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P U H E E N J O H TA J A N

PA L S TA

Valmistakin tullee
Viime toimintavuosi ei oikein päättynytkään vuoden lopussa, vaan jatkui
suururakkamme kanssa tämän vuoden
Vapunpäivään saakka. Silloin saimme
vihdoin käyttöön uuden puuvessa/
varastorakennuksemme nro 204. Luvan
saaminen rakentamiselle vei melkein
puolitoista vuotta, jonka jälkeen tarjouskilpailu vei oman aikansa. Mutta lopulta
noin kahden vuoden kuluttua siitä, kun
teimme yhdistyksessä päätökset rakentamisesta, rakennus tuli käyttövalmiiksi. Tämän vuoden Vappuna saattoi jo
helpottaa. Silmä on tottunut valittuun
rakennustapaohjeen mukaiseen värivalintaan ja nyt pidän sitä hyvänä maisemaan
sopivana valintana.
Minut oli kutsuttu mukaan kesäkotiyhdistyksen kevään vuosikokoukseen, jossa
sain kuulla viime vuoden toteutuneet asiat
ja tämän vuoden suunnitelmat. Saatoin
vain todeta, että kesäkodin henkilökunta
- erityisesti puheenjohtaja ja vahtimestari
- ovat tehneet valtavasti Poliisien majan
hyväksi töitä. Poliisien maja on nyt myös
ulkoapäin kunnostettu maalaamalla ja
tämäkin värivalinta on onnistunut. Toivottavasti puolivuosisatainen tiilikatto
saadaan ensi vuonna uusituksi.
Varsinainen toimintavuotemme alkoi
ulkoilupäivästä 14. maaliskuuta. Poliisilaitoksen henkilökunta ja poliisimajalaiset osallistuivat Helsingin poliisilaitoksen
kesäkotiyhdistys r.y:n ja Poliisimajalaiset
ry:n yhdessä järjestämään ulkoilupäivään
yli sadan henkilön voimin. Olen ollut jo
useana vuotena järjestämässä poliisimajalaisten puolesta ulkoilupäiviä ja
todennut, että väkeä on käynyt. Ne ovat
mukavia tilaisuuksia poliisihevosineen
ja -koirineen. Jatkossa kuitenkin itse
keskityn enemmän Poliisimajalaiset r.yn
toisiin tehtäviin.
Yhteistä toimintaa kesäkotiyhdistyksen kanssa tuli myös kevään talkoina
toukokuussa. Olimme hankkineet kaupungin siirtolavan luonnonroskille ja
toisen siirtolavan kaikenlaiselle rojulle.
Molemmat täyttyivät. Täytyy vain ihmetellä, mistä sitä rojua riittääkin joka vuosi
sekä keväällä että syksyllä. Ympäristö

kuitenkin siistiytyi jonkin verran. Viime vuonna myrsky oli vienyt rannalle
nostetun laiturin lähelle juhannuskokon
polttopaikkaa. Sieltä poliisimajalaiset
olivat mukana kantamassa laituria paikalleen. Onneksi vesi oli talkoopäivänä
erityisen matalalla, mikä helpotti laiturin
puuosan raijaamista takaisin. Oli painava
ja hankala urakka kulkea ja kantaa rantakivikossa. Juhannuskokon teko ja Juhannusjuhlat kuuluivat myös yhteiseen
toimintaamme.
Hieman pettymystäkin on tullut.
Vaikka vuosikokous myönsi määrärahat
grillijuhlaan ja grillimestari oli aikaisempien vuosien tapaan ilmoittautunut
vapaaehtoiseksi hankkimaan ja valmistamaan ”kuumatuotteet”, niin kukaan ei
ilmaantunut tilaisuudelle vetäjäksi. Nyt
odotellaan ilmaantuuko pikkujoulujuhlaan vetäjää vai joudummeko peruuttamaan myös sen tilaisuuden.
Ensimmäisen kerran on myös peruuntunut ns. kolmiottelu eli poliisitsotainvalidit-liikennelaitos -majayhdistysten välinen kesäkisailu. Sotainvalidit
ilmoittivat, että he eivät saa joukkuetta
kokoon kilpailukutsussamme olevalle
päivälle, jonka vuoksi vein peruutustiedotteen ilmoitustauluille.
Yllättävä ongelma on myös ilmaantunut majamaksuissa. Siirtyneiden majojen osalta sotainvalidit ovat laskuttaneet
huoltomaksuista kolmea majaamme
samalla summalla kuin me laskutamme yhdistyksemme jäseniä. Mainitun
summan kerroin eräälle sotainvalidien
johtokunnan jäsenelle alkukesällä hänen
sitä kysyessä. Miten voisin ymmärtää,
että se summa on määrältään oikea, kun
kysymyksessä on vain kesäveden kulutus.
Siirtyneet kolme majaa kuuluvat edelleen
meidän vuokrasopimukseen ja omistajat
yhdistykseemme. He eivät muutoin käytä
sotainvalidien huoltopalveluita.
Oletin, että yhdistykset pääsevät keskenään sopimukseen veden määrästä ja
maksusta. Näin ei kuitenkaan käynyt.
Sotainvalidit ovat tehneet mielestäni
virheellisen ratkaisun katsoessaan, että he
voivat laskuttaa summittaisen summan.

Olemme lähestyneet uudelleen kirjeellä
sotainvalidien yhdistystä viittaamalla heidän vuokrasopimuksensa kohtaan, jossa
mainitaan siirtyneiden majojen maksavan
vuokransa edelleen vanhalle majayhdistykselle ja jonka perusteella voidaan
periä todellisia kuluja kohtuullisesti. Me
yhdistyksenä olemme valmiit maksamaan kesävedestä aiheutuneet todelliset
kulut. Nyt harkitsemme kuitenkin oman
kesävesiputkiston vetämistä siirtyneille.
Vesiputken vetämisen jälkeen ei olisi
lainkaan todellisia kuluja jäsenistöltämme sotainvalideille. Toivomme saavamme tämän asian pois päiväjärjestyksestä
mahdollisimman pian.
Kesäkodin internetsivut ovat toimineet
jo pari vuotta ja käsitykseni mukaan niistä
on ollut melkoisesti hyötyä sekä varauskirjanpitäjälle että vahtimestarille. Hyötyä siitä on ollut myös minulle, koska olen
voinut vastata kesäkodin varausta koskeviin puhelinsoittoihin antamalla kotisivun
osoitteen. Poliisimajalaisten hallituksessa
otettiin myös esille internetsivujen perustaminen. Päätös tehtiin saman tien ja kotisivumme on löytynyt toukokuusta lähtien www.poliisimajalaiset.fi -osoitteesta.
Sieltä on nähtävissä myös saunalaiturin
nokalta kesäisin saunapäivinä mitattu meriveden lämpötila. Tänä vuonna Ulla on
kokeilumielessä mittaillut viikoittaista sadevesimäärää majamme luona. Aika ajoin
mittaria on pitänyt tyhjentää useammin
kuin kerran viikossa. Saataisiinkohan ensi
vuonna internetsivullemme myös nämä
Länsiulapanniemen sadevesimäärät.
Valmista on tullut myös alueelle johtavan tien kunnostamisessa. Osan tiestä
saimme kuntoon kolme vuotta sitten,
mutta viime vuoden puunkaatourakka
painavine kuormineen oli osaltaan
vaikuttanut tien nopeaan heikkenemi5

seen. Sen vuoksi neuvottelimme myös
kaupungin kanssa heidän mahdollisesta
osallistumisesta kustannuksiin ja korjaukseen. Asia ratkesi neuvotteluissa ja
nyt voidaan kulkea taas kunnossa olevaa
tietä pitkin.
Uutta ilmettä alueellemme toivat myös
ne kymmenet lintubongarit, jotka toukoja kesäkuun taitteessa saapuivat suurin
joukoin bongaamaan harvinaisuutta. Yksi
lintuasiantuntija oli nimittäin havainnut
lentopallokentän luona keltahempon.
Hän kertoi myös minulle ”ihmeellisen
sirityksen” aiheuttajan. Kuulin kyllä,

mutta en nähnyt. Pelikentän laidalla näin
hippiäisparin aivan parin metrin päässä
orapihlajassa.
Tänä vuonna olen äänestä tunnistanut
myös toisen linnun - käen. Se kukkui
22.5. lauantaiaamuna aikaisin noin
04.30 aikaan. Ääni kuului vain yhtenä
aamuna, jonka jälkeen se ilmeisesti jatkoi matkaansa paremmille saloseuduille.
Saunarannassa olen bongannut myös nykyään aika harvoin alueellamme nähdyn
kottaraispariskunnan. Siellä ovat esiintyneet myös haapana, kyhmyjoutsen, isokoskelo, meriharakka, kivitasku ja muut

tavallisemmat linnut. Satakielen ääni on
kuulunut mm. uuden rakennuksemme
luona, mutta näköhavaintoni linnusta
on viime vuodelta. Uutena näkö- ja
kuulohavaintonani on heinäkuun loppupuolella pikkukäpylintuparvi. Se kävi
tiputtelemassa naapurin mökin luona
olevasta kuusesta käpyjä alas niin, että
katto kopisi.

Tuomo Honkanen

Poliisimajalaiset ry:n vuokra-alueen majanomistajat
mökin nro

207
208
209
210
211/320
212/321
213/319
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
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Ikonen
Punta
Vesterinen
Launiainen
Sillanpää
Pättö
Myntti
Niirakari
Kenttämies
Kuhanen
Harju
Sampo
Salmenkari
Vellava
Åström
Tenhunen
Matilainen
Ketola
Vihola
Selin
Kurki
Puustinen
Tonev
Lehto
Bonsdorff
Lilja
Lindeberg
Husso
Lehtonen
Noponen
Alm
Tanjunen
Rajamäki

Aila
Helkky
Airi
Raija
Seppo
Kristiina
Gisela
Raili
Jouni ja Anu
Mervi
Sakari
Markku
Aatto
Antero
Elisabet
Antero
Raimo
Reino
Pauli
Johannes
Irja
Kari
Ethel
Aarre
Richard
Vesa
Enni
Orvokki
Mia
Risto
Oili
Maria
Päivi

240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

Rajamäki
Rajamäki
Isotalo
Hynninen
Haukka
Savolainen
Jakobsson
Lehtinen
Hommuk
Brander
Tiainen
Kuokkanen
Ojala
Brander
Lehti
Heikkilä-Lehti
Tähkävuori
Kaskentaus
Tauru
Laine
Storrank
Hautala
Huttunen
Honkanen
Vuorinen
Toikkanen
Rissanen
Paija
Virtanen
Laattala
Halonen
Honkanen

Outi
Taisto
Pertti
Lempi
Antti
Erkki
Tyyne
Uolevi
Sirpa
Eric
Marja
Leo
Jukka
Kari
Ari ja
Merja
Tapani
Riina
Mika
Sari
Monica
Anneli
Antti
Tuomo
Kari
Jouni ja
Marja
Tenho ja Terttu
Risto
Kari
Viljo
Jouni

P Ä Ä T O I M I T TA J A LTA

Majalaisten maisemia
Majalaisten merellistä ja metsäistä maisemaa, kesäistä elämäämme Lauttasaaressa ovat siellä vierainamme käyneet kuvanneet usein paratiisimaiseksi.
Sitähän se oikeasti on, turha sitä on kieltää: emme me ole niin vaatimattomia
mökkiläisiä että kiistäisimme selvät tosiasiat. Kun itse kerromme olostamme
pikku majoissamme, onnellisuutta on vaikea edes vaikenemalla peittää - eleet,
ilmeet ja ympäristö kun kertovat sen silminnäkijälle sanoittakin.

Touhukkaan majalaisen otsalla näkyvät
hiki-, merivesi- tai sadepisarat kertovat
myös hänen sielunmaisemistaan. Ne
maisemat ovat - kuten vuokra-alueemme
Lauttasaaressa - varsin monimuotoinen,
tutkimisen ja suojelemisen arvoinen
ympäristö. Paratiisiin liittyy länsimaisen
kulttuurihistoriamme pohjalta seikkoja,
jotka sietävät tarkempaakin tarkastelua,
sillä niillä on merkitystä tulevaisuudellemme.
Paratiisi on suomalaisen mielessä
jotain pysyvää ja turvallista, jossa suojelusenkeli tai ainakin se joku muu pitää
meistä huolta, ja jossa mikään koskaan
muutu. Paratiisissa on aina kesä eikä töitä
tarvitse tehdä. Siellä ovat aatamit, eevat
ja muut luontokappaleet sulassa sovussa
keskenään - käärmeetkin - vaikka Kyyluoto tutun tien nimessä vielä elääkin.

