yh-
distyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajä-
seneksi voidaan hallituksen esityksestä 
yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, 
joka on huomattavasti edistänyt tai tuke-
nut yhdistyksen toimintaa. 

Kun jäsen luopuu majastaan, voi hal-
litus erottaa hänet yhdistyksestä.  

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä il-
moittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle 
tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoitta-
malla erosta yhdistyksen kokouksessa 
merkittäväksi pöytäkirjaan. 

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyk-
sestä, jos jäsen on jättänyt maksamatta 
huomautuksesta huolimatta erääntyneen 
osuutensa maja-alueen kuluista tai 
jäsenmaksunsa taikka muuten jättänyt 
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän 
on yhdistykseen liittymällä sitoutunut. 
Jäsen voidaan lisäksi erottaa, jos hän on 
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ul-
kopuolella huomattavasti vahingoittanut 
yhdistystä taikka ei enää täytä laissa tai 
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäse-
nyyden ehtoja. 

6. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liit-
tymismaksun ja vuotuisen jäsenmak-
sun suuruudesta päättää vuosikokous. 
Varsinaisen jäsenen leskeltä ei peri-
tä liittymismaksua, jos maja siirtyy 
leskelle aviopuolisonsa perikunnalta. 
Liittymismaksua ei myöskään peritä 
majanomistuksen vaihtuessa jäseneltä sa-
massa taloudessa asuvalle aviopuolisolle.  
Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet 
eivät suorita jäsenmaksuja. 

7. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon 
kuuluu vuosikokouksessa valitut puheen-
johtaja ja kahdesta viiteen (2- 5) muuta 
varsinaista jäsentä. 

Hallitus valitsee keskuudestaan vara-
puheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan 
tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoi-
tajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai 
hänen estyneenä ollessaan varapuheen-
johtajan kutsusta, kun he katsovat siihen 
olevan aihetta tai kun vähintään puolet 
hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet 
sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset 
ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheen-
johtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituk-
sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
yhdessä tai toinen yhdessä sihteerin tai 
rahastonhoitajan kanssa. 

Hallitus voi antaa oikeuden kirjoittaa 
yhdistyksen nimi hallituksen jäsenille, 
sihteerille ja rahastonhoitajalle yksinään. 

9. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoi-
neen ja hallituksen vuosikertomus on 
annettava tilintarkastajille viimeistään 
kolmea viikkoa ennen vuosikokousta. 
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen 
lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa 
ennen vuosikokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuo-
sittain hallituksen määräämänä päivänä 
tammi-toukokuussa. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun 
yhdistyksen kokous niin päättää tai kun 
hallitus katsoo siihen olevan aihetta 
tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) 
yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä 
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua 
asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous 
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on pidettävä kolmenkymmenen vuoro-
kauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen 
pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 
varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjoh-
tajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. 

Yhteisomistajajäsenellä on kuitenkin 
vain puoli ääntä. 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi 
tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, 
se mielipide, jota on kannattanut yli puo-
let annetuista äänistä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohta-
jan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan 
asiamiehen välityksin. Valtakirjaa voi 
käyttää vain yhdistyksen varsinainen 
jäsen, yhteisomistajajäsen, kunniajäsen 
ja kunniapuheenjohtaja. 

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsu-
minen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen 
kokoukset koolle vähintään seitsemän 
vuorokautta ennen kokousta ilmoittamal-
la maja-alueen ilmoitustaululla. Kutsu 
voidaan toimittaa myös jäsenen koti- tai 

sähköpostiosoitteeseen, jonka jäsen on 
yhdistykselle ilmoittanut. 

12. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitel-
lään seuraavat asiat:
1.  kokouksen avaus
2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, 

sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.  todetaan kokouksen laillisuus ja 
päätösvaltaisuus

4.  hyväksytään kokouksen esityslista
5.  esitetään tilinpäätös, vuosikertomus 

ja tilintarkastajan lausunto
6.  päätetään tilinpäätöksen vahvista-

misesta ja vastuuvapauden myön-
tämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille

7.  vahvistetaan toimintasuunnitelma, 
tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 
jäsenmaksujen suuruudet

8.  valitaan hallituksen puheenjohtaja, 
päätetään hallituksen jäsenten luku-
määrästä ja valitaan hallituksen muut 
jäsenet

9.  valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle 
varatilintarkastaja

10.  käsitellään muut kokouskutsussa 
mainitut asiat.

Vuosikokous voi hallituksen esityksestä 
tarkentaa majanpito-oikeuden ehtoja.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada 
jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä 
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä 
ajoin, että asia voidaan sisällyttää koko-
uskutsuun. 

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyk-
sen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdis-
tyksen purkamisesta on tehtävä yhdis-
tyksen kokouksessa vähintään kolmen 
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista 
äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen 
purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen 
varat luovutetaan oikeustoimikelpoiselle 
poliisijärjestölle purkamisesta päättävän 
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdis-
tyksen tullessa lakkautetuksi varat luo-
vutetaan myöskin oikeustoimikelpoiselle 
poliisijärjestölle.

Viihtyisä lounas- ja
ohjelmaravintola
Lauttasaaressa!

Viihtyisä lounas- ja
ohjelmaravintola
Lauttasaaressa!

www.pianissimo.fi
Vattuniemenkatu 23

00210 Helsinki • Puh. 621 1480

- Ravintola
- Kokkikoulu
- Catering
- Take away
- Yksityistilaisuudet
- Tialussaunat/kokoustilat

- Ravintola
- Kokkikoulu
- Catering
- Take away
- Yksityistilaisuudet
- Tialussaunat/kokoustilat
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ARKKITEHTITOIMISTO

LEO OSARA OY
PERUSPARANNUSSUUNNITTELU

Asuinkerrostalojen ja toimitilojen
remontit ja muutostyöt

TALLBERGIN PUISTOTIE 1, 00200  HELSINKI
Puh. 621 5101   Fax 687 11970

etunimi.sukunimi@osara-ark.fi   www.osara-ark.fi

Meiltä kaikenlaiset
• kärryt ja vaunut, myös erikoismitoin
• pyörät kalusteisiin, kottikärryihin,
   leluihin, laitteisiin...

Kiviaidankatu 2 F (K-supermarketin vieressä)
Ark. 8.30 - 16.00  •  www.rengastalo.com

RENGASTALO

Nyt Lauttasaaressa

www.santen.fi www.etola.net
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Kasvistoa
  Haitallisia kasveja

Haitallisia kasveja kuten tatareita ja jättipalsamia ei saa tuoda yhdistyksen lehtienkeräyspaikkaan, koska ne vain leviä-
vät siellä lisää. Kitketyt kasvit voi kuivata kalliolla, kivellä tai kannon päällä, polttaa tai kerätä jätesäkkiin siirtolavaa 
odottamaan. 

Jättipalsamia (Impatiens 
glandulifera) kitketään maja-
alueeltamme jo kolmatta kesää. 
Kasvi on tehokas siementäjä, 
joten kukkivaa palsamia pois-
taessa on estettävä siementen 
singahtaminen ympäristöön. Sen 
voi tehdä vaikkapa taivuttamal-
la kukinto jätesäkkiin ja sitten 
vasta vetämällä kasvi juurineen 
irti. Kasvin varren katkaisemi-
nen ei auta – palsami korvaa 
katkaistun latvan useammalla 
latvuksella, jotka kaikki kukkivat 
ja tuottavat siemeniä.

Olipa kyse jätti- tai japanintatarista (fallopia sachalinensis/ja-
ponica), se leviää tehokkaasti maajuurensa avulla. Kun kasvista 
haluaa päästä eroon, juuria ja juurenpaloja saa kaivella maasta 
vuosikausia.

Jättiputkea (He-
racleum man-

tegazzianum) ei 
ole vielä tavattu 

maja-alueella. 
Toivottavasti ei 

tavatakaan, kos-
ka sen poistami-
seen pitää tilata 
ammatti-ihmiset 

– useampana 
vuonna peräk-

käin. 

  Muita tehokkaita leviäjiä

Mieti kahdesti haluatko kukkapenkkiisi 
ruiskukan näköistä vuorikaunokkia 
(centaurea montana). Se valtaa maa-
juurensa avulla koko kukkapenkin.

Rohtosormustinkukkaa (digitalis purpu-
rea) kasvaa alueellamme villiintynee-
nä ja runsaasti. Se on kaksivuotinen 
vaeltajakasvi: ensimmäisenä vuonna 
se kasvattaa lehtiruusukkeen ja toisena 
vuonna kukkii. Kukka on kaunis, mutta 
myrkyllinen. 

Lupiinia eli komealupiinia (lupunus po-
lyphyllus) on myös alueellamme. Sekin 
on myrkyllinen ja leviää tehokkaasti 
siementämällä. Leviämistä voi hillitä 
katkaisemalla kukinnot ennen siemen-
ten kypsymistä.
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Mökille mukaan: Kausthöra
Tälle mökkiherkulle on nimen antanut 
3-vuotiaana Aino Kenttämies – sana ei 
taida tarkoittaa mitään, mutta sopii hyvin 
kuvaamaan mitä tahansa suolaista kerma-
viilipohjaista herkkupöperöä. 

Kausthöra sopii mainiosti uusien 
perunoiden kera nautittavaksi ja mikä 
mukavinta, sen voi valmistaa kotona 
näppärästi etukäteen. Kuljetus mökille 
sujuu vaikka tiiviissä pakastepurkissa. 
Pöperössä on sen verran tujut aineet, että 
se säilyy viileässä parikin vuorokautta 
– tai säilyisi… yleensä herkku katoaa 
pöydästä kertalaakista. 

Tarvitset 4-5 hengen perusannokseen 
150 grammaa kylmäsavulohta, pienen 
purkin smetanaa ja purkin kermaviiliä. 
Isommalle porukalle tuplaa mittasuhteet. 
Mausteeksi tilliä ja sitruunapippuria, 
suolaa ja sokeria. Toimi näin:  

Leikkaa kylmäsavulohi pieniksi kuu-
tioiksi. Sekoita lohi smetanan ja kerma-
viilin kanssa. Ropsauta sekaan sitruuna-
pippuria maun mukaan ja vielä ripaus 
suolaa ja sokeria. Hienonna joukkoon 
hieman tilliä ja koristele sillä kokonaisuus 
lopuksi. Siinäpä se!

Pöperölle tekee hyvää, jos se saa 
oloutua muutaman tunnin ennen tarjoilua. 
Maut tasaantuvat ja smetana muhevoittaa 
lopputuloksen erityisen täyteläiseksi. 
Nam!

Ihmeellisiä muodonmuutoksia: 
Gourmet-Karjalanpiirakka
Kaasugrillin ylätaso sopii mainiosti min-
kä tahansa suolaisen valmispaistoksen 
lämmittämiseen. Lopputulos onnistuu 
parhaiten, kun paistosten alle laittaa alu-

Erilaista mökkimuonaa ja grilliinpantavaa

miinifolion tasaamaan lämpöä ja voitelee 
paistopinnat reilusti esim. oliiviöljyllä. 
Näin kaasugrillin käyttö onnistuu  ”lei-
vänpaahtimena”. Tällä menetelmällä 
paistuvat myös nykyajan valmispatongit 
ja chapatat. Tarkkana kannattaa silti olla – 
ainakin oma perinteinen laavakivigrillini 
polttaa paistokset helposti. 

Ehkä erikoisin on perinteisen eines-
karjalanpiirakan kokema ylevä muodon-
muutos: Oliiviöljyllä voidellut grillin ylä-
osassa kevyesti ruskistetut valmispiirakat 
maistuvat hämmentävän herkullisilta.

Lämmin valkosipulileipä 
grillissä
Lämmin valkosipulileipä on mainio ja 
helposti valmistuva grilli-illan lisuke.  
Tarvitset yhden (tai useamman) valmiiksi 
viipaloidun ranskanleivän, jotain levitettä 
sekä valkosipulia. Toimi näin: 

Purista puoleen purkkiin levitettä (200 
gramma) 4-8 valkosipulinkynttä, makusi 

mukaan. Levitä töhnä valmiiksi viipa-
loidun ranskanleivän väleihin ja sivele 
loput leivän pohjaan ja pinnalle. Levitettä 
saa olla reilusti. 

Kietaise yltä päältä valkosipulivoi-
deltu leipä alumiinifolioon ja anna sen 
ruskistua muuta sapuskaa grillatessa 
grillin ylätasolla 15-20 minuuttia. Kään-
tele leipää grillatessasi muutaman kerran. 
Varo ettet polta leipää liian kuumalla 
lämmöllä.  

Grillatut jumboherkkusienet
Joskus on mukava auringon laskiessa 
rauhassa pipertää illan grilliherkkuja. 
Kokeile silloin tätä: 

Osta mieluiten irtomyynnistä jumbo-
herkkusieniä noin 2 kpl/syöjä. 

Poista varovasti jalka jokaisesta sie-
nestä. Huom - Älä heitä jalkoja hukkaan; 
ne  sopivat hyvin esimerkiksi salaatteihin 
tai kastikkeisiin. Voit myös grillata ne fo-
lionyytissä esim. sipulin ja tomaatin kera. 

 Täytä sienten lakit reilulla nokareella 
sulatejuustoa. Mielestäni parhaimmat 
ovat Koskenlaskija Viherpippuri ja Kos-
kenlaskija Voimakas.

Kevyttuorejuustojen vikana on se, että 
ne vesittyvät helposti eivätkä ole yhtä 
aromikkaita kuin oikea sulatejuusto.

 Peitä jokainen sieni hyvällä pekonilla. 
Pekonia pitää olla runsaasti, ainakin kaksi 
viipaletta/sieni. Tarvittaessa vahvista 
sidos parilla cocktail-tikulla. 

Grillaa sieniä molemmin puolin niin 
kauan, että pekoni tulee kauniin väri-
seksi ja sienet pehmenevät. Toimii myös 
mainiosti seuraavan aamun huikopalana!

Jouni Kenttämies, 
maja 215.
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Yli 110 vuotta vastuullista vetovoimaa
Veturimiesten Liitto ry

koulutusta hotellipalveluja

Huom! Nämä logot on tarkoitettu painettavaksi ja tulostettavaksi.
Logot saattavat tietokoneen ruudulla näyttää ääriviivoiltaan karkeilta, mutta ne tulostuvat oikein.

Kotkan Opiskelija-Asunnot Oy
Naakantie 2 A  KOTKA

Puh. 05-225 5600

VALIO OY
Kangaskontiontie 2, PL 351, 90101 OULU

Puh. 010 381 128

Helsingin
kirjatyöntekijöiden
yhdistys ry
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Oli tullut aurinko, tullut kesä,piti sirkkojen laittaa pesä.
Oli  maistraatit käyty ja saatu luvatja pitkin ja poikin tuvat

paperill’ oli valmiina kattohon hamaan. Mitäs muuta kuin rakentamaan!
Isä sirkka sylkäisi kouraan: ”Tuostaläks hirsi jo, - emo, ala juosta!”

Ja niin sitä vietihin heinänkortta,oman kartanon ensi ortta.
Ja niin sitä tehtihin täyttä ja totta, hiki virtana vuoti jotta!

”Mut maltas”, puuskutti emo, ”jos vaikkatalon katsottaisiin jo paikka!”
- ”Se on katsottu”, tokaisi isä, ”no tiemmäkiven rakohon tuonne sen viemmä!”

- ”Ehei”, sanoi emo, ”ei siitä mitään – näköala se olla pitää!”
Ja niin oli kaukana perhesopuja niin tuli kova suukopu. 

Ja isä veti sinne ja emo veti tänne, kireällä jok’ainoa jänne.

Tuli tuoksahti siihen muurahainen.”No, jopa nyt, katsohan vainen”,
se sanoi, ”jo kaikki nyt urheilla alkaa,kun vallatkin vetää jo malkaa!”

- ”Hm”, hymähti isä ja helpotti, ”tässävähän ollaan pykäämässä.”
- ”Vai sitä se on”, virkkoi vieras, ”voinenkai neuvoa, tapa ihan toinen

on meillä: me vedämme suuntaan samaankun käymme rakentamaan. 
Se keino vois kelvata mietittäväksi.”Päin kekoa se viittas ja läksi.  

Ei sirkkojen päätä käynyt kääntää, eri suuntiin vaan ne vääntää.
Mut muurahaiskeko se kasvaa, karttuu,kuin linna ikään varttuu.

Ne vetävät, veitikat, suuntaan samaankun käyvät rakentamaan. 
Mut sirkoilla vieläkään ei ole pesää. Ja siitä on monta kesää.  

 
Lauri Pohjanpää

Muurahaisen neuvo

Tunteellinen siili ja muita suomalaisia eläinrunoja, WSOY 1994



Majoja korjataan ja huolletaan …

220:n ”isom-
massa korjauk-
sessa” auttaa 
Jari Myntti. 227:n sisätilat ovat lähes valmiit.

Uudet katteet saivat majat 230 ja 244. Tässä mitataan 
tarvittavan kattohuovan määrää majalle 230…

… ja tässä rakentuu uusi katto majaan 244.

243 sai uuden katon… .. ja seinään asennettiin 
hormin läpivienti. Samal-
la sisätilat saivat raik-
kaat paneelit ja nurkkaan 
mahtui uusi kaappi.

257 uusi lattia 
oli valmis, mutta 
pyrkikö epäusko 

mieleen seiniä 
maalatessa? Lop-
putulos on kuiten-

kin upea.

Toukokuussa 2008 oikaistiin ja kunnostettiin majan 
254 takaosa… 261 ja uusi Jotul 602.

… maja maalattiin ja 
loimaalaiset asensivat 

kamiinan ja piipun. 
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… uusia rakennetaan…
Rakentamistapaohjeet tulivat voimaan vuonna 2003. 
Ensimmäisinä niitä sovelsivat siirtyvien kesämajojen 
omistajat Pättö ja Sillanpää. Jouluaaton aattona 2004 
puu tuhosi Noposen majan, mutta sen paikalle kohosi 
entistä ehompi kesämaja. Vuosi 2006 oli välivuosi 
majarakentamisessa, mutta tahti on kiihtynyt ja uusia 
upeita majoja nousee kuin sieniä sateella.

Kuvateksteistä ilmenevät rakentamisvuosi, ma-
janomistaja, majan numero, majan malli ja suluissa 
rakentajan nimi.

2003 Kristiina Pättö 212/321, A-malli 
(Tomi ja Kristiina Pättö).

2004 Seppo Sillanpää 211/320, A-malli 
(Seppo Sillanpää).

2005 Risto Noponen 236, B-malli 
(If-vakuutus/MS-Rakennus).

2005 Outi Rajamäki 240, A-malli 
(Ari Koskinen)

2007 Gisela Myntti 213/319, A-malli 
(Viljo Hokkanen).

2008 Mikko Leppialho 266, A-malli (Viljo Hokkanen)

2009 Antero Vellava 220, A-malli (Viljo Hokkanen)

2009 Anne Wiikeri 209, A-malli (Erkki Himmanen)



2008 Mikko Leppialho 266, A-malli (Viljo Hokkanen) 2008 Tapani Tähkävuori 255, A-malli (Viljo Hokkanen)

2009 Antero Vellava 220, A-malli (Viljo Hokkanen) 2009 Kari Puustinen 228, A-malli (Viljo Hokkanen)

2009 Anne Wiikeri 209, A-malli (Erkki Himmanen)  2009 Sakari Harju 217, A-malli (Viljo Hokkanen)



… ja tekniikka 
valtaa majoja
Kuvat Risto Noponen ja
          Tuomo Honkanen.

Paneeli kerää aurinkoenergiaa.

Erilaisia ohjainyksikköjä

SunSaver-10 avattuna

SunSaver-10

Phocos seinän takana…

… ja ”tuvan puolella” näyttö, josta 
ilmenevät latausvirta, akun jännite ja 
kulutusvirta.

Yläkerrassa vuonna 2009 hankittu 
Sunwind 16 AVAB, josta yhdellä silmä-
yksellä ilmenevät latausvirta, jännite 
ja kulutusvirta. Alakerrassa Solarpo-
wer NCR-C1, hankittu 1989, jossa ei 
ole mittareita lainkaan.

Sunwind 12 VA -mitta-
ri näyttää jännitteen ja 
toinen kytkimellä joko 
kulutus- tai latausvirran. 
Ohjausyksikön alla on 
pääsulake.

Led-nauha räystään 
alla näyttää yöllä 
tietä.

Vähävirtaisia 
led-valoja katossa.

Keskellä erittäin pienikulutuksinen, mutta 
tehokas ilmanvaihtoimuri, jonka vasemmalla 
puolella valkoinen kytkinrasia. Oikealla on 
tupakansytytinpistoke pinta-asennuksena sekä 
antennijohto. 
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Olemme aikaisemminkin lehdissämme 
saaneet todeta, että poliisimajalaisten 
joukkoon kuuluu mitä moninaisimpien 
urheilulajien harrastajia. Vuonna 2006 
yhdistykseemme liittynyt, nyt 54-vuo-
tias Juha Mustonen on pöytätenniksen 
harrastaja. Hän osallistui 33 muun 
Suomen maajoukkueen pelaajan kanssa 
kesäkuussa 2008 suuriin veteraanien 
MM- pöytätenniskilpailuihin Brasiliassa. 
Kisoissa oli osallistujia 52 maasta yhteen-
sä noin 1500. Mustonen meni alkusarjasta 
jatkoon kahdella voitolla. Jatkosarjan 
ensimmäisellä kierroksella tuli vastaan 
Viron Rein Lindmäe, joka on voittanut 
Neuvostoliiton maajoukkueessa MM-
pronssia 70-luvulla. Virolainen voitti 3-0 
ja Mustosen sijoitus oli 65. Nelinpelissä 
ei tullut menestystä.  

Mukana veteraanien EM-kisoissa

Ottelupaikka oli 
Brasilian toiseksi suu-
rimmassa kaupungis-
sa Rio de Janeiros-
sa, jota useimmiten 
kutsutaan lyhyesti ja 
tutusti Rioksi. Brasi-
liassa kaupungeista 
vain São Paulo on suu-
rempi. Rio sijaitsee 
maan kaakkoisosassa 
Atlantin valtameren 
rannalla. Paikalliset 
asukkaat  tuntevat 
kaupungin lisänimellä 
Cidade Maravilhosa, 
”Suurenmoinen kaupunki” ja paljasjal-
kaista riolaista kutsutaan ”cariocaksi”. 

Euroopan mestaruuskilpailu järjestet-
tiin tänä vuonna Kroatian turistikaupunki 
Porec´issa, joka sijaitsee Istrian niemi-
maan rannikolla Adrianmeressä Italiaa 
vastapäätä. Sen merivesi on kuuluisa 
kirkkaudesta, puhtaudesta ja turkoosin 
väristä. Porec sopi mainiosti veteraanien 
EM-kilpailujen paikaksi edellisen vuoden 
tapaan. 

Mustonen oli hyvin valmistautunut 
tähän maailman pelatuimman mailapelin 
koitokseen harjoittelemalla viikoittain 
useampana päivänä Pöytätennisseura 
60:ssä, jossa on jäsenenä. Kansallisissa 
peleissämme pelataan valioluokassa 
sekä A - C -sarjoissa ja Mustonen on jo 
saavuttanut kahdesti C-sarjan Suomen 
mestaruuden nelinpelissä. 

Pelipaikka Porec´issa oli vasta val-
mistunut urheiluhalli ”Zatika”, jossa 
oli pidetty isoista kisoista aikaisemmin 

vain käsipallon MM-kisat tammikuussa 
2009. EM-kisoihin osallistui enemmän 
veteraaneja kuin MM-kisoihin konsanaan 
eli noin 2500 pelaajaa. 

Alkusarjan otteluissa Juhan parina 
pelasi Ari Jaatinen. He voittivat selvästi 
3-0 italialaisen joukkueen, mutta hävi-
sivät kahdelle saksalaiselle joukkueelle 
kummallekin 2-3. 

Pelit jatkuivat cup-muotoisessa lohdu-
tussarjassa, jossa ensimmäiseksi vastaan 
tuli italialaiset. Kuten tulostaulukosta 
ilmenee, tämän ottelun suomalaispari 
Juha Mustonen - Ari Jaatinen voitti, mutta 
seuraavalla kierroksella he putosivat 
kroatialaisille. EM-kisat oli taputeltu 
heidän osaltaan, mutta taas tuli rutkasti 
kokemusta. Mustonen onkin ilmoittanut 
tavoitteekseen voittaa kahdeksankymp-
pisten maailmanmestaruus. 

Kuvat Esko Lemettilä
Teksti Tuomo Honkanen

Osa lohdutussarjan tulostaulua
.

Mustonen (vas.) ja Jaatinen pelaavat 
tarkasti.

Hymyilyttää, vaikka saksalaiset juuri voittivat.
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Tapahtumia ja pikku-uutisia

Pikkujoulut
Majalaisten pikkujouluja vietettiin Poliisien majalla sunnuntaina 
30.11.2008. Perinteisen ja herkullisen joulupöydän olivat valmistaneet 
tällä kertaa Merja Viitala ja Sari Laine apulaisineen. Ohjelmassa oli 
mm. musiikkiesityksiä, taitureina Maija ja Aino Kenttämies, Mervi 
Kuhanen ja Jouni Kenttämies.