Turvallisuus ja pysyvyys
Majalaisten usko tulevaisuuteen on ollut
pitkään uhattuna. Toiminnan jatkuvuuteen liittyvä epävarmuus on nyt vihdoin
poissa ja asemamme on virallisesti
hyväksytty. Alueen vuokrasopimus on
tehty yhdistyksemme toimivien jäsenten ponnistuksin yhteistyössä Helsingin kaupungin eri virkamiestahojen ja
luottamuselinten kanssa. Lauttasaaren
asukkaiden sekä aluetta aiemmin
isännöineen Helsingin poliisilaitoksen
Kesäkotiyhdistyksen myötävaikutus yhteisten intressien varjelemiseksi on myös
auttanut olennaisesti nykyisen tilanteen
saavuttamista. Helsingin kaupunki on
kaavoitussuunnitelmineen ollut meille
yhtä aikaa sekä tuki että uhka, koska
harvinaiseen, luonnontilaiseen ja raken-

tamattomaan alueeseen on kohdistunut
niin monenlaisia intressejä. Vaikeasta
asiasta päättämään joutuneitten tilanne
on ymmärrettävissä. Ratkaisun löytäminen ei liene ollut helppoa, mutta nyt se
on ainakin kymmeneksi vuodeksi tehty!
Poliisimajalaisten vuotuisten jäsenlehtien
sivuilta löytyy kunnioitetun kumppanin
kanssa käydyn kisan koko historia.
Neuvottelujen edetessä olemme kukin
tehneet majalaisuuttamme koskevia ratkaisuja. Onneksi tilanteen selkiytymisen
myötä toiminnan jatkuvuuteen liittyvä
turvallisuus on nykyään sitä luokkaa, että
useimmat meistä ovat ryhtyneet tosissaan
panostamaan mökin huoltoon ja ympäristön kunnostamiseen. Se on hyödyksi ja
iloksi kaikille Länsiulapanniemen alueen
metsien ja rantojen käyttäjille, muillekin
kuin majalaisille.
Uskollisten, asiaansa luottavien majalaisten esimerkki on myös kannustanut
niin uusia kuin vanhojakin asukkaita kohentamaan elämänsä laatua ja oleskelemaan entistä enemmän mökillään, siellä,
missä on hyvä olla. Evakkojen, majansa
paikkaa vaihtamaan joutuneitten ja vielä
joutuvien jaksamista mitataan edelleen.
Seppo Sillanpään kertomus toiminee
muille majan siirtopäätöksen saaneille
myönteisenä esimerkkinä vahvasta motivaatiosta, joka johtaa tuloksiin.
Uhkana perinteitä ja jatkuvuutta kohtaan koettiin muutama vuosi sitten uusien, ns. siviilimajalaisten, tulo alueelle. On
kuitenkin käynyt selväksi, että useimmilla tuoreilla majalaisilla on vähintään yhtä
paljon innokkuutta osallistua toimintaan
kuin keskivertoisella, vanhemmalla asukkaalla. Sen huomaa talkoisiin osallistumi-

sesta, alueen sääntöjen noudattamisesta,
oman majan ylläpidosta ja ennen muuta
siitä ajasta, jota maisemassa vietetään.
Joidenkin majojen autiota ja äänetöntä,
rikkaruohoa kasvavaa pihaa katsellessa
tulee kuitenkin mieleen, että jotakin olennaista puuttuu. Parit äänekkäät teinibileet
kesää kohti eivät riitä korjaamaan asiantilaa. On ymmärrettävää, että perikunnan omistaman tai muualle muuttaneen
majan on voinut ostaa henkilö, jolla on
mielessään enemmänkin taloudellinen
sijoitus eikä niinkään sijoittautuminen
majayhteisöön. Maja on saatettu hankkia
myös virikkeeksi itselle tai vaihtoehdoksi jälkikasvulle, mutta sitten tulee muuta
tekemistä tai elämä vie muihin suuntiin,
kuten sillä on tapana viedä.
Kukaan ei kuitenkaan liene hankkinut
majaa omistukseensa ilman edes pientä
ihastumista. Mielestäni pysyvän sydämen
suhteen luominen paikkaan vaatii kuitenkin siellä olemista. Voin olla väärässäkin,
mutta en paljon.

Luonnon ihmeitä
Maja-alueella ei ole aina kesä. Talviset
ja syksyiset myrskyt ovat runnelleet
majojamme monta kertaa ja kesälläkin
on ollut ikimuistoisia ukkosia ja pyörretuulia. Meri nousee yleensä syksyisin
rannan saunan portaille ja puita kaatuu.
Muistan perin hyvin työpäiväni pysäyttäneen Tuomo Honkasen puhelinsoiton kun
lumi oli jo tullut maahan: ”Kuule Vesa,
täältä majalta olis vähän jobinpostia...
tiedät kai, että myrsky kaatoi puita... no,
sun mökin päällä on yksi kuusi poikittain ja latva ulottuu Aherman nurkalle”.
Sydän syrjälläni pyysin Lauttasaaressa
asunutta ystävääni käymään tarkistamassa tilanteen. Vasta kun hän soitti ja
kertoi suojelusenkelin istuneen katolla
ja harjoitelleen hauiksiaan torjuntavoiton
tehden, uskalsin itse tulla todistamaan ihmettä. Kuusen jäänteitä käytän edelleen
hakkuupölkkynä, tiskialustana, kaminassa polttopuuna ja muuten vain pihan
koristeina, kantoa myöten. Tuon suuren
myräkän jälkeen on ollut monta muuta
7
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isoa tuulta ja kaupungin luvalla runkojen korjuun jälkeen maastoon jääneistä
oksista on tehty usean majan viereen
kohtalaisen iso polttopuupino.
Myrskyjen aikaansaamat tuhot ja
viime kesän kuivuuden jälkeiset, ylimitoitetuiksikin moititut puiden kaadot
ovat niitä luonnon- ja virkamiesvoimien
aiheuttamia uhkia, joihin voidaan varautua. Ja toimiin on ryhdyttykin monella
rintamalla. Hakkuiden merkitys myös
muiden kaupunkilaisten kaipaamille
virkistysarvoille - maiseman ja miljöön
lisäksi mm. alueen linnustolle ja lintuja
harrastaville - on ymmärretty ja ne rajoitettiin vain välttämättömiin kohteisiin.
Kaatuneitten puitten murskaamat
mökit ovat nyt entistä ehompia, hyvässä
maalissa ja ikkunat eheinä. Ajattelen
toisinaan, että enkeleillä on silloin
tällöin tulosvastuussaan niin monta
rautaa tulessa, että he eivät aina ehdi
joka mökkiin katon harjalle tai sen alle
varjelus- tai huolenpitotehtäviin. Joku
joutilas kokelas on kuitenkin ehtinyt tehdä tänä kesänä vapaaehtoistöitä ainakin
Matilaisen Ramin remontin parissa - on
siinä yksi jos toinenkin ampiaisen pisto
huomaamatta torjuttu. Vältetyistä vasaraniskuista peukaloon tietää vain Rami
itse. Jos enkeleillä siis onkin ollut kiireitä,
majalaisista on aina löytynyt talkoohenkisiä miehiä, joilla pysyy moottorisaha,
vasara ja kirves kädessä.

Aatamin tehtävät
Meille majalaisille on kunnia-asia
huolehtia siitä, että järjestys ja alueen
vieraanvaraisuuden maine pysyvät yllä,
alueen rantoja myöten. Tätä yritämme
toteuttaa. Kesäkodin tilojen vuokraajat,
jotka tulevat viettämään häitään, firmojen
juhlia, syntymäpäiviään tai polttareitaan,
eivät aina ymmärrä eroa majalaisten alueiden, rannan saunarakennuksen tai varattujen henkilökuntatilaisuuksien välillä. Ja
jos aluksi ymmärtävätkin, se ymmärrys
saattaa kadota siinä kello 23 maissa, kun
poistuminen sääntöjen mukaan alkaa. Miten suhtautua eksyneisiin vieraisiin, jotka
tulevat kutsumatta kotirauhan piiriin tai
jäävät lojumaan kavereittensa unohtamina pensaisiin? No, yhteistoiminnalla,
eli palauttamalla lähettäjälle, sanoisin.
Isomman ongelman luonnontilalle muodostavat kuitenkin nuotioitten rakentajat,
vastarannan metelöijät, kaljakassiensa
kanssa rantakallioille sirpaleita levittävät
seurueet. Käärmeitä paratiisissa?
Majalaisten paikalla olevat miehet
puolustavat reviiriään. He käyvät neuvomassa rannan silokallioita rapauttavia

retkeilijöitä sammuttaen luvattomia tulia,
taluttavat väsyneitä juhlijoita taksiin ja
luovat turvallisuutta sekä maja-alueelle
että koko kaupunginosalle.
Majalaisten miehinen ja sotaisa historia korostuu siinä ympäristössä, jossa
suojellut linnoitusrakennelmat varjelevat
meitä meren tuulilta ja vieraitten katseilta.
Nämä maisemat ovat läheisiä myös naapuriyhdistyksellemme, sotaveteraaneille,
joiden kanssa olemme vuosikaudet eläneet rinnakkain yhteisiä etujamme ajaen.
Toivon, että yhteistoimintamme jatkuu
yhteisymmärryksessä. Keskeneräisiä,
neuvoteltavia asioita on, mutta meillä
on hyvät edellytykset päätyä hyvään tulokseen. Kyse on yhteisestä maisemasta,
jonka näemme myös sisällämme.
Meidän miesten tehtävä on puolustaa!
Lottakaan ei luovuta!

Eeva tietää, mitä tehdä
Nimimerkki Mökin muori todistaa tämän
lehden artikkelissaan, että miehiä tarvitaan. Se tuntuu oikein hyvältä. Mihin
sitten tarvitaan naisia?
Vuokra-alueemme on vanhaa sotatannerta, jossa naisten rooli lienee ollut huollon ja ylläpidon kannalta ratkaiseva - mitä
siihen on joskus ammoin sisältynytkin.
Toisin taitaa olla asioiden laita näissä
maisemissa nykyään. Linnoitusalueelta
siirrettävien ja siirtyneitten majojen alla
olleitten rakennelmien tekemiseen on
tarvittu raakaa voimaa ja vaikutusvaltaa.
Oman majan siirto tai vaihto taas koskettaa yhtä lailla miehiä ja naisia.
Jouni Kenttämies kokosi tietoja majojemme rakennushistoriasta ja Hilding
Ekelundin suunnitelmista, pienistä ja
kauniista, ihmis- ja luonnonläheisistä
kesämajoista. Hän mainitsee myös Hildingin puolison Eva Kuhlefeltin, kuuron
kumppanin, jonka kanssa ilmeisesti yhteistyö sujui oivallisesti. Evalla oli myös
omia ajatuksia hyvästä elämästä niin
kaupungissa kuin luonnonkin keskellä.
Häneen olisi ollut hauska tutustua ja
kutsua hänet katsomaan miten majoillamme nykyään asutaan ja viihdytään.
Yhteinen arkkitehtitoimisto Eva Kuhlefeltin ja Hilding Ekelundin kanssa syntyi
sen klassisen seitsemän vuoden koeajan
jälkeen. Ekelundin puolisona Eva muuten suunnitteli ensimmäiset keittiöiden
tyyppipiirustukset Elsi Borgin kanssa
1932, ja Loviisan ja Helsingin Käpylän
vanhainkodit. Mainintoja löytyy myös
lastenkotien suunnittelusta.
Miehet niin haluavat kuin osaavatkin
kuulemma saalistaa, perata ja valmistaa
kalan jotenkin eri tyylillä ja motivaatiolla

kuin naiset - lopputuloksesta en tunne tieteellisesti luotettavaa tutkimusta. En usko
että Eva Kuhlefelt kuitenkaan kalastaisi
tai perkaisi saalistaan meidän kalastuskilpailuumme osallistuneitten naisten tavoin, tai pitelisi vasaraa tai sahaa heidän
laillaan asiantuntevasti käsissään. Mutta
ehkä hän suunnittelisi meille kunnon
keittiön sen kalan valmistukseen. Ja ehkä
jotain muutakin, nähdessään että hänen
yhdessä Hildingin kanssa visioimansa
maja-alue ei ole vieläkään vanhainkoti
tai lastentarha, vaan tarkoituksellisesti
pientä, suvaitsevaa ja toimivaa yhdessäoloa sukupolvien ja -puolten, kulttuurien
ja organisaatioiden kesken. Hän katsoisi
miestään silmiin ja viittomakielellä tekisi
tiettäväksi: ”Katso, tästähän tuli totta!”
Jokainen majalainen, mies ja nainen,
voi kuvitella sitä kauheaa mahdollisuutta,
että alueellamme naisilla ei olisi omaa,
itsenäistä ja tasa-arvoista sijaansa. Missä
silloin olisi paratiisi?

Ajat muuttuvat
Meidän on sopeuduttava tosiasioihin.
Nykyisen tilanteen luonteeseen kuuluu,
että se muuttuu koko ajan. Sukupolvet
ja naapurit vaihtuvat, oma yhteisömme
muuttuu siellä asuvien asenteiden ja tekojen, uusien majanomistajien saapumisen,
vanhojen lähtöjen, majalaisten läsnäolon
tai sen puutteen vuoksi. Kaupunki ympärillämme saartaa aluetta, ja vaikka
olemme vieraanvaraisia, vieraitten kohtaaminen ei ole aina ongelmatonta. Mökillä ei myöskään aina ole kesä eivätkä
tuulet hyväntahtoisia. Suojelusenkeleistä
joillakin on kokemuksia, mutta enkeleitä
on harvassa ja he tarvitsevat apuamme.
Töitä pitää tehdä ihan itse käytännön
viihtyvyyden vuoksi, ja mikään muu
luonnonvoima ei pidä meistä huolta yhtä
hyvin kuin uskomme siihen, että olemme
oikealla asialla. Avainjuttu selviämiselle
tulevaisuudessa on suvaitsevaisuus ja
huolenpito. Vain yhteistoiminnalla kaiken kohtaamamme kanssa majalaisuus
jatkuu.
Tekijöitä tarvitaan enemmän, niin
kapteeneita kuin luotsejakin. Uudet vastuunkantajat ovat nyt poliisikielellä ilmaistuna etsintäkuulutettuja - tavattaessa
kiinniotettava ja asia annettava tiedoksi.
Pysyvyys ja jatkuvuus taataan sillä että
uusi polvi ottaa vastuun viihtymisestään
- silloin vanhatkin viihtyvät.

Vesa Lilja
9

OLVI-SÄÄTIÖ

- Suuri pienissäkin asioissa 10

Kesäkotiyhdistyksen tervehdys
Kuluvan vuoden aikana olen havainnut
Poliisimajalaisten toiminnan entisestään
aktivoituvan. Yhdistys on rakennuttanut
uuden huoltorakennuksen, jossa wc ja
varastotilat. Internetissä voi käydä tutustumassa yhdistyksen toimintaan ja sieltä
löytyy tietoa Länsiulapanniemen tapahtumista, veden lämpötilasta jne. Tämä kaikki osoittaa sen, että yhdistys haluaa toimia
aktiivisesti jäsentensä hyväksi. Yksi syy
tähän toiminnan aktivoitumiseen löytyy
varmaankin yhdistyksen monivuotisen
puheenjohtajan Tuomo Honkasen takaa.
Tuomo jäi noin vuosi sitten eläkkeelle,
jonka jälkeen hänellä on ollut entistä
enemmän aikaa hoitaa vapaaehtoisesti
yhdistyksen asioita. Voisin jopa väittää,
että ilman Tuomon suurta panosta olisi
moni edellä mainituista asioista jäänyt
tekemättä.
Helsingin poliisilaitoksen kesäkotiyhdistys ry:n puheenjohtajana olen
itsekin ollut paljon tekemisissä Tuomon
kanssa. Yhteistyö Kesäkotiyhdistyksen
ja Poliisimajalaisten kanssa on jatkunut
saumattomana, tästä esimerkkinä alueelle johtavan tien kunnostus yhteistyössä
sekä talkoot, joita on ollut edellisvuosien
tapaan. Talvipäivä ja juhannusjuhla ovat
löytäneet oman paikkansa kalenterista ja
niille on osoittautunut selvä tarve. Näissäkin tilaisuuksissa on yhteistyöllä ollut
suuri merkitys.
Kesäkotiyhdistys on kurinalaisesti
viimeiset vuodet pyrkinyt kunnostamaan
omia tilojaan 10-vuotissuunnitelman
mukaisesti. Jokainen alueella käynyt

on voinut todeta tämän vuoden kunnostuksen kohteen – päätalon. Päätalon
sai alkukesän aikana hoitoa ulkolaudoitukseensa ja uuden alkuperäisen värin
pintaansa. Lopputulos on mielestäni
enemmän kuin hyvä ja seuraavaksi vuodeksi suunniteltu katon kunnostaminen
kruunaa lopputuloksen. Kaikkinainen
alueen rakennusten, teiden ja luonnon
ylläpito sovittujen ohjeiden mukaisesti
tekee alueesta kaupungin asukkaille,
Poliisimajalaisille ja Kesäkodin käyttäjille entistä viihtyisämmän paikan, joka
kutsuu alueella kävijöitä aina uudestaan
ja uudestaan viihtymään.
Tulevaisuus on aina kysymys, johon
kukaan ei tiedä vastausta. Siihen liittyy
uhkia ja mahdollisuuksia, jotka tulisi tiedostaa ajoissa. Asemakaavan vahvistumisen ja pitkien vuokrasopimusten vuoksi
mahdollisuudet kehittää toimintaa ovat
molemmilla yhdistyksillä hyvät, mutta
uhkiakin on näköpiirissä. Länsiulapanniemen herkkä luonto ja tunnelma voivat
vaurioitua, mikäli alueen käyttö lisääntyy
runsaasti. Asemakaavassa on merkitty
varaus ulkoilutielle meren rantaan ja
uusia mökkiläisiä on siirtynyt niemelle
tuoden rauhattomuutta. Merelle päin katsottaessa ensimmäisenä tulevat mieleen
lisääntyneet öljynkuljetukset Venäjältä.
Jo perustettujen öljysatamien lisäksi on
suunnitteilla vielä uusia öljysatamia,
joista tullaan kuljettamaan erikokoisilla
tankkereilla öljyä ympäri maailmaa ihmisten tarpeisiin. Vain yksi haveri riittää
tuhoamaan vuosiksi kauniin ja herkän

Asianajotoimisto
Nousiainen & Saares Oy

VARATTU

meriluonnon. Tämä koituisi hirvittäväksi
kohtaloksi myös yhdistyksillemme, sillä
meri on se keskeinen elementti, joka tuo
alueelle sen tunnelman.
Uhkakuvista ja mahdollisuuksista
huolimatta normaali päivittäinen elämä
alueella jatkaa omaa rauhallista etenemistä kohti syksyä ja talvea, kunnes taas
koittaa uusi kesä ja uudet ajatukset.
Toivotan kaikille mukavaa syksyä ja
rauhaisaa eloa alueella.
Dennis Pasterstein
Helsingin poliisilaitoksen
kesäkotiyhdistys ry
Hallituksen puheenjohtaja

Lipputehdas Finn Marin Oy
Vattuniemenkatu 23, 00210 Helsinki
Puh. 09-5497 6500 • www.finnmarin.com

www.laakkonen.fi
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Neuvontaa, apua ja ohjausta
huumeiden käyttöön liittyvissä
asioissa.
Soita ilmaiseksi 24 h.

0800 900 45

HELSINGIN DIAKONISSALAITOS
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Vuosikokous toukokuussa
Poliisimajalaiset ry:n sääntömääräinen
vuosikokous pidettiin Poliisien majalla
sunnuntaina 16. toukokuuta 2004 alkaen kello 14.00. Yhdistyksen sääntöjen
mukaan vuosikokous on pidettävä ”vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
tammi-toukokuussa”. Vuonna 2003 vuosikokous pidettiin ennätyksellisen aikaisin helmikuussa maanvuokrasopimusten
allekirjoittamiselle asetetun kahden kuukauden määräajan vuoksi. Nyt toukokuun
kokouksen ajan ja paikan valinnasta johtuen paikalla oli 22 jäsentä tai yhteisomistajajäsentä, mikä edustaa kolmannesta
jäsenkunnastamme ja on hyvä saavutus
vuosikokoukselle. Läsnä oli myös viisi
jäsenen puolisoa tai perheenjäsentä.
Puheenjohtaja Tuomo Honkanen avasi
kokouksen toivottaen kaikki tervetulleiksi. Järjestäytymisessä valittiin Tuomo
kokouksen puheenjohtajaksi ja sihteeriksi
Jouni Kenttämies. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi
valittiin Risto Noponen ja Vesa Lilja.
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous päätti, että läsnäolevat viisi ei-jäsentä voivat
osallistua kokoukseen ilman puhe- ja
äänioikeutta. Vielä hyväksyttiin kokouskutsussa ollut esityslista kokouksen
työjärjestykseksi.
Hallitus oli valmistellut yhdistyksen
sääntöjen 6, 10 ja 11 kohtien sääntömuutosesityksen. Kohdista keskusteltiin vilkkaasti, mutta muutetut kohdat hyväksyttiin
lopulta hallituksen esittämässä muodossa.
Raha-asioita käsiteltiin aloittamalla
menneen vuoden tilinpäätösasioista.
Tarkistettiin hallituksen laatima toi-

Vuosikokous pidettiin ensimmäistä kertaa Poliisien majan ravintolassa.
mintakertomus. Rahastonhoitaja esitteli
tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunto
luettiin. Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti ja myönnettiin tili- ja vastuuvapaus
hallitukselle ja tilivelvollisille tilikaudelta
2003.
Sitten jatkettiin tulevilla raha-asioilla
eli päätettiin vahvistettavaan budjettiin
vaikuttavista asioista. Todettiin uuden
rakennuksen 204 rakennuskustannukset
kesämajaa kohden ja vahvistettiin jäsenten ja yhteisomistajajäsenten osuus näistä
kustannuksista. Päätettiin yksimielisesti,
ettei puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille eikä yhdistyksen toimihenkilöille makseta palkkioita, mutta tilintarkastajalle
maksetaan laskun mukaan. Käytiin läpi
hallituksen laatima toimintasuunnitelma.
Kokous hyväksyi yksimielisesti majaalueen kuluosuuden. Keskusteltiin myös
tapahtumatoimikunnan perustamisesta.

Vielä keskusteltiin yhdistyksen tulevista
investoinneista.
Näillä eväillä voitiinkin käydä läpi
rahastonhoitajan esittelemänä tulo- ja
menoarvio, joka hyväksyttiin sellaisenaan yksimielisesti.
Vuorossa olivat nyt henkilövalinnat.
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin
yksimielisesti Tuomo Honkanen. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin
yksimielisesti neljä (4) sekä valittiin hallituksen jäseniksi Taisto Rajamäki, Jouni
Kenttämies, Kari Brander ja Vesa Lilja.
Tilintarkastajaksi valittiin yksimielisesti
Ilkka Ritvanen ja varatilintarkastajaksi
Ari Lehti.
Muissa asioissa ei syntynyt enää
keskustelua, joten puheenjohtaja päätti
kokouksen kello 16.30
Ulla Honkanen

Satamasaarelaiset r.y.
700 700
600 600

Vakuutusyhtiöiden
autovahinkojen
Torjuntapalvelu Oy
Espoo, puh. 09-8545 9303

SUOMEN TYÖVÄEN
URHEILULIITTO TUL ry
www.tul.fi

Koneurakointi
B. Forrström Ky

Lepsämänjoentie 53, 02970 Espoo
Puh. 855 8403

Ma-Pe 9-20 La 10-14

• sisätaudit • kirurgia
• laboratorio • röntgen
• ultraääni
• hammaskiven poisto
ultraäänellä
• erikois- ja lääkeruokia
• käyttäytymisklinikka koirille

A-KLINIKKASÄÄTIÖ

K-Supermarket Ruokaniitty
Niittykummuntie 2, 02200 Espoo
Puh. 09-7511 5400

Asianajotoimisto
Heikki Salo Oy

Linnankoskenkatu 1 A 1, 00250 Helsinki
Puh. 09-446 366
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Poliisimajalaiset ry

TOIMINTAKERTOMUS 2003
1. YLEISTÄ
Poliisimajalaiset ry:n kuudes varsinainen
toimintavuosi oli edelleen aktiivinen.
Yhdistys aloitti uuden kymmenvuotisen
vuokrakauden 55 majan osalta ja viisivuotisen siirtyvien (8) majojen osalta.
Alueen rakennuskielto päättyi viimein,
kun rakennustapaohje astui voimaan.
Yhdistys pääsi myös aloittamaan varasto/
puukäymälän 204 rakentamisen.
Kaikki majanomistajat ovat yhdistyksemme jäseniä. Näin ollen vuoden
lopussa yhdistyksessä oli 59 varsinaista
jäsentä ja kahdeksan yhteisomistajajäsentä. Yhdistys sai huhtikuussa
2003 surusanoman, että yhdistyksen
kunniajäsen Arvi Rajamäki oli poistunut keskuudestamme 91-vuotiaana.

tilintarkastajaksi
Ilkka Ritvanen ja varalle Ari Lehti.
Hallitus kokoontui 3.5.2003, jossa valittiin
Kari Brander varapuheenjohtajaksi
Jouni Kenttämies sihteeriksi ja Poliisimajalaiset-lehden toimitussihteeriksi

2. KOKOUKSET JA
ORGANISAATIO

3. TOIMINTA

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Ystävänpäivänä 14.2.2003, jossa valittiin
puheenjohtajaksi Tuomo Honkanen ja
hallitukseen
Kari Brander
Jouni Kenttämies
Taisto Rajamäki
Erkki Savolainen

hallituksen jäsen
hallituksen jäsen
hallituksen jäsen ja
hallituksen jäsen.

sekä muuksi toimihenkilöksi
Ulla Honkanen rahastonhoitajaksi,
yhdistyksen ulkopuolelta kutsuttuna
sekä päätoimittajaksi.
Hallitus on kokoontunut myös
26.7.2003, 27.9.2003 ja 13.4.2004.
Rakennustoimikunnassa (rakennus
204) ovat toimineet hallituksen lisäksi
Kari Puustinen, Jouni Honkanen ja Sakari Harju.

3.1. Kaksi maanvuokrasopimusta
Helsingin kaupunki – Poliisimajalaiset ry
Yhdistys solmi 12.12.2002 Helsingin
kaupungin rakennusviraston viherosaston kanssa uudet maanvuokrasopimukset
(Helsingin kaupunki - Poliisimajalaiset ry
55 majan osalta sekä Helsingin kaupunki
- Poliisimajalaiset ry kahdeksan siirtyvän
majan osalta).

Poliisimajalaisilla on maastossa kolme vesimittaria. Tästä mittariryppäästä keskimmäinen
on poliisimajalaisten ja toiset mittaavat vettä kesäkotiyhdistykselle ja sotainvalideille.
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3.2. Maanvuokrasopimus Poliisimajalaiset ry – majanomistajat
Yhdistys solmi vuosikokouksen
14.2.2003 yhteydessä suurimman osan
maanvuokrasopimuksista majanomistajien kanssa ja kesään mennessä kiireisinkin
majanomistaja oli ehtinyt sopimuksensa
solmia.
Viherosaston ohjeen mukaisesti yhdistys ei saanut tehdä maanvuokrasopimusta
vantaalaisen majanomistajan kanssa.
Majojen vaihtuvuus on ollut vähäistä. Kaksi siirtyvän majan omistajaa on
hankkinut uuden majan sotainvalidien
alueelta.
Yhdistyksen hyväksymät siirrot
vuonna 2003:
maja
236

myyjä/luovuttaja ostaja/saannonsaaja
Raija Hinttala
Risto Noponen

Siirtynyt maja

213/319 Gisela Myntti
211/320 Seppo Sillanpää

Maanvuokra-aika on 55 majan osalta 10 vuotta eli 31.12.2012 saakka.
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.
3.3. Vantaalaisen majanomistajan
valitus
Vantaalainen majanomistaja on anonut
Helsingin kaupungin rakennusviraston
viherosastolta, että hän säilyttäisi majanpito-oikeutensa Poliisimajalaiset ry:n
kesämaja-alueella.
Helsingin kaupungin rakennusvirasto
on 27.1.2003 (11 §) hylännyt majanomistajan hakemuksen.
Majanomistaja on valittanut rakennusviraston päätöksestä yleisten töiden lautakuntaan, joka on 20.3.2003 antamallaan
päätöksellä (140 §) myöskin hylännyt
majanomistajan vaatimuksen.
Majanomistaja on valittanut yleisten
töiden lautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Asian käsittely
oli vuodenvaihteessa vielä kesken.