Ulkoilupäivä
Helsingin poliisilaitoksen kesäkotiyh-
distys ry:n, YT-henkilöstötoimikunnan 
ja Poliisimajalaiset ry:n yhteisesti jär-
jestämä ”Ulkoilupäivä kesäkodilla” 
pidettiin sunnuntaina 8.3.2009. Tarjolla 
oli ulkoilua, saunomista, hernekeittoa ja 
makkaraa. Keittiön talkootöissä olivat 
mukana Sari Laine, Sirpa Hommuk ja 
Tuomo Honkanen.

Juhannus
Juhannusaattoa vietettiin 19.6.2009 yhdessä poliisilaitoksen henkilökunnan kanssa. 
Liput nostettiin salkoon klo 18. Tikkaa ja palloa heitettiin klo 19-21. Juhannusaaton 
ja -päivänkin ilma oli harvinaisen kolea. Kylmän tunnetta lisäsi navakka tuuli, mikä 
esti myös kokon polttamisen. 

Suuri pamaus
Olipa kerran majalainen, joka grillaili 
illansuussa ja laittoi sitten yöpuulle men-
nessään kipinäkanneksi mineraalilevyn. 
Hiilloksen lämpö oli kuitenkin levylle lii-
kaa ja yöllä kuului melkoinen pamahdus.

Tikkaat
Yhdistys on kesäkuussa hankkinut 
Tiklas-merkkiset alumiiniset jatkotikkaat. 
Tikkaiden suurin korkeus on 6,1 metriä ja 
siinä on asianmukainen jalkatuki. 

Ongintakilpailu
Tänä vuonna ongittiin sun-
nuntaina 26.7.2009. Meri 
tyrskysi onkijoita märiksi 
ennen kuin tasaantui puo-
lelta päivin. Miesten sarjan 
voitti Kari Laattala (saalis 
2 940 g) ja naisten sarjan 
Ulla Honkanen (1 160 g). 
Tuomo Honkanen toimi 
päätuomarina ja onki siinä 
sivussa 335 gramman ah-
vensaaliin.
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Grillijuhlat 23.8.
Perinteisesti on grillattu saunarannassa, 
mutta nyt oli ennustettu sunnuntaille 
sadekuuroja, minkä vuoksi grillijuhlat 
pidettiin Poliisien majan ravintolassa. 
Aurinko paistoi sääennusteesta huolimat-
ta ja niinpä Puustisen Karin taidolla gril-
laamasta kasslerista voitiin nauttia niin 
ulko- kuin sisäpöytienkin ääressä. Kaisu, 
Taru, Maisa ja Päivi olivat valmistaneet 
herkulliset salaatit ja jälkiruokana saa-
tiin kahvia ja tuoretta pullaa. Mustonen 
lämmitti saunat. Kylpemisen jälkeen ehti 
vielä seuraamaan Berliinin MM-kisojen 
loppukilpailuja, olihan muun muassa 
miesten keihäässä neljä suomalaista 
päässyt finaaliin.

Sateenkaari 
Ullan epätieteellisen sademittarin mu-
kaan heinäkuussa satoi yhteensä 119 mm. 
Heinäkuun toisella viikolla vettä tuli 44 
mm ja saman viikon torstaina näyttäytyi 
aarteen kätköpaikka Melkissä.

Pelikentälle kaatui puu 13.7.
Maanantai-iltaisin lentopallokentällä pelataan. Ilta oli tyyni, mutta maa sateiden vuoksi 
hyvin märkä. Pelin keskeytti kentän vierestä kuuluva rutina. Suuri paju kaatui hiljaa 
huokaisten, onneksi poispäin pelikentästä ja tikkataulutelineen täpärästi ohittaen. 
Lentopalloililijat totesivat, että puu kaatui, ja jatkoivat peliä.

Ampiaispesiä
Kaikissa maja-alueen kattoremonteissa 
on välikatosta löytynyt asukkaita – joko 
muurahaisia tai ampiaisia. Tässä majan 
244 pesien viimeiset hetket. Kuva Eino 
Äikiä.



32

Yksi vai monta kettua, kas siinä pulma   
Jäsenten kamerasta

Toukokuussa juoksi rusakko hurjaa vauhtia mäkeä alas 
pelikentälle päin. Kohta kuului mäeltä huudahdus:   
”Hei minä sain ketusta kuvia!”

Ensimmäiset kettukuvat otti Ville Täh-
kävuori 21.5. Talviturkki näytti olevan 
lähdössä.

Auringossa korvantaustan kutina 
helpotti.

Kahden päivän päästä kettu kävi jälleen 
Villen kameran ulottuvilla.

Omat polut veivät takaisin puiston suo-
jiin. Häntä on kaunis ja tuuhea. Ihmisiä paikalla, selusta varmistettu.Heinäkuun 27. päivän ilta-auringossa 

kettu tutki tilannetta Antero Vellavan 
pihalla. Kuvat Vesa Lilja.

Kettu oli metsästysretkellään 5.8. Tuo-
mo kävi kiireesti hakemassa kameran.

Marja Rajamäki ei vaikuttanut vaaral-
liselta Reviiri oli tutkittava kaikessa rauhassa. 
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Kettu juoksi yli järven

Lähteet: 
Eläinten jälkiä, Åke Aronson – Peter 
Eriksson, Otava 1998
Suomalainen luonto, kotimaan maise-
ma lähikuvassa, Oy Valitut Palat 1981
Kiehtova eläinmaailma, Oy Valitut 
Palat 1987
Uusi suuri eläinkirja, osa 1, Nisäkkäät 
1, Werner Söderström Osakeyhtiö 
1965

Kettu (vulpes vulpes) on yleinen koko 
Suomessa, usein myös ulkosaaristossa 
ja avotuntureilla. Se on yksi laajimmalle 
levinneistä lauhkean ilmaston petoeläi-
mistä itäisellä pallonpuoliskolla Pohjois-
Afrikasta ja Himalajan etelärinteiltä 
arktisen tundran rajoille. Kettu viihtyy 
siis vaihtelevissa maastoissa ja sopeutuu 
lähes minne hyvänsä. Citykettuhavaintoja 
on tehty Helsingissä jo pitkään ja tänä 
kesänä maja-alueemmekin on saanut 
oman kettunsa. 

Ketun säkäkorkeus on 35-40 cm ja 
se painaa 5-8 kg. Kettu elää luonnossa 
2-5 vuotta. Ketun väri vaihtelee paljon: 
aavikkoseuduilla se on hiekanvärinen, 
aroilla kellertävä, metsissä ja nummimail-
la kauniin punaruskea. Huulilta poskille 
ja kurkkuun ulottuu aina valkea läiskä, 
vatsapuoli on harmahtava ja hännänpää 
on usein valkea. Muiden koiraeläinten 
tapaan ketun käpälässä on neljä varvas-
ta ja tassunjälki on 5-7 cm:n pituinen. 
Etutassut ovat takatassuja vähän suu-
remmat. Kettu liikkuu energiaa säästäen 
ravaamalla ruumis vinossa menosuuntaan 
poluilla, teillä, jäällä ja kantohangella. 
Suhteellisen pitkien jalkojensa ja kevey-
tensä ansiosta kettu voi ravata pehmeässä 
ja syvässä lumessakin, missä koirat jo 
vajoavat. Kun kettu säikähtää, se saattaa 
laukata tai hyppiä. Tyypillinen ketunjälki-
jono on kiemurteleva, myös järven jäällä 
tai suolla. Ketulla on harvoin kiire. Se 
luottaa valppauteensa ja hyvään kuulo- ja 
hajuaistiinsa.

Reviirillä kettu liikkuu omia polkujaan 
pitkin ja käyttää muitakin kulkureittejä. 
Talvisin se käyttää hyväkseen myös 
entisiä jälkiään ja astuu uudelleen aivan 
samoihin jalansijoihin. Kesällä metsässä 
liikkujan nenään voi tunkeutua tyypilli-
nen, tympeä virtsan haju, jolla kettu on 
merkinnyt reviirinsä. Luultavasti kulkija 
on ylittänyt ketun polun. Ketun pesä on 
hiekkakumpareessa tai suuren maakiven 
alla, kaupungissa myös rakennusten alla. 
Pesässä on yksi pääkäytävä ja useita 
sivuonkaloita. Kettu voi omia itselleen 
myös kaniinin tai mäyrän kaivaman 
kolon. Pesäkolon lisäksi kettu käyttää 
reviirin muita koloja ruokavarastona. 
Asutun pesän ympäriltä löytyy ulosteita 
ja saaliin tähteitä. Sisäänmenoaukon 
ympäristö on tallattu, eikä siinä kasva 
mitään. Haistellessa tuntee ketun hajun. 
Kettu on ravintonsa suhteen hyvin mu-
kautumiskykyinen ja syö mitä on tarjolla. 

Se pääsee usein yllättämään pikkujyr-
sijän ja muutaman loikan jälkeen iske-
mään kuononsa ja etukäpälänsä siihen. 
Suuremman saaliin perässä kettu hiipii 
kauemmin ja odottaa sopivaa tilaisuutta 
syöksyäkseen sen kimppuun. Pikkujyrsi-
jät ovat sen pääruokaa, mutta tilaisuuden 
tullen se syö kaloja, sieppaa hanhen tai 
sorsan, jäniksen tai metsäkauriinkin. 
Siilikin joutuu ketun ruokalistalle, koska 
kettu on oppinut laskemaan siilin päälle 
pahanhajuista virtsaansa, kunnes siili 
antautuu kerältä auki. Kettu syö myös 
heiniä ja marjoja, eivätkä pikkulinnut tai 
niiden munat jää siltä turvaan. Kettu voi 
varastoida maahan munia, kun niitä on 
runsaasti tarjolla, ja kaivaa niitä esille 
kuukausia myöhemmin muun ravinnon 
ollessa tiukalla. Kettu norkoilee suden 
tai ahman jäljillä päästääkseen osalliseksi 
haaskasta, mutta sen on myös varottava, 
ettei joudu itse ateriaksi. Ilveksen revii-
rillä ketun käy huonosti. Kettukantaa 
verottaa kettukapi, jossa punkki aiheuttaa 
ketulle karvanlähdön niin, ettei kettu 
selviä talvesta. Ketuilla on myös rabies-
ta. Kettu on varastellut kautta aikojen 
ruokaa ihmisten pihoilta ja vienyt kanoja 
keskellä kirkasta päivää, minkä vuoksi 
kettua on pidetty vahinkoeläimenä. Siitä 
maksettiin tapporahaa vuoteen 1975 
saakka. Toisaalta se oli ja on edelleen 
arvokas turkiseläin. Urbaani-ihmisen 

kannalta kettu on hyödyllinen, koska 
se pitää kurissa peltohiirten, myyrien ja 
rottien runsaasti sikiävää kantaa.

Kettujen kiima-aika on tammi-maa-
liskuulla ja naaras synnyttää 3-6 sokeaa, 
100 gramman painoista pentua puolen-
toista kuukauden kantoajan jälkeen. Emo 
imettää ja hoitaa poikia ja uros metsästää 
ruokaa koko perheelle. Myöhemmin naa-
raskin seuraa sitä saalistusretkille. Kuu-
kauden vanhoina pennut alkavat leikkiä 
pesän ulkopuolella emon valvonnassa. 
Leikkien lomassa opiskellaan metsäs-
tystekniikkaa, hiipimistä, väijymistä ja 
saaliin yllättämistä. Syksyyn mennessä 
pienokaisista on tullut eteviä metsästäjiä 
ja mestarivarkaita, ja silloin nuoret ketut 
jättävät lopullisesti vanhempansa.  

Ulla Honkanen

Pekka Piirto: Kettu juoksi yli järven, WSOY 2008 
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Mikko Repolainen
Saduissamme seikkailee usein Mikko Repolainen. Kun lukee satuja eri puolilta maailmaa, huomaakin yllättäen, että niissä on 
samanlainen peruskertomus, vain ympäristö ja olosuhteet on muutettu kunkin maan oloja vastaavaksi. Useimmat kettusadut 
näyttävätkin periytyvän kreikkalaisen Aisopoksen (n. 620–560 eKr.) faabeleista eli opettavaisista eläinsaduista. Ranskalainen La 
Fontaine kertoo satua ketusta ja happamista viinirypäleistä, suomalaisilla happamia ovat pihlajanmarjat. Saduissa, joissa Mikko 
Repolainen on päähenkilö, se on ovela ja viisas, joskin se useimmiten syö itseään pienemmät keskustelukumppanit ja houkuttelee 
isompansa ansoihin. Jänis Vemmelsäären ollessa päähenkilönä käy Mikon itsensä useimmiten huonosti. 

Kettu ja viinirypäleet
Kettu hölkytteli nälissään kylään löytääk-
seen sieltä jotakin saalistettavaa. Äkkiä se 
osui korkean muurin eteen. Viinirypäle-
terttuja riippui muurilta, ja vesi kihahti 
ketun suuhun. 

- Tuossapa onkin mainio aamiainen! 
Se ojensi innoissaan kaulaansa ja yritti 
hypätä muurin harjalle. Mutta rypäleet 
kasvoivat niin korkealla, että kettu hamu-
si pelkkää tyhjää. Se hyppäsi vielä kerran, 
kolmannenkin, mutta turhaan. Päinvas-
toin se oli vahingossa purra kielensä 
poikki. Pettyneenä, häntä koipien välissä 
kettu tuhahti: - Hyi eto vihreitä raakileita! 
Kuka mokomia söisi! Ja se hölkytti vähä-
tellen ja tuhahdellen tiehensä.

Ranskalainen satu / Jean de La Fontai-
ne / Maailman kauneimmat eläinsadut, 
Weilin & Göös, 1985

Kettu ja korppi
Olipa kerran tyhmä korppi. Eräänä aamu-
na se istui puunoksalla ja piti nokassaan 
herkullista juustonpalaa. Tulipa kettu ja 
haistoi jo kaukaa juuston. Se pysähtyi 
puun alle ja kumartui kohteliaasti korpille.

- Hyvää huomenta, sanoi kettu. Oletpa 
tänään virkeän näköinen. Korppi ihastui 
tämän kuullessaan. Mutta eihän se tietysti 
voinut vastata, koska sillä oli juustonpala 
suussa.

- Sinulla on kauniit silmät, jatkoi kettu. 
Korppi ihastui vielä enemmän, mutta ei 
vastannut nytkään. Se vain istui ja oli 
ylpeän näköinen. Kettu jatkoi;

- Kerrotaan, että laulat kauniisti. 
Tahtoisin kuulla lauluasi. Ole hyvä ja 
laula edes vähäsen, niin että saisin kuulla. 
Korppi ei kestänyt enempää. Se aukaisi 
nokkansa ammolleen ja raakkui. Mutta 
silloin juustonpala putosikin suoraan 
ketun suuhun. 

- Kiitoksia paljon, sanoi kettu. Eipä 
laulusi ole kaunista. Mutta juusto oli ai-
nakin hyvää.  Älä toiste usko kaikkea mitä 
sinulle sanotaan.  Sitten kettu heilautti 
häntäänsä ja katosi metsään.

Hanhiemon satuaarre, WSOY, 
29. painos 2008

Varis, kettu ja juusto
Siihen aikaan kun eläimet vielä osa-
sivat puhua, löysi varis kerran palan 
juustoa. Joku talonpoika oli pudottanut 
sen markkinamatkalla, ja variseukko 

nappasi juuston nokkaansa. Se lentää 
lepsautti tammen oksalle ja aikoi juuri 
ryhtyä nautiskelemaan odottamattomasta 
herkkupalasta, kun kettu jo ehätti tammen 
alle. Se oli näet jo kaukaa haistanut juus-
ton tuoksun, ja vesi kihahti sen kielelle.  
- Päivää, rouva varis! kettu mielisteli. – 
Ah, ette taida tietääkään miten korea olet-
te! Kuinka ihanasti höyhenennekin kiiltä-
vät, nokkanne loistaa kuin puhdas kulta, 
eikä silmienne säteilyä saata kukaan 
ylittää! Vahinko että erästä asiaa ette kui-
tenkaan pysty korjaamaan. Äänenne näet 
ei ole yhtä sulokas kuin höyhenpukunne. 
Varis kuunteli ketun litaniaa ylen imar-
reltuna. Se pörhisteli tyytyväisenä höyhe-
niään, sillä kukaan ei ollut vielä koskaan 
kehunut sitä koreaksi. Mutta harmi ettei 
kettu kehunut sen ääntä. Varis unohti 
juuston, avasi nokkansa selälleen ja raak-
kui: - Krääh, kuuntelepa kuinka kauniisti 
laulan! Mutta kettukos sitä kuunteli, ehei. 
Se sieppasi juuston joka variksen rääkäis-
tessä oli tipahtanut maahan, nappasi sen 
suuhunsa ja nauraa räkätti: - Tyhmä aina-
kin olet, rouvaseni! Äänesi on täsmälleen 
yhtä ruma kuin höyhenesikin. Kaunista 
sinulla oli vain juusto, mutta nyt sekin on 
minun. Ja kettu livahti tiehensä. 

Sen koomin ei varis ole langennut 
kertaakaan imartelijan lumoihin. Ja jos 
sillä sattuu olemaan nokassaan jotakin, se 
kyllä muistaa varoa samalla rääkymästä. 

Ranskalainen satu / Jean de La Fontai-
ne / Maailman kauneimmat eläinsadut, 
Weilin & Göös, 1985
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Kettu ja vanha leijona
Leijona oli tullut jo vanhaksi ja raihnaaksi 
eikä käynyt enää metsästämässä. Se ve-
tääntyi luolaansa, valitti ja huokaili ja lä-
hetti ympäri maata kiertämään sanan, että 
se oli sairas ja toivoi ystävien tulevan loh-
duttamaan sitä. Se tiesi oikein hyvin mitä 
teki. Se näet yritti viimeisen kerran ko-
keilla, mitä se saisi viekkaudella aikaan.  
Uskolliset eläimet murehtivat kovin 
kuninkaansa kehnoa tilaa. Ja niinpä 
ne noudattivat sen pyyntöä. Jokainen 
riensi leijonan luolaan lohduttamaan 
ja ottamaan osaa sen kohtaloon. Mut-
ta vanha suursyömäri hyökkäsi oitis 
vieraittensa kimppuun ja ahmaisi jo-
kaisen suihinsa. Sillä keinoin se jaksoi 
kesää sairautensa ja unohti kuoleman. 
Leijona oli kutsunut luokseen ketunkin. 
Tämä tuli, pysähtyi luolan suulle ja kysyi 
kohteliaasti: - Kuninkaani, miten voitte? 
Leijona sammalsi ystävällisesti: - Tule 
lähemmäksi, ystäväni ja viihdytä minua 
saduilla. Mutta kettu pysyi luolan suulla. 
– Tule toki lähemmäksi, ystäväni, olen 
jo kauan odotellut tarinoitasi! – Enpä 
tule, kuninkaani, kettu vastasi. – Ette te 

minun tarinoistani välitä sen paremmin 
kuin minäkään teidän hampaistanne. 
Älkää toki pahastuko vaikka pysyttelen-
kin tässä ulkopuolella. Luolaanne näet 
vievät monet jäljet, mutta yhdetkään 
niistä eivät näytä palanneen takaisin.  
Ja kettu juoksi kepein jaloin pois.

Arabialainen satu / Maailman kauneim-
mat eläinsadut, Weilin & Göös, 1985

Tiikeri ja ovela kettu
Kettu Repolainen lähti kerran kävelylle. 
Mutta äkkiä mahtava tiikeri sulki siltä 
tien. Pako ei tullut kysymykseenkään, 
mutta kettupa oli ovela. Se painoi pelosta 
tärisevän käpälänsä rajaviivalle, ojentau-
tui ja sanoi: - Hei, varopas vähän!

Tiikeri katsoi hämmästyneenä moko-
maa rohkeata pientä otusta. Se ei ollut 
vielä koskaan nähnyt kettua, ja se murisi: 
- Miksi minun pitäisi varoa? Ja ketä?

- Minua, kettu vastasi. – Hiiri ja jänis 
pelkäävät sinua, mutta minun edessäni 
vapisee ihminen.

- Uskomatonta, murisi tiikeri. - Ellet 
usko minua, tule katsomaan niin näet, 

kettu sanoi.  Ja kettu juoksi pitkän ruohon 
seassa suoraan kylään vievälle maantielle 
tiikeri perässä. Pientä kettua tuskin näkyi 
korkeassa ruohikossa, mutta tiikerin 
tiellä kulkevat ihmiset toki huomasivat. 
He kirkaisivat pelästyneinä ja juoksivat 
pakoon minkä jaloista lähti. Hetken 
kuluttua tiellä ei näkynyt ristin sielua. 
Kettu nosti kuononsa ruohikosta ja sanoi: 
- Näitkös nyt, tiikeri? Minä juoksin sinun 
edelläsi ja nähdessään minut ihmiset 
pötkivät pakoon. Sinua ei kukaan ehtinyt 
edes huomata.

Tiikerin oli tunnustettava että kettu oli 
oikeassa. Ja äkkiä tiikeri hätääntyi moko-
man pikku otuksen vuoksi. Se veti hän-
tänsä koipien väliin ja pinkaisi käpälämä-
keen. Ja siinä siunaamassa se oli kadonnut.  
Se koomin ei kettu Repolainen ole pe-
lännyt mitään. Se tietää, missä voima ja 
väkevyys asuvat: eivät pedon hampaissa 
eivätkä käpälissä, vaan viisaassa päässä. 

Kiinalainen satu / Maailman kauneim-
mat eläinsadut, Weilin & Göös, 1985

Luomme innovatiivisia
työ- ja toimintaympäristöjä.

www.senaatti.fi

Luotettava kumppani,
     innovatiivinen edelläkävijä
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Tänä vuonna majalaisen matkan päämää-
ränä oli Turkki. Matkaa suunnitellessa 
tulivat mieleen vuosien takaa koulun 
historian tunnit. Muistissa pyörivät Is-
lamit, Bysantit, moskeijat, minareetit, 
sulttaanit, haaremit ym., jopa Paavalin 
retket Vähä-Aasiassa. Alue on aikanaan 
kuulunut Rooman valtakuntaan, Bysantin 
keisarikuntaan ja Osmanivaltakuntaan 
ollen nykyisin Turkin tasavalta. Jo en-
nen ajanlaskumme alkua Vähä-Aasia 
(Anatolia) oli monien keksintöjen ja 
sivistyksen alkulähde länteen. Mutta 
mitä on tämä päivä, erityisesti Istanbul? 
Sinnehän olimme menossa. Se on loista-
va sekoitus historiaa ja nykyaikaa, itää 
ja länttä. Islamilaisuus ilmenee monine 
moskeijoineen ja viidesti päivässä mi-
nareeteista kuuluvine rukouskutsuineen. 
Mika Waltari aikoinaan sanoi: ”Jos käy 
vain Istanbulissa, ei ole käynyt Turkissa”. 
On myös sanottu: Jos ei käy Suuressa 
Basaarissa, Maustebasaarissa ja Sinisessä 
moskeijassa, ei ole käynyt Istanbulissa. 
”Tutkimusmatkamme” voi alkaa.

Istanbulin Atatürkin lentoasemalla 
tapasimme oppaamme Ahmet Incesun 
ja saimme ensikosketuksen Turkin maa-
perään. Paikka ei paljoakaan eronnut 
Euroopan muista lentokentistä, kieli ja 
tekstit vain olivat perin outoja. Matkalla 
hotellille alkoivat maisemat muuttua: 
näkyä minareetteja, vanhoja muureja ja 
muita vanhaan historialliseen paikkaan 
kuuluvia rakennelmia. Itämainen ekso-
tiikka tuntui jo valtaavan mielen. Olimme 
siis Istanbulissa, joka jo vuonna 667 eaa. 
oli ollut olemassa, silloin nimellä Stanbol, 
kunnes Bysantin keisarikunnan aikana, 
noin vuonna 330, sen nimeksi muutettiin 
Kostantinopoli maan valloittajan keisari 
Konstantinuksen mukaan. Osmanien 
valtakunta säilytti myös Konstantinopo-
li-nimen käyttäen kuitenkin sen rinnalla 
nimeä Stanbul. Vasta Turkin tultua tasa-
vallaksi v. 1923 Konstantinopoli-nimi sai 
väistyä ja tilalle otettiin sen vanha nimi 
muodossa Istanbul (Islamin kaupunki). 
Samalla Ankarasta tehtiin maan pää-
kaupunki, vaikka Istanbul onkin maan 
suurin kaupunki ja siellä on nykyisin 

Minareettien varjossa

”Jos ei käy Suuressa Basaarissa, Maustebasaarissa ja 
Sinisessä moskeijassa, ei ole käynyt Istanbulissa”.

noin 12 miljoonaa asukasta. Se on maan 
kulttuurin, viihteen ja talouden keskus. 
Se sijaitsee Marmaranmeren pohjois-
puolella kuuluen sekä Eurooppaan että 
Aasiaan Bosporin salmen molemmin 
puolin. Euroopan puoleisen kaupungin 
jakaa kahtia Bosporista länteen työntyvä 
lahti Kultainen Sarvi, jonka eteläpuolella 
sijaitsee kaupungin vanhin osa, Stambul, 
historiallisine alueineen. Pohjoispuolella 
on uudempi Galatan kaupunginosa, jossa 
hotellimmekin sijaitsi. Salmen yli johtaa 
useita siltoja, joista tunnetuin on Galatan 
silta. Siellä voi päivittäin nähdä onkijoita 
vieri vieressä tavoittelemassa saalista.