Taloseppä Oy:n. Vanhan rakennuksen
purun ja perustustyön teki Numarak
Oy. Rakentamistyöt alkoivat lokakuun
puolivälissä 2003. Marraskuun lopussa
rakennus oli pystyssä ja pääosin valmis.
Suunnitelmien mukaan viimeistelyt tehdään huhtikuun 2004 loppuun mennessä
ja otetaan vapuksi käyttöön majakauden
alkaessa.
3.7. PaikallisAgenda 2003
Helsingin kaupungin rakennusviraston
viherosasto on lopettanut toistaiseksi
Paikallis-Agenda -avustusten jakamisen
säästö- ja rationalisointisyistä.

Vanhan varasto/puukäymälärakennus 204 purku ja poiskuljetus vei muutaman tunnin.

3.4. Rakentamistapaohje
Helsingin kaupungin rakennuslautakunta on 4.3.2003 päivätyllä pöytäkirjalla
hyväksynyt Lauttasaaren kesämajoja
koskevan rakentamistapaohjeen ja
määrännyt, että sitä on noudatettava heti
hyväksymisen jälkeen.
Yhdistys on toimittanut kaikille
majanomistajille rakentamistapaohjeen
liitettäväksi maanvuokrasopimukseen.
Majanomistajat ovat ilmoittaneet yhdistykselle aikomistaan majojen korjaustai rakentamissuunnitelmista. Yhdistys
on tarkistanut, että suunnitelmat ovat
rakentamistapaohjeiden mukaisia ennen
kuin on antanut hyväksymisensä.
3.5. Yhteistoiminta kesäkotiyhdistyksen kanssa
Kesäkotiyhdistyksen ja yhdistyksemme
hallitukset ovat jatkaneet yhteistyötä.
Kevät- ja elotalkoiden kustannukset on

puolitettu. Juhannusjuhlat järjestettiin
yhdessä kesäkotiyhdistyksen kanssa.
Poliisimajalaisten poliisihallintoon kuulumattomat jäsenet ovat voineet käyttää
sovituin tavoin saunaa ja pakkasmökkiä
ns. käyttöpassilla sekä aamusuihkua ns.
suihkupassilla.
Ulkoilutapahtuma 9.3.2003 järjestettiin Helsingin poliisilaitoksen henkilökunnalle ja poliisimajalaisille perheineen
yhdessä kesäkotiyhdistyksen ja poliisin
YT-henkilöstötoimikunnan kanssa.
3.6. Rakennus 204
Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto on 8.7.2003 myöntänyt sille
17.6.2002 jätetystä hakemuksesta toimenpideluvan puukäymälän ja varaston
uusimiselle joidenkin piirustusmuutosten
jälkeen.
Yhdistys järjesti rakennuksesta
tarjouskilpailun ja valitsi rakentajaksi

3.8. Tiedotteet
Yhdistys on lähettänyt kaikille majanomistajille tiedotteen 3.2.2003 uusista
maanvuokrasopimuksista, 24.2.2003
vuosikokouksesta ja tulevista tapahtumista, 14.4.2003 rakennustapaohjeista,
4.10.2003 204-rakennuksen purkamisesta ja vielä pikkujoulukutsun marraskuussa 2003. Muu tiedottaminen on
tapahtunut yhdistyksen ilmoitustaululla
sekä suullisesti yhdistyksen tapahtumien
yhteydessä.
3.9. Tapahtumat
Yhdistys on järjestänyt (tai järjestänyt
muiden yhdistysten kanssa) kaikille majanomistajille perheineen su 9.3.2003
ulkoilutapahtuma la 3.5.2003 haravointitalkoot (+ siirtolava) pe 25.06.2002 juhannusjuhlat su 10.08.2003 kolmimaaottelu
(HKL - Poliisimajalaiset - Sotainvalidit)
la-su 23.-04.08.2003 rantatapahtuma:
ongintaa, venetsialaiset laituritanssit ja
grillijuhlat la 6.9.2003 elotalkoot (+ siirtolava) la 29.11.2003 pikkujoulut.
Tapahtumat ovat olleet suosittuja ja
osallistujamäärät ilahduttavia.
Tapahtumista on kerrottu tarkemmin
Poliisimajalaiset ry:n vuosijulkaisussa
1/2003.

4. Talous
Yhdistyksen talous ja rakennuksen 204
kustannukset pysyivät budjetin puitteissa. Kalustohankintoja ei tehty. Vuosikokous päätti periä liittymismaksun, mutta
ei jäsenmaksua.
Helsingissä 13. päivänä huhtikuuta 2004

Hallitus
Tuomo Honkanen, Kari Brander,
Taisto Rajamäki, Jouni Kenttämies,
Erkki Savolainen
Kaupunki poisti kuivuneita kuusia alueellamme lokakuussa 2003.
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POLIISIMAJALAISET RY:N SÄÄNNÖT
Merkitty rekisteriin 2.9.1999, minkä jälkeen yhdistyksen kokous on
16.5.2004 hyväksynyt kohtien 6, 10 ja 11 muutokset. Sääntömuutosilmoitus on jätetty yhdistysrekisteriin ja muutetut sääntökohdat tulevat
voimaan tämän syksyn kuluessa.

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 Länsiulapanniemellä olevalla virkistys- ja vapaaajan käyttöön tarkoitetulla kesämajaalueella sekä
- edistää ja kehittää jäsentensä virkistysja vapaa-ajan toimintaa sekä kesämajatoimintaa 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 ehdoin
- perii vuokra-alueella olevilta majalaisilta 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 tilaisuuksia 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 arpajaisia, myyjäisiä, kirpputoritoimintaa
ja huvitilaisuuksia.
3. Majanpito-oikeusehtojen määrittely
Yhdistyksen kokous päättää majanpito-

oikeuden ehdot huomioiden vuokrasopimuksen määräykset.
4. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä täysivaltainen luonnollinen henkilö, joka omistaa 2-kohdassa
tarkoitetulla alueella majan.
Samassa taloudessa asuvat yhteisomistajat voidaan hyväksyä yhteisomistajajäseneksi.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä
yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt tai
tukenut yhdistyksen toimintaa.
Kun jäsen luopuu majastaan, voi hallitus erottaa hänet yhdistyksestä.
5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä
ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa
merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, 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 ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut
yhdistystä taikka ei enää täytä laissa tai
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
6. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää vuosikokous.
Majanomistajajäsenen leskeltä ei peritä 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 puheenjohtaja ja kahdesta viiteen (2- 5) muuta
varsinaista jäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan
tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai
hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan 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 puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.
8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen 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 asiakirjoineen 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 vuosittain 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 on pi17

dettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella
varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla 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 puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan
asiamiehen välityksin. Valtakirjaa voi
käyttää vain yhdistyksen jäsen tai yhteisomistajajäsen.
11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen
kokoukset koolle vähintään seitsemän
vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla maja-alueen ilmoitustaululla.
Kutsu voidaan toimittaa myös jäsenen
koti- tai sähköpostiosoitteeseen.

12. Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään 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 vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma,
tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja
jäsenmaksujen suuruudet
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä
ja valitaan hallituksen muut jäsenet
9. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle
varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa
mainitut asiat.
Vuosikokous voi hallituksen esitykses-

tä 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 kokouskutsuun.
13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja
yhdistyksen purkamisesta on tehtävä
yhdistyksen 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. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi varat luovutetaan myöskin oikeustoimikelpoiselle
poliisijärjestölle.
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Puheenjohtaja Tuomo Honkasen puhe
majalaisten puurojuhlassa 29.11.2003
Hyvää pikkujoulua poliisimajalaiset
Nyt päättyvä toimintavuosi on ensimmäinen maanvuokrasopimuksemme
kymmenvuotiskaudesta. Vuosi tullaan
muistamaan Lauttasaaressa kaupungin
suorittamasta puustoon kohdistuneesta
operaatiosta, jonka mukana Länsiulapanniemeltä kaadettiin tiettävästi yli 400
runkoa. Sain olla mukana, kun vuokraalueellamme puita leimattiin. Käsitykseni mukaan kaikki leimatut ja sittemmin
kaadetut puut olivat yli-ikäisiä, pystyyn
kuolleita tai lahoja.
Olen seurannut lehtikirjoittelua ja
kuullut yhden radiossa käydyn yleisökeskustelun, joiden seurauksena kaupungin
puuprojekti on keskeytyksissä. Puiden
kaatamisista johtuvat mielipiteet jakautuvat ilmeisesti omien tarpeiden mukaisesti.
Koivujen kaadot ovat tapahtuneet lahovaurioiden ja pystyynkuolemisten vuoksi.
Meidän kannaltamme on ollut hyvä, että
yli-ikäiset lahot koivut ja kuolleet kuuset on kaadettu. On hyvin muistissamme
parin vuoden takaa muutaman nimetyn
myrskyn aiheuttamat tuhot majoillemme
puiden kaaduttua niiden päälle.
Metsän monimuotoisuuden vuoksi
voisi olla oikeinkin, että joillekin alueille tällaisia puita jätetään kuolemaan ja
lahomaan, mutta maja-alueille ne eivät
missään tapauksessa sovi. Majalaisten
kesken on ollut mm. puhetta siitä, uskaltaako majassa yöpyä, kun ei tiedä milloin
puu kaatuu päälle. Kiitos kaupungin virkamiehille ja metsureille tämän asiantilan
korjaamisesta.
Vuosi tullaan muistamaan myös siitä,
että kuluvan marraskuun aikana Poliisimajalaisille on valmistumassa ensimmäinen rakennus eli uudet puuvessat ja
varasto. Olette varmaan huomanneetkin
tänne tullessanne siniharmaan rakennuksen entisen puuvessarakennuksen paikalla. Rakennuksen tilat ovat yhteensä 30 m2
ja lisäksi on katosta roskalaatikon päälle.
Katto peittää alan, joka on 48 m2.
Rakennuksen hinta tulee olemaan alle
25 000 euroa (siis alle 150 000 mk). Tänä
viikonloppuna viimeistelytyöt ja lukkojen asennus kuivakäymälöiden oviin on
meneillään. Ensi keväästä lähtien majalaiset tarvitsevat yhdistyksemme avaimen

päästäkseen puuvessoihin tai varastoon,
jossa tulemme säilyttämään mm. kottikärryjä ja talvella perävaunua. Sama
avain, jolla olette voineet ottaa veneen,
perävaunun tai kottikärryt käyttöönne
aikaisemminkin, käy myös näihin uusiin
lukkoihin. Avaimen voitte tilata minulta
tai Ullalta. Kiitän Jouni Honkasta talkootyöstään rakennuksen suunnittelussa
ja työn valvonnassa.
Sähkön saamisesta varastotilan ja
puuvessojen valaistukseen käymme
edelleen neuvotteluja, joiden tavalla tai
toisella uskon tuottavan tulosta.
Rakennus on siis ensimmäinen kiinteä omaisuus mitä yhdistyksellämme on
ja toivon sen tyydyttävän alkutarpeet
tulevaa toimintaamme ajatellen. Rakennuksen ja mahdollisen sähkönhankinnan
kustannusten jakautumisesta päätämme
ensi kevään vuosikokouksessamme.
Kustannusvaikutus itse rakennuksen
osalta lienee n. 400 euroa majaa kohden
kertaluonteisena menoeränä.
Vuokra-alueeltamme on tapahtunut
myös majojen siirtymistä sotainvalidien
alueelle. Siirrettävien majojen kahdeksasta omistajasta jo kolme on löytänyt
sotainvalidien alueelta uuden majapaikan

ja heistä kaksi on jo hävittänyt majansa
meidän alueeltamme. Vielä viidelle jäljellä olevalle majanomistajalle haluan
korostaa, että Särkiniemen alueelta on
myös siirtymässä ja osin jo siirtynyt n.
50 majalaista sotainvalidien alueelle.
Toisin sanoen vielä ennen yhtaikaista
siirtoaaltoa on varmaankin löydettävissä
itseä miellyttävä paikka sekä varustelutaso sotainvalidien alueella sijaitsevalle
majalle.
Helsingin poliisilaitoksen kesäkotiyhdistys toivottaa meille hyvää pikkujoulua
tarjoamalla tämän ravintolan tilan tilaisuuttamme varten. Kiitän kesäkotiyhdistyksen puheenjohtajaa ja hallitusta
kuluvan vuoden yhteistoiminnasta.
Kiitän Kristiina Pättöä, Raija Launiaista, Marja ja Päivi Rajamäkeä ja muita
järjestelyihin osallistuneita sekä Teitä,
jotka olette runsaslukuisena saapuneet
tilaisuuteen. Vaikka oli ajatuksia jättää
pikkujoulu tänä vuonna järjestämättä,
niin Te läsnäoloillanne olette osoittaneet,
että näin ei pitänyt tehdä.
Poliisimajalaiset ry:n puolesta toivotan Teille kaikille hyvää pikkujoulua sekä
rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta.
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Kahden mökin loukussa
Poliisiohjaaja Matti Mäntylä oli rakentanut mökkinsä 1950-luvun alussa
Länsiulapanniemen korkeimmalle paikalle. Siinä oli hyvä tarkkailupaikka,
jota vihollisen olisi ollut vaikea lähestyä. Se oli kesäkotia vastapäätä, Krimin
sodan aikaisen linnoituksen päällä, jonka
tarinan mukaan olivat rakentaneet kiinalaiset sotavangit. Ostin mökin Mäntylän
pariskunnan kuoleman jälkeen ja rahat
taisivat mennä suoraan valtiolle, koska
Mäntylöillä ei ollut perillisiä. Kaupan
hyväksyi Valtiokonttori.

Mäntylän maja 211 kuvattuna vuonna 1978.
Kuva Vilho ”Keisari” Saleva.