Hotelliin saavuimme aikanaan ja 
kotiutuminen viikon ajaksi alkoi. Pienen 
lepohetken jälkeen oli aika lähteä tutustu-
maan lähiympäristöön ja ihmettelemään 
paikallista elämänmenoa. Pääkadulla Is-
tiklal Caddesilla (”kotikadullamme”) oli 
aikamoinen vilske, olihan se kävelykatu 
ja hyvin varustettu ostoskatu. Sieltä löy-
simme hieman apua nälkäämme, jonka 
jälkeen meitä odotteli tervetuliaistilaisuus 
läheisessä Galatan tornissa.

Galatan torni.

Genovalaiset kauppiaat olivat raken-
nuttaneet tornin 1400-luvulla jonkinlai-
seksi meriliikennevalvontapaikaksi. Se 
oli toiminut myös palotornina ja joitain 
aikoja vankilanakin. Nykyisin tämä 
jyhkeä, korkeudeltaan 62 m merenpin-
nasta, 11-kerroksinen rakennus kolmen 
metrin paksuisine seinämuureineen 
toimii näköalaravintolana. Ja kyllä sieltä 
olikin hulppeat näkymät. Bosporin salmi, 
Kultainen Sarvi, Stambulin historialliset 
rakennukset ja Aasian puoli Bosporin 
takana olivat upeina jalkojemme juuressa, 
kuin karttana ikään. Näitä oli juhlallista 
lasillisen ääressä ihailla.

Bysantin aika
Rooman valtakunnan jakauduttua 300-lu-
vulla syntyi Itä-Rooman eli Bysantin 
keisarikunta Istanbulin tullessa maan 
pääkaupungiksi. Nimi tosin muutettiin 
Konstantinopoliksi. Bysantin ajalta 
Istanbulissa on vielä lukuisia säilyneitä 
rakennuksia muistuttamassa keisarikun-
nan vahvuudesta ja keisarien vallasta.

Hippodromi oli Bysantin aikainen 
”stadioni”. 200-luvulta olevalla kilpailua-
reenalla pidettiin mm. hevosvaljakkokil-
pailuja ja erilaisia juhlia. Radan pituus oli 
450 metriä, ja katsomoon mahtui jopa 100 
000 henkilöä. Nykyisin se on muutettu 
rauhalliseksi puistoksi ollen osa keskeistä 
Sultanahmet-aukiota. Sen keskellä seisoo 
egyptiläinen obeliski vuodelta 1500 eKr. 
Se siirrettiin Luxorista keisari Konstanti-
nuksen käskystä Istanbuliin. Pronssinen 
käärmepylväs on vuodelta 479 eKr. ja 
tuotu Delfoista. Puistosta löytyy myös 
keisari Justinianuksen erittäin koristeel-
linen muistomerkki.

Bysantin aikana rakennettiin useita 
vesisäiliöitä turvaamaan kaupungin ve-
den riittävyys. Tunnetuin näistä, johon 
meilläkin oli mahdollisuus tutustua, oli 
Basilikan vesisäiliö eli ”Uponnut pa-
latsi”, kuten turkkilaiset sitä nimittävät. 
1500-luvulta oleva rakennus oli todella 
palatsimainen kaarevan katon ollessa 
338:n 8-metrisen pylvään kannattama. 
Vettä sinne mahtui 80 miljoonaa litraa. 
Valaistus oli hämärä, ja katon kaaret 
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heijastuivat veden pintaan luoden syvän 
ja avaran vaikutelman. Tila on myös 
kosteudestaan huolimatta suosittu kon-
serttipaikka.

Mahtavimmat Bysantin aikaiset raken-
nukset ovat kirkot. Tunnetuin ja merkittä-
vin näistä on koko Sultanahmet-aukiota 
hallitseva Hagia Sofia eli Pyhän Viisau-
den kirkko. Ensimmäiset tälle paikalle 
rakennetut kirkot ovat tuhoutuneet, mutta 
tämä keisari Justinianuksen 500-luvulla 
rakennuttama basilika on säilynyt meidän 
päiviimme asti ja on tunnustettu olevan 
yksi maailman arkkitehtonisista ihmeis-
tä. Kirkko on käsittämättömän huikean 
suuri, kupoli on läpimitaltaan 32 metriä ja 
korkeudeltaan 56 metriä maan pinnasta. 
Mahtavat marmoripylväät tukevat ku-
polia. Kirkon tiedettiin olleen maailman 
suurin, kunnes Roomaan 1000 vuotta 
myöhemmin rakennettiin Pietarin kirkko.

Hagia Sofia.

Koska kristinusko oli tuolloin valtion 
uskonto, on kirkon seinillä lukuisia suuria 
raamatunaiheisia mosaiikki- ja fresko-
taideteoksia. On laskettu, että kultamosa-
iikkien pinta-ala on peräti 1,5 hehtaaria. 
Nämä kaikki yritetään saada esiin ja 
entisöidyksi. Kirkossa oli myös paikka, 
jossa oli keisarin valtaistuin. Sitä kohtaa 
pidettiin maailman napana. Kirkossa on 
myös itkevä pylväs, josta tarun mukaan 
keisari Justinianus sai avun päänsäryl-
leen. Jos tätä pylvästä koskettaa, saattaa 
ajateltu toive toteutua. Taisivatpa mei-
dänkin joukostamme jotkut kokeilla sen 
voimaa. Toivottavasti heidän toiveensa 
ovat toteutuneet.

Toinen merkittävä vierailukohteenam-
me ollut kirkko oli Horan Pyhän Vapah-
tajan kirkko eli Kariye Camii kirkko. Sitä 

pidetään parhaiten säilyneenä Bysantin 
kirkkorakennuksena. Rakennuksessa 
on yli sata bysanttilaisen 1300-luvun 
taiteen mestariteosta, Raamatun aiheita 
on kuvattu kuten Hagia Sofiassakin sekä 
freskoina että mosaiikkitöinä. Osmanien 
aikakaudella nämä taideteokset peitettiin 
laastilla ja unohdettiin, mutta löydettiin 
1800-luvun lopulla, ja niitä alettiin enti-
söidä vuonna 1948 meidän museokirkos-
sa kävijöiden iloksi.

Osmanien aika
Vuonna 1453 siirtyi Konstantinopoli 
Osmanien valtakunnan haltuun. Alkoi 
sulttaanien aika, muslimien kausi. Ra-
kennettiin loistavia palatseja, moskeijoita 
ja minareetteja. Bysantin aikainen Pyhän 
Viisauden kirkko Hagia Sofia muutettiin 
moskeijaksi, samoin Horan Pyhän Va-
pahtajan kirkko (Kariye Camii). Uusista 

Freskot ja mosaiikkityöt odottavat entisöintiä.

moskeijoista kuuluisin on Sininen mos-
keija kuusine minareetteineen. Ainoas-
taan sulttaanit saivat rakennuttaa kaksi 
tai useampiminareettisia moskeijoita. 
Olivatpa muut rakennuttajat kuinka ylhäi-
siä herroja tahansa, he saivat käyttää vain 
yhtä minareettia moskeijoissaan. Sininen 
moskeija eli Sultan Ahmet Camii on ni-
metty erääksi maailman kauneimmaksi 
rakennukseksi. Se on sulttaani Ahmetin 
rakennuttama ja arkkitehti Mehmet Agan 
suunnittelema. Se valmistui vuonna 1616 
vastapäätä Hagia Sofiaa ja vanhan Kons-
tantinuksen palatsin päälle osoitukseksi 
siitä, että islam ja Osmanien valtakunta 
oli kukistanut kristillisen Bysantin. Sini-
nen moskeija oli todella kaunis ja vaikut-
tava. Rukoussali oli hämärä ja rauhallisen 
tuntuinen. Lattioita peittivät nykyaikaiset 
matot. Pääkupoli on läpimitaltaan 24 m ja 
korkeudeltaan 43 m. Neljä halkaisijaltaan 
viisimetristä pylvästä kannattelee tätä 
mahtavaa kupolia. Nimensä ”Sininen 
moskeija” oli saanut rukoussalin seiniin 
käytetyistä käsin maalatuista sinisen 
voittoisista keramiikkalaatoista, joita on 
tarvittu yli 20 000 kappaletta. Moskeija 
on yhä käytössä, ja niinpä muutamia 
rukoilijoitakin oli paikalla, vaikka ei 
virallinen rukoushetki ollutkaan. Eivätpä 
turistit näyttäneet heitä häirinneen.

Osmanien valtakunnassa sulttaanit 
elelivät loisteliaasti. Sen tunsi ja näki 
kulkiessaan mahtavien palatsien käytä-
villä. Heti valtaan päästyään Mehmet II 
rakennutti vuosina 1459-1465 Top Kapin 
palatsin ylelliseksi asunnoksi itselleen, 
satoja naisia käsittävälle haaremilleen 
palvelijoineen sekä hallinnolliseksi kes-
kukseksi. Alue on muurilla ympäröity 



39

Hagia Sofia vasemmalla, Sininen moskeija oikealla.

noin 600 000 neliömetrin kokoinen 
käsittäen useita jyhkeitä rakennuksia. 
Voi vain kuvitella, millaista elämä oli 
sulttaanien hallitessa. Aarrekammiot ja 
muut näytteille asetetut esineet antoi-
vat hyvän kuvan sulttaanien vallasta ja 
suunnattomista rikkauksista. Eikä se 
haaremielämäkään ihan niin jännittävää 
ollut mitä länsimaissa on annettu ymmär-
tää. Joskus on verrattu osaa haaremista 
asuntoloineen jopa sisäoppilaitokseksi, 
sillä jalkavaimot olivat saapuessaan 5-12 
vuotiaita, ja heille annettiin asiaan kuu-
luvaa perusopetusta ennen kuin heidät 
esiteltiin sulttaanille.

1800-luvulla hallinnut sulttaani Abdül 
Mecit oli mieltynyt länsimaiseen raken-
nustaiteeseen ja halusi rakennuttaa uuden 
palatsin Bosporin rannalle Ranskan 
Versaillesin tyyliin. Jos oli Top Kapi 
loistokas, niin varjoon se jäi Dolmabah-
cen ainutlaatuisen mahtavuuden rinnalla. 
Sieltä ei marmoria, kultaa eikä kristallia 
puuttunut. Mm. Englannin kuningatar 
Victorian lahjoittama palatsin suurin 
kristallikruunu painaa 4,5 tonnia. Tässä 
maailman suurimmaksi sanotussa katto-
kruunussa on 750 lamppua. Lattioita peit-
tivät aidot käsin solmitut valtavat matot, 
ja kaikki huoneet niin sulttaanin tiloissa 
kuin haaremissakin olivat ylellisesti ja 
viihtyisästi kalustetut. Koulutoiminta 
palatsin haaremissa jatkui, ja siellä oli 
myös oma synnytysosasto. Tämä loisto 
vaati suunnattomasti varoja. Tätä tuhla-
usta valtakunta ei kestänyt ja niinpä se 
johtikin Osmanien tuhoon. Viimeinen 
sulttaani joutui lähtemään maanpakoon 
vuonna 1922 Atatürkin johtaman vallan-
kaappauksen yhteydessä. Tällöin syntyi 
nykyinen Turkin tasavalta. Palatsit, kirkot 
ja monet muut historialliset rakennukset 
muutettiin museoiksi. Itämaisuus alkoi 
heiketä länsimaisuuden tieltä. Alkoi taas 
uusi aika.

Bosporin salmi
Maailman vilkkaimpiin laivaväyliin 
kuuluva Bosporin salmi esittäytyi meille 
aurinkoisena ja kesälämpimänä (noin 30 
astetta) risteillessämme sen aalloilla vain 
meidän käytössämme olleella aluksella. 
Salmi yhdistää Marmaran- ja Mustan 
meren erottaen Euroopan ja Aasian man-
tereet toisistaan. Istanbul on jakautunut 
salmen molemmin puolin sijaiten näin 
molemmilla mantereilla. Salmi on 32 
km pitkä ja leveys vaihtelee 670-3000 
metrin välillä. Virtaus on melkoinen, 
joten uimareita ei nähdä ylittämässä 
salmea. Liikenne on salmessa erittäin 
vilkas. Onhan se ainoa mahdollinen 
väylä Mustan meren tärkeisiin satamiin. 
Näimme jo tulopäivänä valtavasti laivoja 
Marmaranmerellä odottamassa pääsyä 
Bosporin salmeen ja sen kautta Mustalle 
merelle. Salmen yli johtaa vuonna 1973 
valmistunut 1560 m pitkä silta yhdistäen 
kaupungin alueet sekä maanosat toisiinsa. 