Tästä sitten alkoi meikäläisen painajainen. Hyvässä uskossa rakentelin 90luvun puolivälissä paikalle uuden mökin.
Sen kimpussa tuli aherrettua yksi kevät
ja kesän alku. Kaikki oli uutta ja hyvin
rakennettua, mutta ei kauan. Ei kulunut
kahtakaan vuotta, kun kaupungin suunnasta kuului, että poliisien mökeistä kahdeksan on siirrettävä toiseen paikkaan:
olivat kuulemma olleet laittomasti 50
vuotta muinaismuiston päällä. Armeijan suunnasta kyllä kuulin, että ei tuo
sodanaikainen penkka ollut Helsingin
ympäristössä mikään erikoinen eikä ainutlaatuinen ja niitä riittää seutukunnalla
useita muitakin, jopa paljon parempia ja
merkittävämpiä. Kaupunki oli luvannut
antaa korvaavat mökkipaikat tilalle.
Sitten vain odottelemaan. Paikkoja sai
odotella yhtä kauan kuin asemakaavan
hyväksymistä, eikä niitä olisi saatu
vieläkään ellen olisi itse ryhtynyt kiirehtimään asiaa. Ostin sotainvalidien
alueelta mökin, koska kuulin, että siirtyjät voivat mennä myös sille alueelle.
Siellä tytär myi mökkinsä, kun molemmat
vanhemmat olivat kuolleet eikä hän ollut
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enää oikeutettu sitä pitämään. Oli vain
mahdollista myydä tai purkaa mökki. Se
oli rakennettu 1947 eli samana vuonna,
kun olin syntynyt. Sanomattakin oli selvää, että kunto oli melko huono ja tehty
rakennusajan huonosta tavarasta. Parasta
siinä oli vain peltikatto, joka oli estänyt
mätänemisen, ja sähkö.
Kauppa viivästyi kuitenkin viikolla,
koska sovittuun kaupantekotilaisuuteen
ilmaantui täysin vieras ”lätsäpää”, joka
sanoi olevansa sotainvalidi ja että hänellä on etuosto-oikeus kyseiseen mökkiin.
Kaupunki oli häätänyt hänet joltakin saarelta läheltä Laajasaloa. Mies oli ylimielinen ja ärsyttävän röyhkeä tyyppi. Asiaa
selviteltiin viikon päivät ja todettiin, että
näin ei ollut. Hän ei ollut sen kummemmassa asemassa kuin meikäläinenkään,
vaan olin paremmassa tilanteessa, koska
etukäteen sovittu suullinen sopimus oli
pätevä, joka viikon kuluttua vahvistettiin
kirjallisena. Mökistä siis piti maksaa, kun
kaupungin korvaavaa ilmaista paikkaa ei
osoitettu. Hinta oli tosin edullinen ja sain
mökkini mieleiseltäni paikalta, mikä oli
pääasia, sillä oli ja on pelättävissä edelleenkin, että eräältä toiselta alueelta
muuttaa vielä viitisenkymmentä mökkiä
lisää, jotka myöskin on häädetty.

Vanha sotainvalidien alueen maja.

Mietiskelin myöskin, mihin saan
vanhan/uuden mökkini menemään, sillä
sen siirto kyseiselle paikalle jo sähköjohtojenkin vuoksi olisi ollut vaikeaa
ja halusin tehdä kyseiselle uudelle paikalle aivan uuden mökin alusta loppuun
saakka, sillä ovi- ja ikkunajärjestystäkin
piti paikan vuoksi muuttaa. Vanhani oli
erittäin hyväkuntoinen ja hyvin tehty
eikä edes vanha, joten sitä olisi ollut

sääli hajottaa. Kaikenlaisia virityksiä
tuli mietittyä ja aikakin alkoi uhkaavasti
loppua. Vanhasta piti päästä eroon puolen vuoden sisällä siitä hetkestä, kun uusi
kauppakirja oli allekirjoitettu. Se ei aivan
siihen mennyt, sillä aika täyttyi tammikuussa. Ajattelin, että ei minullakaan ole
kiirettä, kun kaupungilla ei ollut kiirettä
useaan vuoteen. Mökki lähti huhtikuussa
Virroille Vaskivedelle. Eräs työkaverini
tarvitsi vierasmökkiä kesäpaikkansa
viereen ja piti omaani ihanteellisena ja
hyvin rakennettuna. Toivotaan, että se
pääsi hyvään kotiin.

90-luvulla rakennettu maja odottelemassa
Poliisien majan edustalla noutoa maalle.

Hermoilu vanhan mökin suhteen oli
ohi. Kivijalatkin jäivät paikoilleen, joten
käytin ne uuden pohjaan. Sotainvalidimökin purin Pitkäperjantaina. Se meni
kaatopaikalle kokonaan ja maksoi 200
euroa. Ulko-oven jätin, sillä sain siitä hyvän varaston oven. Nyt uudessa mökissä
on vanhaa molemmista mökeistä.
Ensimmäisen ostoksen uutta mökkiä
varten tein jo kesällä 2003. Se oli tvantenni, kun halvalla sain. Todellinen
rakentaminen kuitenkin alkoi Vapun
tienoissa kuluvana vuonna. Kun aloin
kaivaa perustuksia olin juuri tullut Istanbulista viikon lomalta. Tuntui kärsimykseltä. Oli todella lämpimiä kesäpäiviä ja
kiviä löytyi kuin pirun pellosta. Ajattelin,
että rakennusvaiheen aikana saisi kyllä
olla viileämpää. Toivomus toteutui. Sen
viikon jälkeen kyllä viileyttä riitti.
Paikalle tuotiin yhtenä isompana
eränä lähes kaikki puutavara, levyt ja
eristysaineet. Ovet ja ikkunat oli hankittu jo edellisenä syksynä, kun taaskin olin
saanut halvalla. Ne tuotiin yhdistyksen
peräkärryllä. Jos on aikonut tehdä uuden

mökin niin kannattaa seurata hintoja
ja käyttää esim. Keltaista pörssiä ja
”Köyhien Stokkaa” Tattarisuolla ja jopa
kierrätyskeskuksia.
Rakennusaikaiset ostokset keskitin yhteen liikkeeseen mistä sain jonkinlaisen
alennuksen, kun maksoin käteisellä. Piti
sielläkin ainakin kerran kouluttaa myyjiä. Olin maksanut ostokseni ja muistin
siinä yhteydessä, etten ollut näyttänyt
korttiani, joka oikeutti alennuksiin.
Alennus olisi ollut 60 euroa. Kukaan ei
suostunut enää korjaamaan asiaa vaan he
väittivät, etteivät voi mitään sen jälkeen,
kun summa oli lyöty kassaan. Ihmettelin asiaa ja minua ohjailtiin useamman
henkilön puheille, joista kenelläkään
ei ollut muka valtuuksia tehdä mitään.
Lopulta ohjattiin johtajan puhelle, mutta
onneksi hän ei ollut paikalla, sillä siinä
vaiheessa olin jo tosi vihainen. Muistin,
että heillä oli nettisivut, jonne kirjoitin
koko tapahtuman. Parin päivän kuluttua
sain yhtiöstä kohteliaan soiton, missä valiteltiin asiaa, kerrottiin, että henkilökunta
on saanut uudet ohjeet ja meikäläinen sai
100 euron lahjakortin. Niin helposti se
luottamus taas palautui.

Mökin runko rakentui vauhdilla, koska vieressä oli tyttären mökki numero
319, josta sain sähkövirtaa työkaluihin.
Vanhaa omakotitaloa korjatessa on kertynyt kaikenlaisia työkaluja ja kaupasta
sain lisää, mm. naulapyssyn. Lisäksi on
tullut melkoinen rutiini. Ei niin, että rakennustyöstä saisi leipänsä, mutta osaa
ja uskaltaa ryhtyä tekemään kaikkea.
Jälki on kohtuullisen hyvää, vaikka se
ehkä syntyy vähän hitaasti. Minua oli
auttamassa lauantaisin henkilö, joka
saa rakennustyöstä leipänsä. Sain häneltä aina arvokkaita ohjeita, neuvoja ja
vinkkejä samalla, kun hän teki kanssani
vaikeimpia paikkoja, mm. sähköt.
Runkovaiheen aikana ei onneksi
satanut, sillä silloin tuulensuojalevyt ja
villat olisivat olleet vaarassa. Toki olin
varustautunut erilaisin pressuin. Oli hyvin helpottavaa, kun katto oli pään päällä,
ovet ja ikkunat paikoillaan. Silloin sai jo
ovet lukittua eikä kaikkia työkaluja tarvinnut huolella kerätä pois. Kulkijoita
kyllä näytti riittävän, sillä pihalta katosi
kolmen litran maalipurkki ja niinkin kummallinen esine kuin kukka-amppeli. Siinä
ollut kukka oli nätisti laskettu maahan ja

Uuden mökin tuulensuojalevyt ovat jo paikoillaan.

Sun Chemical Oy

Pieni teollisuuskatu 2 Espoo
Puh. 09-2522 5300

Arctic Container Oy
Saukonkuja 5 Helsinki
Puh. 010 565 6256

itse esine oli lähtenyt. Toivottavasti on
hyvässä kodissa. Siitä on kiva nauttia,
varastetusta amppelista. Nykyään olen
lukinnut kaikki, jopa rappurallin kettingillä kiinni portaisiin.
Samaan aikaan meikäläisen kanssa
alkoi rakentaa toinen porukka omaa
mökkiään noin parin sadan metrin päähän. Tullessaan paikalle he kertoivat
saavansa sen valmiiksi parin- kolmen
viikonlopun aikana. Tätä kirjoittaessani elokuun lopussa se ei ole vieläkään
valmis. Lisäksi näyttää siltä, että siinä
on kaikki mahdolliset mitat ylitetty. Saa
nähdä, mikä sen kohtalo on, ei kai mikään. Tuntuu kuitenkin omituiselta, että
rakennusohjeet ovat olemassa, missä on
mm. mitat, joita sitten ei noudateta eikä
siitä näy aiheutuvan mitään sanktioita.
Itse noudatin niitä sentilleen. Jonkun
mitan jopa ohjeiden alle. Värinumerotkin
otin suoran ohjeesta.
Kun olimme katon alla niin sen jälkeen kaikki oli hyvin nopeaa. Ulkoseinien panelointi naulapyssyllä ja sirkkelin
avulla kesti vain viikonlopun, varaston
teko päivän, sisäpuoliset paneloinnit
pari päivää jne. Vaimo hoiti kiitettävällä
tavalla kaiken maalaamisen ja lakkaamisen. Ei myöskään sovi väheksyä hänen
panostaan ruokahuollossa, mitä hän ylläpiti tyttären mökissä ja piti rakentajien
kahvipullon täytenä.
Juhannuksen aikaan voitiin sanoa, että
suurin osa oli tehty. Mies kävi asentamassa vesikourut heinäkuun ensimmäisellä
viikolla. Samoihin aikoihin tehtiin loput
sisätyöt, ulkoportaat ja tuotiin kalusteet
sisään. Sähköt on nyt upotettu seiniin,
joten häiritseviä pintavetoja ei ole näkyvissä. Lisäksi on ulkovalo syksyn
pimeyteen, ulkopistorasia remontointiin
ja varastossa valot.
Mökkiin laitettiin kaasuhella, sillä en
halunnut kuormittaa sähkölinjaa liikaa.
Yhdessä linjassa on aina neljä mökkiä.

VARSASAARI-YHDISTYS RY

Lauttasaaren

Huoltoyhtiö Ootri Oy
Puh. 09-658 362, 0400-500 380

Osana menestystä

KIRKKOAPTEEKKI
DRUMSÖ KYRKOAPOTEK

Heikkiläntie 2, 00210 Helsinki
Puh. 09-5421 4100 Fax 09-6227 2470
ma-pe 8.30-19 la 9-15
Janome, Jyki, Husqvarna, Eva, Royal, Singer ym.