Dolmabahcen palatsin merenpuoleinen portti.

Silta on maailman kuudenneksi pisin riip-
pusilta ja tarkoitettu ainoastaan ajoneuvo-
liikenteelle. Risteilyaluksen kannelta oli 
hyvät näkymät kumpuilevaan maastoon 
rakennettuun kaupunkiin. Kerroksittain 
kerrostaloja, minareetteja, palatseja, 
puuhuviloita, loistoa ja vaatimattomuutta 
- kaiken välissä vilkas liikenne, taustalla 
kukkuloiden siluetti. 

Kirjoittaja risteilyllä, takana Bosporin 
salmi.

Rumel Hisan linnoitus. 
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Rannalla sijaitsee myös Mehmet 
Valloittajan 1400-luvulla rakennuttama 
Rumel Hisan linnoitus, joka oli Osmanien 
suojana Konstantinopolin valloituksessa. 
Aasian puolikin avautui aluksen kannelta 
helpoksi tarkastella. Rakennustyyli näytti 
olevan jonkin verran vaatimattomampaa 
kuin Euroopan puolella. Alue onkin 
suurelta osin asutuskäytössä kaikkien 
suurimpien ja julkisimpien rakennusten ja 
toimintojen sijaitessa Euroopan puolella.

Pääsimme myös risteilylle etelään päin 
Marmaranmeressä lähellä Aasian ran-
nikkoa oleville Prinssisaarille. Aurinko 
suosi meitä edelleen. Noin puolentoista 
tunnin laivamatkan aikana oli jälleen 
mahdollisuus tarkastella mereltä päin 
Istanbulin näkymiä sekä Euroopasta että 
Aasiasta. Prinssisaaret (yhdeksän saaren 
ryhmä) tarjosivat sotien aikana suoja-
paikan Bysantin prinsseille. Nykyisin 
saaret ovat istanbulilaisten ja mikseivät 
muidenkin virkistyskäytössä. Laajat 
hiekkarannat, pinjametsät sekä elegantit 
1800-luvulta peräisin olevat puuhuvilat 
vehreiden puutarhojen keskellä antavat 
lomailijoille oivan lepopaikan. Saarella, 
jossa me vierailimme, ei ajoneuvoliiken-
ne ole lainkaan sallittua, joten pääsimme 
tutustumiskierrokselle hevosten vetämis-
sä vaunuissa. Peräkanaa neljän hengen 
vaunut nousivat saaren keskustaan, josta 
pienen lepohetken jälkeen alkoi paluu-
matka. Nyt ei enää ajettukaan peräkanaa, 
vaan ajurien kilpailuvietti heräsi. Siinä 
sitä tultiin vauhdilla alas milloin minkä-
kin vaunun johtamana. Vaunut heiluivat 
sinne tänne, ja hevosten hirnahdellessa 
ajurit innostivat niitä vauhdilla eteenpäin. 
Hurjasta menosta huolimatta ehdimme 
ihailla ympäristöä. Terveinä ja ehjinä 
pääsimme takaisin rantaan, saimme 
hetken tarkastella satama-aluetta ennen 
paluumatkaa.

Ostokset
Eihän turistimatka ole mitään, ellei tu-
tustu ostosmahdollisuuksiin. Ja niitähän 
oli. Maailman suurin katettu tori Suuri 
Basaari oli nähtävyys sinänsä. Sulttaani 
Mehmet II perusti sen 1400-luvulla kau-
pankäynnin keskukseksi. Se oli itämai-
sen vaurauden perikuva. Noin 300 000 
neliömetrin suuruisella alueella on yli 
4500 myymälää. Tavaravalikoimaa oli 
jalokivistä ja aidoista matoista vaatteisiin 
ja aivan pieniin matkamuistorihkamiin. 
Siis tuskin mitään puuttui. Se oli vilkas 
ja jännä paikka. Asiakas sai pitää varansa 
ostostensa aitoudesta ja oikeasta hinnasta. 
Tinkiminenhän oli asiaankuuluvaa. Ihmi-
siä oli paljon ja ääntä riittää.

Toinen basaari, Egyptiläinen eli 
Maustebasaari oli Suurta Basaaria pari-
sataa vuotta nuorempi ja huomattavasti 
pienempi. Varat tämän basaarin perus-
tamiseen oli saatu Egyptistä tuotujen 
tavaroiden tullimaksuista, siitä nimi 
”Egyptiläinen basaari”. Pääasiallisena 
myyntiartikkelina satojen vuosien ajan 
olivat olleet mausteet, mihin nimikin 
viittaa. Nykyisinkin sieltä oli saatavis-
sa mausteita joka makuun. Myös mm. 
makeiset, pähkinät ja juustot kuuluivat 
myytäviin tuotteisiin. Laadukkaita pie-
niä tuliaisia ja matkamuistoja oli tarjolla 
lukuisissa kojuissa.

Entäpä sitten vierailu Kircilar-nahka-
tehtaassa. Turkkilaiset nahkatavarathan 
ovat maailmankuuluja ja erittäin laaduk-
kaita. Rakia maistellessa tarkastelimme 
meille esiteltyjä tehtaan erittäin korkea-
tasoisia ja kauniita asusteita. Löytyipä 
omasta joukostammekin pari melkein 
ammattitaitoista ”mannekiinia”. Esitte-
lyn jälkeen vierailu myymälän puolella 
osoitti, miten kauniita ja ”silkkisiä” nah-
katakitkin voivat olla, melko edullisiakin 

Prinssisaarella sallittu kulkuväline on hevoskyyti.

laatuunsa nähden. Muutamia takkeja 
lähtikin sieltä mukaamme.

Vierailimme myös mattokutomon 
myymälässä. Kauniita olivat, käsin 
solmittuja ja laadukkaista materiaaleista 
(villa/silkki) valmistettuja ja siihen näh-
den edullisiakin. Yhtään mattoa ei kuiten-
kaan tainnut mukanamme kotiin lähteä.

Osa joukostamme vieraili nykyai-
kaisessa suuressa ostoskeskuksessakin. 
Myymälöistä löytyi niin idän kuin 
lännenkin muoti- ja merkkitavaroita. 
Mukavia ja edullisia tuliaisiakin löytyi.

Ostoskaduilla oli paljon tyylikkäitä 
muotiliikkeitä, joissa oli saatavissa 
paikallisten huippusuunnittelijoiden 
tuotteita. Oman ”kotikatumme” Istiklal 
Caddesin muotitalot ja muut kohteet 
tulivat tarkastettua useampaankin kertaan 
vaellellessamme edestakaisin Taximin 
aukion ja Galatan tornin väliä. Jos voimat 
joskus lopahtivat, oli mahdollista hypätä 
punaiseen ”museoraitiovaunuun”, joka 
liikennöi edestakaisin päästä päähän 
vain tällä kävelykadulla. Matkamuisto-
myymälöitä oli tiheään niin että eiköhän 
jokaisen matkalaisen laukussa ollut jotain 
kivaa ja sopivaa Suomeen tuotavaa.

Ruokailu
Ateriat olivat mahtavat. Olipa lounas tai 
illallinen, niin aina oli ruokaa yllin kyllin. 
Ateriat alkoivat aina mezellä eli ”pienil-
lä” alkupaloilla, jotka usein olisivat olleet 
riittävät. Oppaamme selitti aina, mitä 
kaikkea lautasellamme oli, mutta nimet 
häipyivät saman tien mielestä, kuitenkin 
jotain turkkilaista ja pääasiahan oli, että 
olivat maittavia. Ensimmäisenä päivänä 
lounas tarjottiin Top Kapin palatsin Kon-
gah-ravintolassa. Siellä kestitään usein 
maahan tulevia korkea-arvoisia vieraita. 
Muun muassa presidentti Urho Kekkonen 
oli lounastanut samassa paikassa. Tosin 
presidenttimme nimi oli vierailijataulussa 
väärin kirjoitettu, jota oppaamme pahoit-
teli suuresti ja yritti saada asian korjattua. 
Kaikki lounaspaikat oli huolella valittu, 
ja aina ruoan lisäksi oli silmänruokaakin: 
näköalat kesäiseen merelliseen kaupun-
kiin. Eräänä iltapäivänä vietimme tee/
kahvihetken Kultaisen Sarven pohjukassa 
kukkulalla olevassa viihtyisässä Pier 
Lotin kahvilassa. Näköalat olivat hui-
kaisevat lahden kimmeltäessä auringossa 
kaupungin levittäytyessä sen molemmin 
puolin. En ihmettele, että tämä paikka 
oli ahkeran Istanbulin kävijän Mika 
Waltarin lempipaikka. Täällä meille myös 
esiteltiin, miten aitoa turkkilaista kahvia 
valmistetaan.

Ensimmäisen illan tervetuloillallinen 
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Näkymä Pier Lotin kahvilasta.

tarjottiin läheisessä Ciceck Pasajissa 
olevassa tavernassa. Paikka on 1800-lu-
vulla rakennettu kukkatori. Iltaisin tämä 
ihastuttava viktoriaanisten kaarikäytävien 
alla oleva tila muuttuu lukuisiksi kah-
viloiksi ja ravintoloiksi. Siellä saimme 
ensi tuntuman turkkilaiseen ruokaan. 
Illallinen oli runsas ja maistuva. Jo 
pelkkä mezekin oli niin monipuolinen, 
että oletimme pääruoankin sisältyneen 
siihen. Yllätys oli melkoinen, kun pöy-
tään kannettiin lisää syötävää. Kylläisinä 
(liiankin) poistuimme hotelliin valmis-
tautuaksemme vastaanottamaan edessä 
olevan viikon kokemukset.

Lauantaita juhlistimme menemällä il-
lalliselle vanhaan roomalaisten aikaiseen 
vesisäiliöön perustettuun ravintolaan. 
Ateria oli jälleen laadukas ja miljöö 
mahtava. Tosin alussa tunnelmaa häi-
ritsi eräs erittäin kovaääninen seurue, 
jonka metelin yli oli mahdotonta kuulla 
mitään muuta, varsinkaan tässä erittäin 
kaikuvassa tilassa. Mitä lepoa olikaan 
korville heidän poistuttuaan. Nyt pys-
tyimme kuulemaan pianistinkin soittoa. 
Hän oli varmasti turhautunut soittaessaan 
karmeassa metelissä ja oli silminnähden 
kiitollinen ja iloinen saadessaan raikuvat 
aplodit meidän ryhmältämme, taisipa 
soittaa iloksemme muutaman ylimää-
räisenkin kappaleen. Ruokaa oli tavan 
mukaan tietysti riittävästi ja oli maukasta.

Matkalla illalliselle poikkesimme 
seuraamaan Pyörivien Dervissien se-
remoniaa. 800 vuotta vanha, Mevlevin 

luostarista lähtöisin oleva traditio oli 
ainutlaatuinen kokemus. Sitä ei voinut 
kutsua esitykseksi eikä tanssiksi, vaan 
se oli eräänlainen uskonnollinen rituaali, 
jossa pieni soitinyhtye esitti meditaatio-
musiikkia valkoisiin pitkiin mekkoihin 
pukeutuneiden Dervissien (neljä osallis-
tujaa) pyöriessä jatkuvasti tarkoituksena 
irrottautua omasta maallisesta minäs-
tään. Tilaisuus kesti lähes tunnin, eikä 
pyöriminen näyttänyt heitä mitenkään 
uuvuttavan.

Rautatieaseman ohi kulkiessamme ha-
lusimme vilkaista, miltä ”Idän pikajunan 
arvoitus” -pääteasema luonnossa näytti. 
Se vaikutti paljon pienemmältä kuin mitä 
elokuva antoi ymmärtää. Asemalla oli 
myös länsimaiseen tyyliin tilataidenäyt-
tely. Siitä varmasti oli jokaisella oma 
mielipiteensä.

Lähtöillallinen oli järjestetty turkkilai-
sessa Kervansaray-ohjelmaravintolassa. 
Maittavan ruokailun lomassa saimme 
nauttia tasokkaasta ohjelmasta, oli 
kansanlauluja ja -tansseja, hupijuttuja 
ja kaupungin parhaat napatanssijat. 
Taisipa ruoka päästä jäähtymään yleisön 
seuratessa intensiivisesti tanssijoiden 
esitystä. Lopuksi oli vielä musiikillinen 
esittely ravintolassa olevista kansalli-
suuksista. Mekin saimme laulaa ”Tuli-
punaruusuja” Suomen tullessa vuoroon. 
Jokaisessa pöydässä oli tietysti maan 
lippu osoittamassa vieraiden kotimaata. 
Oli mielenkiintoista nähdä, kuinka mo-
nesta maasta oli tilaisuuteen osallistujia. 

Kaikissa näissä juhlaillallisissa luvattiin 
ruokajuomaksi pari lasia viiniä tai olutta, 
mutta kyllä nuo juomat laskettiin pulloina 
eikä laseina. Eivät ne kesken loppuneet. 
Ilta alkoi vaihtua jo seuraavaksi päiväk-
si. Oli aika palata hotelliin pakkaamaan 
ja odottamaan kotiin lähtöä. Illallahan 
olisimme kotona.

Lopuksi
Olimme käyneet Sinisessä moskeijassa, 
Suuressa Basaarissa sekä Egyptiläisessä 
eli Maustebasaarissa, olimme siis käyneet 
Istanbulissa. Kaikkiin edellä kuvattuihin 
paikkoihin olimme saaneet tutustua. 
Paljon olimme nähneet ja kokeneet. 
Paljon oli myös jäänyt näkemättä. Täällä 
historia ja kulttuuri oli niin laajaa, ettei 
viikossa ehinyt kuin vähän raapaista pin-
taa. Sanonta ”Jos käy vain Istanbulissa, 
ei ole käynyt Turkissa” piti myös paik-
kansa. Itse tasavalta, Turkki, jäi melko 
vieraaksi. Tätä pahoitteli myös oppaam-
me. Tutustumiskohteemme olivat niin 
suppealla alueella, että ajomatkat jäivät 
kovin lyhyiksi. Niiden aikana ei paljon 
ehditty käsitellä yleisiä Turkin asioita, 
ei edes kaikkia Istanbuliinkaan liittyviä. 
Paljon olimme kuitenkin tietoa saaneet. 
Monet historian kirjoista lukemamme 
tapahtumat olivat avautuneet uudella 
tavalla. Paluumatkalla lentokentälle 
aivan loppuhuipennuksena oppaamme 
soitti vielä katkelmia oopperasta ”Ryöstö 
seraljista”. Nyt kun olimme vierailleet ja 
kuunnelleet musiikkia (olkoonkin Mozar-
tia) oikeilla paikoilla, ainakin tällaiselle 
oopperafanille kuin minä koko ooppera 
haaremeineen aivan kuin olisi saanut 
uuden sisällön. Kyllä tällaisella matkalla 
taas tuli vahvasti esille, että matkailu on 
paljon enemmän muuta kuin kohteiden 
pintapuolista katselua ja ihailua. Jokainen 
kivi ja esine, puu tai taideteos kertoo 
jotain menneisyydestä. Mielikuvitus 
auttaa luomaan kokonaisuuksia. Näitä 
”tarinoita” on mukava syventää kotona 
ja muistella hauskaa matkaa. 

Matkalainen Raija

OTIS
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Suomen
Poliisijärjestöjen Liitto

Asemamiehenkatu 2  Helsinki
Puh. 09-1551

Eiran
Isännöitsijätoimisto Oy

Ravintola Jakomäen Rose
Louhikkotie 20 A, 00770  Helsinki
Puh. 09-387 3546, 045-271 137

Ulkomaan-  ja Sopimusliikenteen
Kuljetusyrittäjät USL ry

Nuijamiestentie 7, 00400 Helsinki
Puh. 09-478 999, usl@skal.fi

Autonrengasliitto ry
Eteläranta 10, 00130 Helsinki

www.autonrengasliitto.ry

Finnish-Russian
Rail Services Oy

Rahakammarinportti 3 A, 00240 Helsinki
Puh. 020 155 5300  Fax 020 155 5315

KARKKILA, www.moventas.com
Santasalonkatu 5, PL  27, 03601 Karkkila

Puh. 020 184 7100

Toukolantie 1, 65300 Vaasa
Puh. 06-324 0111

TYÖTTÖMYYSKASSOJEN
YHTEISJÄRJESTÖ ry

UUDENMAAN
SAIRAANHOITAJAT ry

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT
Asesepänkuja 2 B, 00620 Helsinki

Puh. (09) 587 9088

LASITUSLIIKE LAUTTASAARESSA

PALVELEVA LASIALAN ASIANTUNTIJA   lasicenter@lasicenter.fi   www.lasicenter.fi

Kiviaidankatu 2 D,
00210 Helsinki
Puh. 477 1150,
0400 555 557

•	Korjauslasitukset
•	Peilit
•	Turvalasit	ja	-kalvot
•	Ikkunateippaukset

24 h
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Kaihoten muori muistelee niitä aikoja kun 
puhelin seisoi pöydällä, tai kauan kauan 
sitten, kun muori oli lapsi, se oli tukevasti 
kiinnitetty seinään. Siinä sitten, ensin 
kampea veivaten, myöhemmin kiekkoa 
vääntäen, valittiin numero. Vastaajana 
oli ihan oikea ihminen ja asiointi sujui 
verkalleen ja tuli hoidettua ihan yhdellä 
soitolla. Nykyisin asiat ovat aivan toisin. 

Lankapuhelimet, nekin pöydällä 
seisovat uutuudet, ovat jo melkein mui-
naisjäänteitä ja niin mökkioloissa kuin 
kotonakin ovat käytössä vain kännykät. 
Eihän niissä puhelimissa nytkään mitään 
vikaa sinänsä ole, vaan vika löytyy sieltä 
vastaajan puolelta yleensä. 

Soitettaessa ensin kuulet pari pirautus-
ta ja sitten nauhurista: 

- Olette jonossa, älkää sulkeko puhe-
linta. Ni står i kö… ja sitten pamahtaa 
korvia viiltävä musiikki: ”Huti kati huti 
kati hungan kungan ja liirum laarum 
lei.” Tätä piisaa muutaman minuutin, 
tosin välillä kaikuu aina: ”Olette jonossa, 
älkää sulkeko puhelinta, ni står i kö”... ja 
musiikki jatkuu. 

Toisinaan voi puhelu katketa ihan 
itsestään ja muorin tulee tarkistaa, onko 
hänen asiansa todella niin tärkeä, että 
pitää soittaa ja tilata aika juuri nyt.

Tietokoneella voisi myös asian hoi-
taa, ainakin joissakin tapauksissa, mutta 
sehän ei mökkioloissa tule kysymykseen 
tänä päivänä, kun tietokoneen vaatimaa 
sähköä ei tiettävästi vielä ole saatavissa 
kaikille mökeille. Sitä paitsi taisi tulla 
jälleen kielteinen vastaus kaupungilta 
sähkönsaantikyselyynkin. Ja kun kaiken 
lisäksi sitä ”läppäriäkään” ei muorilla 
ole, on siinä jutussa tiettyjä vaikeuksia.

Kun muori yhtenä monen muun mök-
kiläisen kanssa on jo ennättänyt saada 

Puhelimen käytöstä

noita ikälisäpisteitä hartioilleen melko 
runsaasti, on siitä seurannut, että pitää 
yhä useammin ottaa yhteyttä terveyskes-
kuksiin ja muihin hoitolaitoksiin. Nämä 
asiat taasen hoidetaan nykyisin yleensä 
kännykällä.

Soitto vaatiikin jo erinomaisia kykyjä 
ja nopeaa huomiointia, kun kaikkialla 
ovat vain puhelinvastaajat vastaamassa. 
Vanhus aivan häkeltyy, kun pitkällisen 
musiikin kuuntelun jälkeen kuulet yl-
lättäen:

”Terveyskeskus
Jos asianne koskee ajanvarausta, niin 

painakaa numeroa 1 
Jos asianne koskee sairaanhoitajaa, 

niin painakaa numeroa 2 
Jos asianne koskee omalääkäriä niin 

painakaa numeroa 3 
Jos asianne koskee valitusta, niin pai-

nukaa suolle.”
Siinähän muori hätäännyksissään nyt 

painelee ykköstä, kakkosta vieläpä kol-
mostakin ja lopuksi tietysti putoaa koko 
linjalta. Niin asia jää taasen hoitamatta. 
Kotvan harkittuaan ja pohtiessaan mitä 
pitikään tehdä, päättää yrittää uudestaan. 
Sama toistuu.

Keitettyään kunnon kahvit ja parin 
rauhoittavan tabletin jälkeen yrittää 
muori vielä kerran hoitaa asiaa, mutta 
sama nauha siellä pyörii. Muori hokee 
mielessään, paina numero kaksi ja heti 
kun nauha pyörähtää käyntiin, painaa 
muori kakkosta. Ja ihme tapahtuu: 

”Olette jonossa sairaanhoitajan puhe-
limeen, älkää sulkeko puhelinta, ni står 
i kö…” tuttu virsi kuuluu ja hätäännyk-
sissään muori katkaisee koko puhelun.

Kun sitten viikon verran on muori har-
joitellut päivittäin soittoa, saa hän vihdoin 
ihan elävän sairaanhoitajan puhelimeen ja 

kuulee, että vasta ensikuussa on vapaita 
aikoja terveyssisarelle, mikäli kyseessä 
ei ole kiireinen tapaus. Lääkärille pääsee 
kahden kuukauden sisällä, jos ei ole kii-
reinen tapaus. Ajanvaraus on toistaiseksi 
suljettu kokonaan. 

- No, osasinhan soittaa terveyssi-
sarelle, riemuitsee muori, vaikka se 
varsinainen asia, verenpaine jäikin tässä 
mittaamatta. Ei tässä ihan kalkkeutuneita 
vielä olla. Osataan jopa tilata puhelimella 
aika terveyssisarelle.

Tarkemmin harkittua asiaa joka puo-
lelta muori alkaa miettiä:

- Pitäisiköhän sittenkin harkita sitä 
kannettavaa tietokonetta, jos vaikka sat-
tuisi sairastumaan.

Sitten omatunto alkaa kolkuttaa 
muoria moisesta kiittämättömyydestä ja 
turhan valittamisesta. 

- Eikö muori tiedä, että on lama ja 
kaupunki on rahavaikeuksissa. Kaikessa 
pitää säästää. Ihmisiä lomautetaan ja 
työpaikkoja lakkautetaan. Ei pitäisi nyt 
valittaa pikku asioista, kuten puhelimen-
käytöstä. 

Hyvä niin. Elämä on edistystä!
Mökinmuori

Oy Sav-Inter Ltd
Puh. 046 811 0665 ENICS Finland Oy

Vaasan tehdas
Virtaviiva 9 E, 65320 Vaasa, Puh. 010 50211
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RAVINTOLA RIXI-BAARI
Isokaari 24, 00200 Helsinki

Puh. 09-677 320
www.rixibaari.fi

TURVALLISTA MATKAA
Harry Vettenranta

Perhekoti Palmu
Takapellontie 17, 12600  Läyliäinen

Puh. 0400-432 950

Lehdon Sementtivalimo
Kartanontie 154, 12540 Launonen

Puh. 019-762 061

Isännöinti Kartano Oy
Keskuskatu 15 A, 11100 Riihimäki

Puh. 019-730 124

Kanahl-Sähkö Oy
Koivukyläntie 65 A, 01360 Vantaa

Puh. 0400-887 368

Vantaan Taksiautoilijat ry
Peltolantie 2, 01300 Vantaa

Puh. 09-838 6630

elektrokem

ASBESTA
Pertti Heija Oy

Särkiniementie 5 C 24, 00210 Helsinki
Puh. 040-549 6431

ES-Projektit Oy
Vattuniemenkatu 27 A, 00210 Helsinki

Puh. 09-4765 0600 • www.espoy.fi

Punainen Risti

LUOVUTA VERTA

SIREKO OY
Itälahdenkatu 6 B 45, 00210 Helsinki

Puh. 040-519 0072
www.kiinteistopalvelut.fi

PURPLE WORKSHOP OY AB
www.purpleworkshop.fi

Ortopedi Martti Palotie /
DURATRADE OY

Katajaharjuntie 13 A, 00200 Helsinki
Puh. 0400-959 054

www.sommix.fi

- Tervetuloa herkuttelemaan! -
Caravan Kebab-Pizza
Aleksis Kiven tie 1, 04220 Kerava