• OMPELUKONEET • SAUMURIT
Huoltomyynti -opastus T. Salonen
PS. myös kotiinkuljetus, puh. 0400-850 252

Hiekkakiventie 5, 00710 Hki, P. 09-37551, www.hlgroup.fi

Helsingin
Seurakuntayhtymä

OK-VARASTOMYYNTI
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 09-682 1848
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Jos sitä kuormitetaan liikaa niin oman
mökin sulakkeet saattavat palaa tai
linjan päässä punaisessa talossa oleva
neljän mökin pääsulake ei kestä. Hellan
ja italialaisvalmisteisen kamiinan ostin
samalla kerralla. Myyjä teki molemmista
yhteisen ja edullisen tarjouksen, mistä ei
voinut kieltäytyä. Näyttää tuo italialainenkin ymmärtävä lämmityksestä vaikka
yleensä uskotaan, että sen opeilla tulee
vain jalkapalloilijoita ja taskuvarkaita.
Mökin koon vuoksi nukkumisasiaa
piti miettiä. Ohjeen mukaan on kielletty laajentamasta mökkiä rakentamalla
alkovi varastoon. Joku on yrittänyt
hämätä jopa jättämällä varaston oven
alkovinsa ulkopuolelle. Korkeus esti
parven tekemisen. Ostimme kaksi ns.
vierassänkyä patjoineen, jotka taitetaan
kätevästi kasaan ja työnnetään pyörillä
sisään rakennettuun komeroon. Illalla
ne otetaan ulos ja levitetään lattialle. Ne
ovat nopeasti käytettävissä ja poistettavissa. Voitiin sanoa, että mökki oli valmis
ennen heinäkuun puoltaväliä. Ympäristöä
on vielä siistittävä, mutta se selviää vasta
asumisen aikana.
Yhteenvetona voi sanoa, että täysin
uuden mökin tekeminen on mukavaa ja
rentouttavaa työtä, ainakin sen jälkeen,
kun on saanut kaiken katon alle. Se
korvasi sen hermoilun, harmittelun ja
viivyttelyn, minkä kaupunki sai aikaan.
Avoin tilanne oli kuitenkin harmittanut
ja ehtinyt vaivat mieltä jo useita vuosia. Parin kesän ajaksi mielenkiintokin
katosi niin, että mökillä ei tullut käytyä
kuin pari kertaa kesässä. Asia ei ole

Uusi ja upea maja 211/320 sotainvalidien alueella elokuussa 2004.

selvinnyt lailliselle tasolle kuin kolmen
häädetyn osalta, joilla on nyt 10 vuoden
vuokrasopimus kuten muillakin. Siellä
on vielä viiden poliisimökin asukkaat,
jotka miettivät, mitä tapahtuu. Onneksi
me kolme poliisimajalaista olemme vierekkäin ja voimme tukea toisiamme, sillä
ei ole helppoa tulla tälle uudelle alueelle,
missä monet vanhukset katsovat meidät
tunkeilijoiksi heidän alueelleen ja jotkut suhtautuvat jopa vihamielisesti.
Toki on monia, jotka ovat toivottaneet
tervetulleiksi ja ymmärtäneet, että yksi
aikakausi on päättymässä. Yhdistysten
välillä olisi jonkin verran neuvoteltavaa,
että meitä kaupungin toimesta siirrettyjä
kohdeltaisiin tasapuolisesti muiden kans-

Rakennusmestarit ja
-insinöörit AMK RKL
Rahakamarinportti 3 A, 00240 Helsinki
Puhelin (09) 877 0650

ESPOON KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveystoimi / yhteiset palvelut

Pappilantien päihdepysäkki
• Apua ja neuvoja nuorille päihteillä oirehtiville espoolaisille ja heidän
läheisilleen numerosta 81657577
Päihdepysäkki sijaitsee Espoon keskuksessa os.
Kuunkehrä 2 D, 02210 ESPOO

22

sa. Neuvoteltavaa riittää vielä ja uskon
kyllä kaiken selviävän, vaikka koetun
perusteella sekä Helsingissä omakotitalon omistajana pieni epäluulo pilkahtaa
silloin tällöin kaupungin suuntaan ja
poliittiset suuntaukset vaihtelevat.
Ei näytä kaupungin muinaismuistoaluekaan kauniilta. Se on hakattu ruman
näköiseksi ja entiset siistit, hoidetut pihat
rehottavat valtoimenaan ja ovat hyvää
vauhtia puskittumassa. Pian se on niin
ruma, että se halutaan unohtaa.
Seppo Sillanpää
mökki 320

Kuvat: Tuomo Honkanen

Helsinkikaasu Oy
Kaasutehtaankatu 1, 00580 Helsinki
Puh. 0204 471
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Kiinteistöt

Turvallinen
asuntolaina
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Sähkö-,
Sähkö-, tele-,
tele-, AVAVja
ja turvasuunnittelu
turvasuunnittelu
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PRODUCTS • KNOW-HOW • CUSTOMERS
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K O K O N A I S U U S R AT K A I S E E
PKC Group Oyj on kansainvälinen isojen kokonaisuuksien järjestelmätoimittaja. Olemme partnership-periaatteella toimiva
ajoneuvoteollisuuden sähkö- ja tiedonsiirtojärjestelmien
sekä automaatio- ja tietoliikenneteollisuuden tuotteiden
suunnittelija ja valmistaja. Asiakkainamme ovat näiden
toimialojen johtavat yritykset maailmassa. Liikevaihtomme 1999 oli 114 milj. euroa (98; 84 milj. euroa) ja
kasvumme jatkuu. Meillä työskentelee tällä hetkellä yli 900
henkilöä Suomen (Kempele ja Raahe), Brasilian ja Hollannin
yksiköissä. Osakkeemme noteerataan Helsinginpörssin päälistalla.
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1.10.03 vanha 204-rakennus oli saanut olla
paikallaan yli 50 vuotta. Kattokin oli niin laho,
että pressua tarvittiin pari vuotta rakennuslupaa
odotellessa. Aitauksen toisessa päässä on sotainvalidien puuvessarakennus.

Vanha miesten puuvessa oli erillinen rakennus, jota
yhdisti vain aita ja ”piha”, jossa Poliisimajalaiset
säilyttivät kottikärryjä ja roskalaatikkoa.

29.10.03 aamupäivän usvassa Hartikainen mittasi
vaaituskoneella perustuksen korkeusaseman ja
merkitsi rakennettavan alueen paikan.

Ensimmäinen työmaakokous pidettiin
1.10.03. Paikalla olivat urakoitsijat Markku Hartikainen Taloseppä Oy:stä (vas.) ja
Aimo Hautakangas Numarak Oy:stä sekä
vastaava rakennusmestari Jouni Honkanen
Poliisimajalaiset ry:stä.
Vanhus hajoaa 20.10.03.

30.10.03 ”Ami” Hautakangas aloitti perustustyön.
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Jone Tauri tasoitti soran tiiviiksi ennen routaeristyslevyjen asentamista.

Rakennuspaikka on alava, mutta pohjalla olevan veden korkeus kaikkialla rakennettavalla alueella yllätti. Ei ole ihme, että vanha rakennus lahosi myös alhaalta päin.

7.11.03 Hartikainen ja Raimo Saarikoski
laskivat sementin routaeristyslevyjen
päälle laitettuihin peruspilarimuotteihin.

1.11.03 salaojasoraa ajettiin
rakennukselle ja rakennuksen
alkukorkeus kasvoi.

Valun jälkeen rakennusalue täytettiin 10.11.03 vielä
soralla.
Puuosan rakennustyöt alkoivat 11.11.03.

13.11.03 rakennus oli jo niin
pitkällä, että kattotuoleja
asennettiin paikoilleen nosturin avulla.
26

Kuvat: Tuomo Honkanen

16.1.04 Saarikoski teki puuvessojen sisäosia.

6.1.04 rakennus odottelee vielä varaston pariovia.

Talvellakin työ sujui.
Toiselta puolelta.
17.1.04 varaston
pariovet olivat jo
paikoillaan.

22.1.04 oma tarkastus meneillään.

Kattotuolit saapuivat valmiina 11.11.03.
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24.1.04 katsottiin, mitä vielä piti tehdä.
T-varasto.
Puuvessa sisältä.

Varasto ovelta katsottuna.
Varasto sisältä pariovelle päin.

28
Rakennusvalvontaviraston lopputarkastus 27.1.04. Rakennusmestarit Pentti Äystö
ja Jouni Honkanen sekä tarkastettava kohde eli 204-rakennus, joka hyväksyttiin.
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Juhannusjuhla 2004
Länsiulapanniemellä järjestettiin juhannusaattona 25.06.2004 Kesäkotiyhdistyksen ja Poliisimajalaisten yhteistoimin jo
toiset yhteiset juhannusjuhlat. Edeltävinä
päivinä olivat meteorologien ennustukset
ja toteutunut sää pitäneet harvinaisen paljon yhtä, mutta jostain syystä ennustukset
menivät metsään juuri aattoiltana ja luvatut sateet jäivät saapumatta. Paikalle
saapui laskujen mukaan kaikkiaan yli
120 vierasta, jonka lisäksi perinteisen
”poliisin arvion” perusteella muutamia
kymmeniä kävi vain lyhyesti tervehtimässä matkallaan omille mökeilleen tai
kilpailevaan tilaisuuteen Seurasaareen.
Osallistujia oli siis osapuilleen saman
verran kuin viimekin vuonna.
Erityisen ilahduttavaa juhannusjuhlassa oli, että siihen osallistui myös uusia
majalaisia sekä sellaisia Helsingin poliisilaitoksen henkilökunnan jäseniä perheineen, jotka ovat harvemmin osallistuneet
tilaisuuksiimme. Toivottavasti suuntaus
jatkuu ensi vuonna!
Juhannusjuhlat sujuivat perinteisin
menoin: lipunnosto yhteislauluineen,
saunomista, makkaranpaistoa ja totutut
pallonheitto- ja tikkakisat. Hyväntuulinen seurustelu tuttujen kanssa ja uusiin

ihmisiin tutustuminen kuului myös vakiintuneeseen tapaan viettää laatuaikaa
kokon sytyttämistä odottaessa.
Seuraavassa on kuvakooste juhlista.
Jokaista kuvissa esiintyvää kun ei voi
erehtymisen häpeätä pelätessä nimetä,
niin todettakoon että näiden dokumenttien
mukaan paikalla olivat mm. Salmenkarin
pariskunta, Launiaisen Raija, 25 pistettä
heittänyt Leena Kontula, Paakkalan perhe, lukuisa määrä lapsia, nuoria ja aikuisia ja tietenkin kisojen ylituomari Tuomo
Honkanen, Ulla Honkanen ja mökin muori. Tärkeä rooli oli myös pallonheitto- ja
tikkarastien hoitajilla Sakari Harjulla ja
Antero Vellavalla. Kaikkein tärkeintä oli
kuitenkin, että kaikilla oli hauskaa!
Vesa Lilja

Juhannuskisojen tuloksia:
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Pallonheitto, lapset
I Ville Tähkävuori,
II Emma Tamminen,
III Valtteri Korpi-Kyyny,

3 pistettä
3 pistettä
3 pistettä

Pallonheitto, aikuiset
I Kai Käkelä,
II Monica Storrank,
III Shane Bailey,

6 pistettä
5 pistettä
5 pistettä

Tikka/miehet
I Kari Vuorinen,
II Ville Halonen,
III Kristofer Ruotsalo,

34 pistettä
28 pistettä
27 pistettä

Tikka/naiset
I Kaisu Lehtikangas,
II Leena Kontula,
III Lili Ruotsalo,

31 pistettä
25 pistettä
21 pistettä

Tikka/lapset
I Ville Tähkävuori,
II Enska Lehto,
III Emma Tamminen,

22 pistettä
22 pistettä
19 pistettä

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos
PL 157
00121
Puh. 09-1606 7854

MIKKELIN
SEURAKUNTAYHTYMÄ

Esselte 1/4
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OPTIROC OY
PL 70, 00381 Helsinki
Puh. 010 442 200

Aktiivinen turvallinen asuntokauppiaasi yli 10 vuotta Lauttasaaressa
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Arkkitehti Hilding Ekelund
– kesämajojen suunnittelija
Vanhojen kesämajojen kunnostaminen ja uudisrakentaminen selkiytyi,
kun Lauttasaaren kesämajoja koskeva rakentamistapaohje tuli voimaan vuonna 2003. Uudet majatyypit ja mahdollinen vanhojen majojen laajennus on esitetty uusissa ohjeissa kuvin ja mitoin. Mutta kuka
onkaan suunnitellut ”vanhan” majatyypin, sen jota valtaosa poliisimajalaistenkin majoista Länsiulapanniemellä edustaa?
Hilding Ekelund (1893-1984)

Lauttasaaren kesämajojen rakentamistapaohjeiden alussa kerrotaan alueen historiaan liittyen, että majojen rakentamiselle
on ollut ohjeet – arkkitehti Hilding Ekelundin tyyppimaja vuodelta 1946.
Vanhojen ohjeiden mukaan majojen
ulkomitat saivat olla leveydeltään enintään 2,5 m ja pituudeltaan enintään 4,62
m, josta 1,5 m lasikuistia. Näin pintaalaksi muodostui 12 m2.
Majarakentamista on siis ohjeistettu
varsin tarkkaan ja jo varsin varhaisessa
vaiheessa. Mutta kuka oikein oli tämän
varhaisen tyyppimajan ohjeistaja, arkkitehti Hilding Ekelund?

ta-aseman vuoden 1930 vaiheilla oli
Ekelund arkkitehtina ja teoreetikkona
mukana. Hänen taustansa oli kuitenkin
1920-luvun klassismissa. Ekelund etsikin
tuotannossaan tyylisuuntien ulkopuolelta
ikuista arkkitehtuuria, jonka esikuvana oli
Välimeren rakennuskulttuuri.

Taidehalli ja Töölön kirkko

Ekelund osallistui ahkerasti arkkitehtuurikilpailuihin ja sijoittui yleensä hyvin.
Vuonna 1923 hän voitti Eduskuntatalon
sijoituskilpailun hienostuneella klassisella ehdotuksellaan. Hän olisi sijoittanut
Eduskuntatalon aivan Tähtitorninmäen
laelle; istuntosali olisi ollut suurin piirtein
siinä kohdassa, missä Haaksirikkoisten
patsas nykyään sijaitsee. Kun kilpailun
toisessa vaiheessa paikaksi määrättiin
nk. Oopperan tontti, eli nykyinen paikka,
voittajaksi tuli J.S. Sirén.

Jälleenrakennuskauden
kaupunginarkkitehti

Ekelundin päätöitä ovat Helsingin Taidehalli (yhdessä Jarl Eklundin kanssa),
Töölön kirkko, Lutherkirkko, Helsingin velodromi, Suomen suurlähetystö
Moskovassa ja Olympiakylä Käpylässä
(yhdessä Martti Välikankaan kanssa).
Ekelundin suunnittelemia tunnettuja rakennuksia ovat myös Soutustadion sekä
Salmisaaren voimalaitos.

Kangasniemellä vuonna 1893 syntynyt
Georg Hilding Ekelund oli Suomen
arkkitehtuurin keskeinen vaikuttaja noin
kuuden vuosikymmenen ajan 1920-luvun
klassismin kaudelta 1970-luvun myöhäismodernismiin. Ekelundin toiminta kattoi
niin asuntosuunnittelun kuin julkisen rakentamisen ja asemakaavoituksen.
Hilding Ekelund valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta 1916.
Valmistumisensa jälkeen hän työskenteli aluksi eri arkkitehtitoimistoissa, mm.
Eliel Saarisen avustajana. Vuonna 1920
Ekelund siirtyi Tukholmaan Hakon Ahlbergin arkkitehtitoimistoon. Vuodesta
1926 lähtien Ekelundilla oli Suomessa
oma toimisto ja vuosina 1941–49 hän
toimi Helsingin kaupunginarkkitehtina.
Ekelundin opetustyö oli merkittävää,
ja hän kirjoitti ahkerasti alan lehtiin. Hän
toimi myös Teknillisen korkeakoulun
arkkitehtuurin professorina ja Arkkitehti-lehden päätoimittajana.
Funktionalismin saavutettua val-

Vanhan majan laajentaminen. Kuva Lauttasaaren kesämajojen rakentamistapaohjeesta.

Lomamajan synty
Hilding Ekelund nimitettiin Helsingin
kaupunginarkkitehdiksi vuonna 1941
kesken sota- ja pulakauden. Tuolloin valtaosan kaupungin rakennuttamista talois-
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ta vielä suunnittelivat rakennustoimiston
omat arkkitehdit. Tekijöitä oli monia ja he
työskentelivät melko itsenäisesti, mutta
suunnittelua johtavan kaupunginarkkitehdin ote näkyi sekä töissä että viraston
muussa toiminnassa.
Rakennustoimisto suunnitteli myös
kaupungin pienimuotoiset hyötyrakennukset: kioskit, muuntajakopit, WC:t,
laiturit jne.
Suunnitteliko Ekelund tyyppimajan
alusta alkaen itse vai hyväksyikö ja allekirjoittiko hän esimiesominaisuudessa
alaisensa valmiit luonnokset? Oliko kesämajojen luonnostelu Ekelundille vain pikainen virkamiestyö muiden tärkeämpien
jälleenrakennustöiden lomassa?
Voisi olettaa, että kesämajat olivat
Ekelundille ainakin ideana tuttuja ja ehkä
läheisiäkin: Ekelundia on pidetty pienten
tilojen suunnittelun mestarina, esimerkkinä tästä ovat hänen suunnittelemansa
Olympiakylän pienet, mutta väljän tuntuiset asunnot. Toiseksi Ekelundin mahdollista kiinnostusta kesämajoihin voisi
selittää hänen arkkitehtipuolisonsa Eva
Kuhlefelt, joka oli kiinnostunut erityisesti
puutarhataiteesta. Kolmanneksi Ekelund
on yksi suomalaisen ”lautafunkiksen”
kehittäjistä, esimerkkejä tästä tarjoavat
lasten kesäsiirtolat ja lomamajat, joita
arkkitehti esitteli artikkeleissaan.
Ekelund on julkaissut kesämajojen
(lomamajojen) suunnitelmiaan v. 1938
laajassa artikkelissaan ”Uudenaikaiset
rakennukset”. Pinta-alaltaan n. 25 neliön
majoissa näkyy Ekelundin taito suunnitella pieneen tilaan toimivia ratkaisuja.
Ekelundin mukaan (1938): ”Lomamaja on tyypillinen nykyajan huone.
Synnystään se saa kiittää nykyajan
ihmisten pyrkimystä ulkoilmaan ja
aktiivista elämänotetta. Lomamaja on
viime aikoina syrjäyttänyt vanhat suuret
kesähuvilat; se vastaa paremmin suuren
enemmistön käytettävissä olevia varoja

Lomamaja 5 hengelle ( arkkit. Ekelund). 1:200. (a olohuone, b makuuhuone, c keittiökomero, d eteinen, e puukomero.) Osa makuupaikoista sijoitettu ullakolle. Kuva ja alkuperäinen
kuvateksti teoksesta Ekelund: Uudenaikaiset rakennukset (1938).

ja muuttuneita elämäntapoja. Lomamaja
on nykyaikainen rakennus nykyaikaiseen
käyttöön: sen ulkomuodoista on myös
tämä kuvastuva. Ilmeistä on, ettei lomamaja vaatimattomine mittasuhteineen voi
hallita ympäristöä, sen on päinvastoin läheisesti liityttävä ympäröivään luontoon
ja sulauduttava siihen.”
On jännittävää pohtia minkä näköisiä
Lauttasaaren kesämajat olisivat, jos sotaa
ja sitä seurannut pulakautta ei olisi ollut.
Kohoaisiko Länsiulapanniemellä nyt
Ekelundin vuonna 1938 julkaisemien
lomamajapiirustusten tyyppisiä kesämajoja?

Mutta missä piirrokset ovat?
Osana tätä artikkelia allekirjoittanut yritti
jäljittää alkuperäiset Hilding Ekelundin
tyyppimajapiirustukset vuodelta 1946.
Tehtävä osoittautui odotettua hankalammaksi: piirustuksia nimittäin ei ole
Helsingin kaupungin rakennusvalvontaviraston arkistossa, Helsingin kaupunginarkistossa, Helsingin kaupungin
rakennusviraston arkistossa, Helsingin
kaupungin liikuntaviraston arkistossa,
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston
arkistossa, Helsingin poliisilaitoksen

kesäkotiyhdistyksen arkistossa eikä Poliisimajalaiset ry:n arkistossa.
Tämän artikkeli päättyykin avoimeen
lukijakysymykseen: onko Sinulla tiedossasi kesämajojen alkuperäispiirustuksia
tai vanhoja kuvallisia ohjeita majojen
rakentamisesta? Jos on, tämä artikkeli
saattaa jatkua seuraavassa Poliisimajalaiset-lehdessä.
Jouni Kenttämies

Lähteet:
- Timo Tuomi (toim.) Hilding Ekelund
1893-1984. Arkkitehti.
- Hilding Ekelund: Uudenaikaiset
rakennukset teoksessa Keksintöjen
kirja, WSOY 1938
- Rakentamistapaohje: Lauttasaaren
kesämajat. Helsingin kaupunki, Rakennusvalvontavirasto.
- Suomen rakennustaiteen museo,
Hilding Ekelund – arkkitehtiesittely
http://www.mfa.fi/arkkitehtiesittely?
apid=3131

...että elämä olisi helpompaa.

Esab Oy
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Jos ja kun.
www.ifvakuutus.fi

Suomen Merimies-Unioni ry
Uudenmaankatu 16 B, 00120 Helsinki
Puh. 09-615 2020
www.smury.fi

Lomamajoja (arkkit. Ekelund). 1:200. (a olohuone, b makuutilat, c keittiökomero, d eteinen, e pesukomero, f säiliö) Majoissa A ja B kerrossängyt, majoissa C ja D osa makuupaikoista sijoitettu parvekkelle. Kuva ja alkuperäinen kuvateksti teoksesta Ekelund: Uudenaikaiset
rakennukset (1938).
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Mökin muorin kuulumisia
Niin oli taas ajan ratas pyörähtänyt askeleen eteenpäin ja tuonut mökkiläisille
uuden kesän. Se alkoi muorille melko
ankeissa merkeissä. Se ammoisina aikoina hankittu hella onneton kun meni
sanomaan virkasuhteensa irti. Ei suostunut yhteistyöhön, ei sitten millään. Ei
vetänyt edes ulko-oven kautta. Työnsi
savut täysin palkein kaikki muorin naamalle ja mökkiin, liekö luullut olevansa
vallan savustuspönttö. Oli siinä itkussa
pitelemistä, kun savu poltti silmiä ja
ärsytti kurkkua. Piti muorin luopua lämmitysaikeista kokonaan, kun oli ensin
pari kertaa pessyt katon ja seinät savusta. Kaiken lisäksi alkukesä oli viileä ja
yöt suorastaan kylmät, joten ainoa keino
muorilla oli piipertää yöksi kaupunkiin.
Siinä taas oli se hyvä puoli, että mökin
vallanneet alivuokralaiset eivät seuranneet kovin monilukuisina kotiin asti,
mutta kysyihän se ahkeruutta ja intoa joka
aamu lähteä mökille ja taas illansuussa
takaisin kotiin lämmittelemään. Näin vierähti kesäkuu lopuilleen. Tuon tuostakin
sinnikkäästi yritteli muori hellaa herätellä
tehtäväänsä, mutta turhaahan se oli. Välit
olivat lopullisesti poikki, virkasuhde oli
irti sanottu. Jos tulta vain näyttikin, kehitti hella koko mökin täyteen savua ja ulos
piipusta ei tullut pihaustakaan.
Sitten onneksi naapurit ojensivat
auttavan kätensä ja lupasivat asentaa
uuden, ei savuttavan kamiinan. Vävypoika-Tuomo hankki kunnon Jotulin
ja asiaan kuuluvat tykötarpeet ja niin
Tuomo ja naapuri-Taisto ahersivat muorille uutuutta hohtavan lämmityslaitteen.
Näin muori pääsi kuivattelemaan mökkiä
ja häätämään lukuisia alivuokralaisiaan
mökistä ulos.
Mökin kattokin oli vedellyt viimeisiään jo kotvan aikaa. Oli aika uusia
kattohuovat. Sen uusimisesta oli sovittu
sukulaispojan Jorman ja hänen kaverinsa Kilun kanssa. Joutuihan siinä tietysti
Tuomokin täysillä mukaan. Siinä tohinassa löytyi sitten se alivuokralaisten
pääpaikkakin. Katolle oli laitettu jostain
ihmeen syystä haltex-levyä, joka nyt
loppuunkuluneen kattohuovan alla oli
vettynyt ja tarjonnut miljoonille muurahaisille hyvän kodin. Säälimättä tapahtui
häätö ja kuolemantuomio luettiin muurahaisyhdyskunnalle. Päälle suihkutettiin
Paygon-myrkkyä. Huonostihan siinä kävi
kutsumattomille vieraille ja taisi mennä
jokunen huonokuntoinen kattolautakin
taistelun tiimellyksessä, mutta se sota

Uusi uljas Jotul 602. Savupiipun läpivienti
on tässä mökissä ollut perinteisesti seinässä.

Täysinpalvellut Rapid toimi kukanhoitopöytänä syksyn siivoustalkoisiin eli siirtolavan
saapumiseen asti.

voitettiin kirkkaasti. Alivuokralaiset ovat
hävinneet ja niin muori on saanut lämpimässä mökissään aivan yksin asustella,
ilman ympärillä pyöriviä muurahaisia,
mitä nyt joku itikka on joskus onnistunut
inisemään seuraksi.
Vielä kaiken kukkuraksi vävy-Tuomo rakensi muorille uuden tiskipöydän.
Entinen olikin pahasti vinksallaan ja
uhitteli jo kaatumista. Pöytää vasten nojaamiskielto olikin ollut jo koko kesän
voimassa. Nyt on muorilla asiat mökissä
järjestyksessä. Tiskit saa tiskattua, mökin lämmitettyä aina tarvittaessa ilman
savumyrkytyksen vaaraa ja uusi katto ei

kerää muurahaisia. Hyvä on muorin nyt
nyplätä pitsiä akkuvalon alla tai katsella
televisiota sadepäivän iltana. Kamiina
lämmittää samoin kuin ajatus siitä miten hyviä mökkinaapureita on muorille
siunaantunut. Nyt vain täysin nauttimaan
kesän viimeisistä päivistä ja toivomaan,
että edessä olisi kaunis syksy jatkamassa
mökilläoloaikaa. Tosin siitä ajasta verottaa tietysti opiskelu työväenopistossa
melkoisen lohkon, muori kun on sattunut
syntymään ikuiseksi opiskelijaksi.
Mökin muori

Kuvat: Tuomo Honkanen

Kattolaudat rutisivat miesten alla ja joutuivat vaihtoon. Aurinko paistoi ja lämpöä riitti
työurakassa. Uutukaisen savupiipun päällä on vielä vanha suojahattu, uusi hattu oli tilauksessa.
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Tilaukset puh. 0800 183 300
38

Puhelin (09) 396 811 • Faksi (09) 3968 1297 • PL 60, 00391 Helsinki

mittaustekniikka@teletekno.fi • www.teletekno.fi
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HUS-YHTYMÄ

Helsingin ja Uudenmaan
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
PL 100, 00095 HUS

COMPTEL
40

Ristikko 2004

Laatinut: Pentti Miettinen.
Ratkaisu toisaalla lehdessä.
41

www.vantaa.fi

Eteläinen Makasiinikatu 8 A
PL 31, 00131 HELSINKI
Puh. 09-160 88200 Faksi 09-653 254
Sähköposti: tiedotus@plm.vn.fi; etunimi.sukunimi@plm.vn.fi
Kotisivut: www.defmin.fi
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Oyj Abp

RAKENTAJAIN
KONEVUOKRAAMO OYJ

www.canon.fi

Hermitage
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Maja-alueen kuulumisia 2004
Ulkoilupäivä

katselmuksen saaren etelärannan viheralueiden hakkuista. Osapuolet pääsivät
yksimielisyyteen kaadettavien puiden
määrästä, tiheiköistä ja metsän uudelleen
istutuksista. Rakennusvirasto saattoi työt
loppuun vuoden 2004 puolella.
Näin majalaisen näkökulmasta hakkuut on suoritettu asiallisesti. Muistamme hyvin syysmyrskyjen niittämät
kuuset alueellamme, majojen päälle tai
hiuksenhienosti ohi. Muistamme myös
Kaivopuistossa katkenneen lahon oksan,
joka putosi ohikulkijan päälle ikävin seurauksin. Poliisimajalaisten alueella ja sen
välittömässä ympäristössä olevat kuusista
monet olivat rutikuivia ja niistä oli kirjoitettu vuoden 2003 maja-alueen lehdessämme artikkelissa ”Kuuset loistivat
ruskan väreissä läpi kesän”. Poliisien majan parkkipaikalle kootuissa kaadettujen
puiden rungoissa oli kaikissa nähtävissä

Ulkoilupäivää vietettiin maaliskuun toisena sunnuntaina eli 14.3.2004 Helsingin
poliisilaitoksen kesäkotiyhdistys ry:n,
YT-henkilöstötoimikunnan ja Poliisimajalaiset ry:n järjestämänä. Tarjolla oli
omaehtoista ulkoilua kuten hiihtoa, pilkkimistä, kävelyä meren jäällä ja muuallakin. Saunat olivat lämpimänä ja keittoa,
makkaraa ym. herkkuja oli tarjolla.