Puh. 09-294 1822, 09-294 2822
Av.: su-to 10-22, pe-la 10-04

Jokelan Apteekki
Puh. 09-417 1442     Av.: ark. 9-19, la 9-15

Kellokosken Sivuapteekki
Puh. 09-284 511  Av.: ark. 9.30-17

Talvilauantaisin 10-13

www.abloy.fi

Seepsula Oy
Sulantie 19, 04300 Tuusula

Puh. 010  391 1900
seepsula@seepsula.fi   www.seepsula.fi

“LVI-palvelua ammattitaidolla”
Vesijohtoliike Klaus Ahonen Oy

Aurapolku 7, 00750 Helsinki
Puh. 09-389 1487

- Tilauksesta täytekakkuja ym. -
Hyry-Baari

Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula
Puh. 09-275 9186

LVI-Lakanen Oy
Lampputie 4, 00750 Helsinki

Puh. 09-857 4023

Kiinteistöpalvelu Rundelin Oy
Terisuontie 8

00700 Helsinki
Puh. 050-526 6447
www.rundelin.com

R

Louhikkotie 2, 00770 Helsinki
Puh. 09-350 8060

www.jakomaenkiinteistot.fi

kiinteistopalveluakiinteistopalvelua

Insinööritoimisto
Olof Granlund Oy

Malminkaari 21, 00700 Helsinki
Puh. 010 759 2000   www.granlund.fi

PNO Trailer Oy
Keravantie 507, 04140 Martinkylä

Puh. 09-343 4480
www.pno.fi

Kuljetusliike
Väinö Laine & Co Oy

Puh. 09-387 1771
040-545 6304

MEGRA OY
www.megra.fi

MN Kuljetus Oy
Juustokivenkatu 1  Harjavalta

Puh. 020 150 120

www.saatolaitehuolto.fi

Ansatie 3, 01740 Vantaa
Puh. 09-89441   www.alfalaval.com

“Tilausajoa vuodesta 1991”
Kuljetusliike Kai Laiso & Co

Puh. 050-300 0081
infi@edustusajot.fi    www.edustusajot.fi

LAUTTASAARI
Lauttasaarentie 29

Puh. 682 1010
ma-pe 11-21, la-su 12-21

RUOHOLAHTI
Itämerenkatu 2
Puh. 6831 3340

ma-pe 11-21, la-su 12-21

KOTIINKULJETUS  3

www.maalaaovet.fi



45

Istun pihakeinussani Lauttasaaressa. 
Katselen naapurimökkiä. Ei kulje ketään 
nurmipolkua mökille päin, ei kukaan 
hihkaise ”Terve, Raija”. Naapuria ei 
enää ole. Helkky on poissa. On ikävä. 
Opin tuntemaan Helkyn jo aikoja sitten, 
tulimmehan samaan aikaan töihin polii-
silaitokselle sen ajokortti- ja ajoneuvo-
toimistoon. Silloin elettiin vuotta 1959. 
Meitä samanikäisiä nuoria oli silloin 
toimistossa useita, ja osasimme pitää yh-
teistä hauskaa joukolla vapaa-aikanam-
mekin. Niitä kivoja aikoja olemme usein 
yhdessä muistelleet. Kohtalo puuttui 
peliin, ja Helkky joutui jo melko nuorena 
jäämään sairauden vuoksi eläkkeelle ja 
tiemme loittonivat. Hän vietti paljon ai-
kaa Espanjan lämmössä. Siitä oli hänelle 
apua selviytymisessä sairauden aiheut-
tamissa vaikeuksissa. Kohtalo puuttui 
jälleen peliin. Minulle tuli mahdollisuus 
hankkia maja Lauttasaaresta aivan Hel-
kyn naapurista. Ystävyytemme uudistui 
ja syveni entisestään. Opin tuntemaan 
Helkyssä asioita, joihin aikaisemmin en 
edes tullut kiinnittäneeksi huomiota. Opin 
tietämään, että hän oli tunneihminen. 
Hän reagoi herkästi ympärillä olevaan 
elämään, hän huomasi lähellään olevat 
ihmiset niin heidän suruissaan kuin ilois-
saankin. Hän oli luontoihminen. Hän oli 
kiinnostunut kaikista luonnon ilmiöistä 
ja jaksoi seurata aikaiset auringonnousut 
ja myöhäiset auringonlaskut. Hän istus-
keli pitkiä aikoja rantakivillä kuunnellen 
meren ääniä ja katsellen aavan aina 
muuttuvaa meren pintaa. Pieninkin pihan 
kukka oli hänelle tärkeä. Hän oli myös 
seuraihminen. Senhän me majalaiset tie-
dämmekin. Oli sitten saunan aika tai yh-
teiset majalaisten juhlahetket, hän halusi 
osallistua niihin ollen täysillä mukana. 
Jokainen raitilla vastaan tullut sai häneltä 
aina iloisen tervehdyksen. Jäämme kai-
paamaan Helkkyä kiitollisena siitä, että 
meillä on ollut hänen kaltaisensa ystävä.  
Helkky siunattiin Lauttasaaren kirkossa 
lämminhenkisessä ja koskettavassa ti-
laisuudessa 4.7. kesän ollessa kauneim-
millaan. 

Helkkyä kunnioittaen muistellut  
Raija Launiainen

Helkky Hannele Punta (os. Nummela)

s. 30.6.1937 Tammela
k. 2.6.2009 Helsinki

Helkyn runo, julkaistu majalaisten lehdessä 2002
Istun majapihassanituhat kukkaa seuranani,sinitaivas päällä pään.  

Mustarastas löysi puunjossa ryhtyi lauleluun.Konsertti ah´ vallan oiva.  
Meren aallot aivan loivatrantakiviin soivat, soivat,niitä hiljaa kuuntelen.

Mieleen tulee monet muistot,nähdyt saaret, rannat, puistot,tätä vain ei parempaa.

Kesätuulen huminaa,lämpö vallan ihana,kesän lahja meille on.  
Runosuoni puhkes kukkaan.Nyt ei sentään vallan hukkaan – kesäterkut Sulle sain.
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Tuomo haluaa saunomaan ja Antero 
aikoo kalaan rannalle, kun taas Maikulla 
on kiire vessaan.
Auta heitä löytämään reitti perille.

Puuhaa lapsille ja lapsellisille
Tehtävät laatineet Aino, Maija ja Ville Kenttämies, mukana avusti Anu Kenttämies.

Joka vuosi odotamme kesän valoa, ju-
hannusta ja lämpimiä päiviä majoillam-
me. Kesään kuuluvat saunaranta, meri, 
Länsiulapanniemen eläimet sekä pallo-, 
tikka- ja onkikisat. Elokuu tuo tullessaan 
grillijuhlan ja hämärät illat lyhtyineen. 
Mutta mikä onkaan se, joka joskus jää 
puuttumaan?
Vastaus löytyy, kun ratkaiset ristikon 
vaakarivit. 

MaikkuTuomo Antero
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Laatinut: Pentti Miettinen.
Ratkaisu sivulla 49.

Ristikko 2009
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Insinööritoimisto
JUSSI KOSKI

Melkonkatu 2 B 26, 00210 Helsinki
Puh. 040-580 5586

TAITOTALOUS OY

BDO Finnpartners Oy
KHT-Yhteisö

Vattuniemenranta 2, 00210 Helsinki
Puh. 0207 432 920

Klassinen urheiluhieronta
TMI  FIXES

Vattuniemenkatu 27, 3.krs.,
00210 Helsinki, Puh. 09-676 202

Marketing Lea Kaisla Ky
Lauttasaarentie 48 B, 00200 Helsinki

Puh. 040-533 0702

ADVANTEC OY
PL 159, 00201 Helsinki

Puh. 09-682 1490

Tasoteräs Oy
Teräspaneeli Oy

Sienikuja 10  Helsinki
Puh. 09-350 5740

Leevene Oy
Veneentekijäntie 11, 00210 Helsinki

Puh. 010 239 2300
www.leevene.fi

A-KLINIKKASÄÄTIÖ

Kiinteistö- ja Talonhoito Ky
Lauttasaarentie 47, 00200 Helsinki

Puh. 0400-688 457

Asianajotoimisto
Aarno Arvela

Leankatu 4 C, 00240 Helsinki
Puh. 09-272 2093

Insinööritoimisto
Kimmo Kaitila Oy

Valimotie 23 F, 00380 Helsinki
Puh. 050-563 9475

Ravintola Persilja
Tallbergin puistotie 1, 00200 Helsinki

Puh. 09-621 6727

Lauttasaarentie 27
Puh. 694 6394  Fax 694 6394

Ark. 9-19  La-su 9-17

MI-ENTERPRRISE OY
Hki-Malmin lentoasema

00700 Helsinki
Puh. 09-374 2252

Rakennusliike Se-Ro-Ka Oy
Kuormatie 3, 03100 Nummela

Puh. 09-222 5681,
0400-741 174, 040-544 3629

Lauttasaaren
Fysikaalinen Hoitolaitos
Pohjoiskaari 9 a, 00200 Helsinki

Puh. 09-682 0201

TERVON KULJETUS OY

Pizza Express
Lauttasaarentie 13, 00200 Helsinki

Puh. 09-675 627
www.pizzaexpress.fi

Allmark Oy
Lauttasaarentie 52, 00200 Helsinki

Puh. 0400-600 417

Kuntokasino/Fysioterapia
Itälahdenkatu 18 A, 00210 Helsinki

Puh. 09-671 165

KULJETUS  NUPPONEN

BRÄNN & BRÄNN OY
Wavulinintie 3, 00210 Helsinki

Puh. 010 239 5900

E. VUOLA OY
Vattuniemenkatu 2 A 81,

00210 Helsinki

Asianajotoimisto
Castrén & Snellman Oy

Erottajankatu 5 A, PL 233, 00131 Helsinki
Puh. 09-228 581

Panelian Terästyö
Lyytikänkatu 18, 29200 Harjavalta

Puh. 022-674 3320

Asianajotoimisto
PEKKA  KIVI

Louhentie 16, 02130 Espoo
Puh. 09-455 2411

E.T. Listat Oy
Särkitie 62  Ylivieska

Puh. 08-410 8200

JT-Yhtiöt Oy
Mestarintie 18, 04500 Kellokoski

Puh. 09-279 0780
www.jtyhtiot.fi

Asianajotoimisto
Haara & Salo

Linnakoskenkatu 1 A, 00250 Helsinki
Puh. 09-446 366

Lauttasaarentie 5, 00200 Helsinki
Puh. 09-687 7670
www.k-extra.com

R.R. REMONTTI RUUSKANEN OY
Laulurastaantie 17, 00700 Helsinki

Puh. 09-385 6528
www.remonttiruuskanen.com

Hausjärven
Palvelutaksi

Puh. 0400-241 923

LAUTTASAAREN  VPK

LAUTTASAARI
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MALM
IN

KAARI

LATOKARTANONTIE
KEHÄ I

MALM
IN

 KAUPPA
TIE

PERHEMARKET

www.hok-elanto.fiPRISMASSA ET MAKSA LIIKAA – JA BONUKSET PÄÄLLE

MALMINTORI 8-21 (8-18)
Malmin kauppatie 18, p. 350 9260 

PRISMAAN 
ON HELPPO 

TULLA.

PRISMAAN 
ON HELPPO 

TULLA.
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www.irkatk.fi

Li-Plast Oy
Luuta-Kreetantie 8, 28600 PORI

Puh. 02-635 2411

Lautiosaaren Sähkö Ky
Kivalontie 165, 94500 Lautiosaari

Puh. 0400-691 404

50 VUOTTA SÄHKÖALAN ASIANTUNTEMUSTA
Sähköasennukset puh. 2705 8054
Myymälä puh. 2705 8051
Braun-huolto puh. 2705 8052
 fax 677 845

Lauttasaarentie 38, 00200 Helsinki
www.apuwatti.com

LAITILAN KAUPUNKI
Keskuskatu 30, 23800 Laitila
Puh. 02-850 11
www.laitila.fi

Vakuutus- ja finanssipalvelut
www.tapiola.fi

Insinööritoimistot
Veikko Vahvaselkä Ky  Viitamäki Oy

Kaupintie 8, 00440 Helsinki
Puh. 09-562 5544
www.vahvaselka.fi

Ristikon 2009 ratkaisu.
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Sinä tiedät, mitä uudelta kodiltasi haluat.
Me teemme parhaamme, jotta odotuksesi ja toiveesi toteutuisivat nyt ja tulevaisuudessa. 
Saat tietoa Skanskan myynnissä  olevista asunnoista ajasta ja paikasta riippumatta. 
Puhelinpalvelumme toimii ympäri vuorokauden, soita 0203 44242. 
Lisätietoja myös www.skanska.fi

Ero kodin ja asunnon
välillä on hiuksenhieno.
Eläköön se pieni ero!

Asiantunteva asuntokauppiaasi - 16 vuotta Lauttasaaressa
Välitämme
- osakehuoneistot
- kiinteistöt
- tontit

Vuokraamme
- asuinhuoneistot
- liikehuoneistot
- toimistotilat

Arvioimme
- arviolausunnot
- arviokirjat

Lauttasaarentie 28-30, 2. krs, 
Lauttasaaren ostoskeskus, 00200 Helsinki

Puh. 682 4050, fax 682 40530 
lkv@erkkeri.fi  •  www.erkkeri.fi

[A] Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton jäsentoimisto