Ratsupoliisit vierailivat tapahtumassa.

Ulla Honkanen

Kuvat: Tuomo Honkanen

Saunasta pääsi halutessaan vaikka pulahtamaan mereen.

Puu kaatuu!
Viime vuosien kuivuus ehti vahingoittaa
Helsingin kaupungin puistojen puita. Rakennusviraston viherosasto oli tarkastuksissaan todennut, että mm. Lauttasaaren
puusto oli varsinkin kallioalueilla ja niitä
reunustavilla rinteillä rantametsissä pahoin vaurioitunutta. Länsiulapanniemessä, Vattuniemessä ja Särkiniemessä
oli noin tuhat pystyynkuollutta tai -kuolevaa puuta. Rakennusvirasto tiedotti
marraskuussa 2003 aikeistaan aloittaa
näiden puiden kaatamisen ja perusteli
kaatoja mm. ulkoilijoiden ja muiden
liikkujien turvallisuudella. Huonokuntoiset puut voivat kovassa tuulessa kaatua
ja aiheuttaa vakavaakin vahinkoa. Osa
puista oli kuulemma niin kuivia, etteivät
ne kelvanneet edes selluksi. Maastoon
oli tarkoitus jättää yksittäisiä runkoja
lahoamaan luonnon monimuotoisuuden
edistämiseksi ja syntyneisiin aukkoihin
luvattiin istuttaa uusia taimia.
Lauttasaaren hakkuut aloitettiin Länsiulapanniemestä ja metelihän siitä nousi.
Helsingin Sanomien Mielipide-palstalla
otettiin kantaa hakkuita vastaan, mutta
myös niiden puolesta. Vastustaja epäili
rantojen kauniiden puistojen joutuvan
tuhotuiksi ja sitä kautta alueen päätyvän
44

Vaurioituneiden runkojen pino alkaa kasvaa.

Kuuset kaatuvat ja sireeniaita myös.

rakennusten ja parkkipaikkojen alle.
Puolustaja huomautti, että Lauttasaaren
metsät ovat vaikeakulkuisia pöheikköjä
ja puut tiheässä. Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri joutui vakuuttamaan
julkisuudessa, että ”kaupunki ei vaani
pokasaha hampaissa päästäkseen kaatamaan Lauttasaaren puut”. Joku yritteliäs
leimasi salaa lisää puita hakattaviksi
esimerkiksi Melkonkadun päässä.
Lauttasaaren hakkuut keskeytettiin
ja Rakennusvirasto ja Lauttasaari-seura
järjestivät joulukuussa yhteisesti keskustelutilaisuuden. Lauttasaari-Seuran
ja viherosaston edustajat tekivät myös

laho- ym. vaurioita vähintäänkin rungon
tyvessä. Monet majalaiset ovat tutustuneet Helsingin kaupungin ympäristötoimiston julkaisu ”Särkiniemen-Veijarivuoren ja Länsiulapanniemen puistojen
käyttösuunnitelmat ja hoidon tavoitteet”
ja voivat tarkkailla kaupungin toimenpiteitä sen valossa. Suurimpaan syntyneeseen aukkopaikkaan, Krimin sodan
aikaisen vallituksen ja Poliisien majan
saunarakennuksen väliin on viherosasto
istuttanut uudet hellyttävät puuntaimet.

Lähteet:
Helsingin Sanomat, Mielipide
10.11.2003 ja 14.11.2003
Helsingin Sanomat 10.11.2003,
12.11.2003, 13.11.2003, 7.12.2003,
13.12.2003, 15.12.2003

Sataa sataa ropisee
Kahden hellekesän jälkeen oli sateisen
kesän vuoro. Toukokuun alussa nautimme
viikon verran aurinkoisista ja lämpimistä
kesäpäivistä, mutta sen jälkeen olikin pitkään viileää ja kosteaa. Vanha uskomus,
että kyllä juhannukselta lämpiää, ei tänä
vuonna pitänyt paikkaansa. Hellepäiviä
oli toki paljon - Lapissa! Onneksi niitä
riitti muutama meillekin.
Hyvänä puolena sateissa voi nähdä sen,
että mökin 262 pihanurmella lähes joutilaana pari kesää törröttänyt sademittari
joutui nyt tositoimeen. Mittarissa on asteikkoa 40 millimetriin asti. Sekin ihme
on nyt nähty, että satoi ”mittarin ympäri”.
Heinäkuussa syntyi Ilmatieteen laitoksen
mukaan uusia sekä vuorokausisateen
että kuukausisateen paikkakuntakohtaisia ennätyksiä. Ennätykset ylittyivät

Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa,
Hämeessä sekä Uudellamaalla, mm.
Helsinki-Vantaalla satoi 201 mm. Kaikkien aikojen heinäkuun sade-ennätys ei
Lauttasaari
kesäkuu

Kaisaniemi

mm

mm

23

-

3.1

24

15

17.6

25

15

11.3

26

18

22.8

27

47

63.1

28

9

7.7

29

2

1.7

30

16

15.9

31

73

115.7

heinäkuu

elokuu
32

7

2.5

33

18

19.9

34

17

21.7

35

29

29.4

kuitenkaan rikkoutunut: eniten Suomessa on satanut Laukaassa heinäkuussa
vuonna 1934, huimat 302 millimetriä.
Länsiulapanniemellä satoi kaatamalla
28.7. yöllä 34 mm ja 29.7. päivällä 36
mm eli yhteensä 70 mm. Kansanviisaus
sanoo, että ”Jos Ollina (29.7.) sataa, sataa
seitsemän viikkoa” tai ”Jos Ollin päivänä
sataa, niin tulee pitkälliset sateet”.
Taulukossa Lauttasaaren millimetrilukemat on saatu epätieteellisen tarkalla
pihamittarilla eikä esimerkiksi mahdollista haihtumista ole huomioitu. Kaisaniemen millimetrimäärät ovat Ilmatieteen
laitoksen päivittäisten mittausten määrät
laskettuna viikkotasolla yhteen.

Lähteet:
Ilmatieteen laitos, www.fmi.fi
Antto Laiho: Wanhan kansan merkkipäivät, Karisto Oy

Ötököitä ja luonnon kiertokulkua

Ongintakilpailun tulokset
Poliisimajalaisten rannaltaongintakilpailut järjestettiin lauantaina 14.8.2004.
Lähtö ja ilmoittautuminen olivat saunarannassa. Kilpailualueena Lauttasaaren

se osa, joka rajoittuu moottoritien eteläpuolelle. Sillalta ja veneeltä onginta ei
ollut sallittu.

Tulokset:

Naiset
1. Tanjunen Maria
suurin ahven 150 g
2. Viitala Merja
3. Honkanen Ulla
4. Kenttämies Anu

Kaloja ongittiin kaikissa sarjoissa yhteensä 14 kg 765 g.
Miehet
1. Harju Sakari
suurin kala (lahna) 800 g
pienin kala 17 g
2. Laattala Kari
3. Brander Kari
4. Brander Eric
5. Tähkävuori Tapani
6. Lilja Vesa

yht.
3320
2820
1120
740
420
300

Lapset ( enint. 12 v.)
1. Tamminen Emma
2. Brander Hanno
3. Kenttämies Aino
4. Tähkävuori Ville
5. Hirvonen Topi
6. Brander Salla

2400
1760
1000
765
120
-

Yhteinen lehtikompostimme on rastaiden
uusi herkuttelupaikka. Tämä ravintola on
ollut avoinna koko kesän ja uusia kuoppia
on syntynyt jatkuvasti.

Edellisissä lehdissämme olemme tutkailleet alueemme lehtikompostista
löytyneitä isoja valkoisia matoja, jotka
osoittautuivat sarvikuonokkaan toukiksi.
Toukista kehittyy kotiloita, joita niitäkin
on tänäkin vuonna kompostista löytynyt. Nyt kun tiedämme mitä tarkkailla,
olemme nähneet myös aikuisia sarvikuonokkaita ja koppakuoriaisia. Tänä
kesänä on ollut aihetta epäillä, että myös
mustarastaat ja muut rastaat kuuluvat
lehtemme lukijapiiriin, sillä ne ovat kaivelleet koko kesän kompostista itselleen
makoisia suupaloja. Luonto taitaa omalla
kiertokulullaan rajoittaa toukkien ja kotiloiden suurta määrää.
45
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Edelläkävijä myös
turvallisuudessa
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Oy AGA Ab | puh. 010 2421 | www.aga.fi

www.sponda.fi
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FINNSTEVE
HELSINKI
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JÄSENETUJA
Kun olet Poliisimajalaiset ry:n jäsen, voit nauttia seuraavista eduista:
-

osallistua päätöksentekoon vuosikokouksessa mm. yhdistyksen rahankäytöstä
edustaa valtakirjalla toista jäsentä
saada jäsentiedotteet ajankohtaisista asioista sähköpostilla
saada jäsenlehti

- mahdollisuus myös siviilijäsenenä käyttää kesäkotiyhdistyksen saunaa saunaja/tai suihkupassilla
- mahdollisuus myös siviilijäsenenä käyttää saunarannan ns. pesutuvan kylmälaitteita ja ladata sähkölaitteiden akkuja
- lainata yhdistyksen perävaunua
- lainata yhdistyksen aggregaattia
- tuoda mökin poistotavaroita siirtolavalle touko- ja syyskuussa
- käyttää yhdistyksen kottikärryjä ja muita puutarhavälineitä
- kalastella tai soudella yhdistyksen veneellä
- lainata puutarhakatosta, puutarhapöytiä ja -tuoleja
Lisätietoja eduista ja niiden käytännön hyödyntämisestä saat tiedustelemalla asiaa
hallituksen jäseniltä.

Perttulantie 6 A
Puh. 6871 9340, fax 6871 9341

LÄMPÖ-, VESI- JA VIEMÄRIURAKOITSIJA
Puistokaari 1
Vaihde ja päivystys 682 4850 Fax 6824 8520

Asianajotoimisto
Aarno Arvela Ky
Leankatu 4 C
Puh. 09-272 2093

VARATTU

Lauttasaarentie 29
Puh. 682 1010
ma-pe 11-21
la-su 12-21

KOTIINKULJETUS
2,50
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METSÄLIITTO YHTYMÄ
PL 10
02020 METSÄ

ALSTOM FINLAND OY
Soidinkuja 4, 00700 Helsinki
Puh. 09-7779 4200

TEKNIIKAN MUSEO
Viikintie 1, 00560 Helsinki
Puh. 09-728 8440
Lipunmyynti Puh. 09-7288 4428
Toimisto
Puh. 09-7288 440

Keskinäinen
Vakuutusyhtiö Fennia
Asemamiehenkatu 3, 00017 Fennia
Puh. 010 5031
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PL 92, 01721 Vantaa
Puh. 010 303 7100

TEKLA OYJ
Metsänpojankuja 1, 02130 Espoo
Puh. 030 66110

ENERGIA POLAR
Veitikantie 4
96100 Rovaniemi

KIRKKOHALLITUS
PL 185
00161 Helsinki

TULLILIITTO ry
Lauttasaarentie 52
Puh. 679 754
Fax 692 6038
www.kolumbus.fi/harryla/

OY NIKLASHIPPING LTD

REVICO GRANT THORNTON OY
49

Asianajotoimisto
Castrén & Snellman Oy
Erottajankatu 5 A, PL 233, 00131 Helsinki
Puh. 09-228 581

Oy City Forum Ab
Mannerheimintie 20 A, 00100 Helsinki
Puh. 09-642 805

Cafe Mutteri
Lauttasaarentie 2, 00200 Helsinki
Puh. 09-7002 9695

Ravintola Wanha Herra
Itälahdenkatu 7
00210 Helsinki

Suomen
Osuuskauppojen
Keskuskunta SOK
Fleminginkatu 34, PL 171, 00511 Helsinki
Puh. 09-1881

Ilmailu- ja Rautatiekuljetusalan
Työttömyyskassa
Kaisaniemenkatu 10, 00100 Helsinki

HELSINGIN SEUDUN
OP-KIINTEISTÖKESKUS OY LKV

Puh. 010 255 5965, fax 010 255 5969

www.rajalacamera.fi/rajalaproshop

Lauttasaarentie 7, 00200 Helsinki
p. 478 018
proshop.lauttis@rajalacamera.fi

SANOMATALO, 00100 Helsinki

p. 478 00 018
proshop.sanomatalo@rajalacamera.fi

ALILA
HUOLTO
KIINTEISTÖNHOITOA PÄÄTOIMISESTI.
LAUTTASAARESSA
Gyldenintie 10 E, 00200 Helsinki
Puh. 4789 0400, fax 4789 0401
arttu.alila@luukku.com
50

Puh. No. 3211 636

Merirastilankuja 2 00980 Helsinki

Upseerinkatu 1
02600 Espoo
Puh. 020 1741 300

Sesto Lauttasaari
Itälahdenkatu 27, 00210 Helsinki
Puh. 0205 10 8430

Concordia Bus Finland
Klovinpellontie 5, 02180 Espoo
Puh. 09-525 711

SOLAR SUOMI OY

Patronas Oy
Turvallisuuspalvelut
Opastinsilta 12 H, 00520 Helsinki
Puh. 09-720 6550, www.patronas.fi

Ravintola Suomenlinnan Panimo
Suomenlinna C 1, 00190 Helsinki
Puh. 09-228 5030, Rantakasarmi
www.panimo.com

OY SLAMEX AB
PL 20, 00981 Helsinki
Puh. 09-343 6200 Fax 09-343 62020
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Itämerenkatu 26, 00180 Helsinki, Puh. 586 5861
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