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GastroPanel®
- mahalaukun terveystesti

Runsaasti tietoa antava ja potilasystävällinen tutkimus verinäytteestä
GastroSoft-raportti auttaa tulosten
tulkinnassa
Raportti antaa luotettavan tiedon
• Siitä, onko mahalaukun limakalvo terve. Kun mahalaukun limakalvo on terve, vatsaoireet viittaavat todennäköisimmin toiminnalliseen ylävatsavaivaan tai johonkin muuhun kuin mahalaukun limakalvon sairauteen.
• Helikobakteeri-infektiosta myös silloin, kun tutkittavalla
on atrofinen gastriitti, MALT lymfooma tai vuotava peptinen haava tai hän saa parhaillaan happopumpun esto
(PPI) lääkitystä tai antibioottihoitoa. Näissä tapauksissa
13C-ureahengitystesti ja ulosteen antigeenitesti antavat
helikobakteeri-infektiosta runsaasti vääriä negatiivisia
tuloksia.
• Helikobakteeri-infektion tai autoimmuunitaudin aiheuttamasta atrofisesta gastriitista, joka on useimmiten
oireeton ja jota mahalaukun limakalvon vauriota ja siitä johtuvaa toimintahäiriötä ei voida todeta 13C-ureahengitystestillä, ulosteen antigeenitestillä eikä pelkällä
vasta-ainetestillä.
• Mahalaukun vähentyneestä tai lisääntyneestä hapon
tuotannosta. Runsas hapon tuotanto mahalaukussa lisää ruokatorven refluksitaudin komplikaatioiden ja niistä johtuvan ruokatorven syövän riskiä.

Atrofinen gastriitti voi johtaa
• Mahalaukun ja ruokatorven syöpään
• B12-vitamiinin, kalsiumin, magnesiumin, sinkin ja raudan sekä joidenkin lääkeaineiden imeytymishäiriöön

Helikobakteeri-infektio
•

On sekä mahasyövän että peptisen haavataudin itsenäinen riskitekijä

Miten GastroPanel-tutkimus tehdään
Tutkimus tehdään verinäytteestä (veren plasma). Lääkärin
lähetteellä testeistä saa KELA-korvauksen.
Testauksia tekevät tällä hetkellä useat isommat laboratoriot (mm. Yhtyneet Medix Laboratoriot) sekä Biohitin
palvelulaboratorio, jonne voi lähettää verinäytteitä tutkittavaksi. Biohitin palvelulaboratorioon voi tulla myös
ilman lääkärin lähetettä.

Lisätietoja Biohitin palvelulaboratoriosta:
Puhelimitse: 09 773 861 (vaihde)
Sähköpostitse: palvelulaboratorio@biohit.com
Lisätietoja myös verkkosivuilta: www.gastropanel.net

Atrofisen gastriitin ja ruokatorven refluksitaudin komplikaatioiden riskin löytyminen edellyttää gastroskopian yhteydessä otettujen koepalojen histologista tutkimusta.
GastroPanel-tutkimuksella mitataan paastoverinäytteestä mahalaukun limakalvon toimintaa kuvaavat pepsinogeeni I-, pepsinogeeni IIja gastriini-17-pitoisuudet sekä helikobakteerivasta-aineet. Ilman paastoa tehtävään suppeaan tutkimukseen ei sisälly gastriini-17-testiä,
joka ilmaisee helikobakteeri-infektion aiheuttaman mahalaukun antrumosan atrofisen gastriitin ja siitä johtuvan peptisen haavataudin ja
mahasyövän korkean riskin. Lisäksi gastriini-17 ilmaisee runsaan tai vähentyneen hapon erityksen ja varmistaa pepsinogeenien ilmaiseman mahalaukun korpusosan atrofisen gastriitin (hapoton mahalaukku) ja siihen liittyvät riskit. Näitä riskejä ovat syövälle altistavan
asetaldehydin (Class I carcinogen /WHO) muodostuminen hapottomassa mahalaukussa, mahalaukun ja ruokatorven syöpä sekä imeytymishäiriöt. GastroPanel ja sen testitulokset tulkitseva GastroSoft ovat Biohit Oyj:n keksintöjä, joille on haussa ja myönnetty patentteja
Suomessa ja useissa muissa maissa.
Biohit Oyj Laippatie 1 • 00880 Helsinki • Puh. +358 9 773 861 • Faksi +358 9 773 86 204
myynti@biohit.com • www.biohit.com • www.gastropanel.net • www.biohit.fi / Tuotteet / Diagnostiikka
• www.biohit.com / Diagnostics / Literature and brochures • www.biohit.fi / Acetium
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P Ä Ä T O I M I T TA J A LTA

Palapelejä
Tätä kesää ovat leimanneet jalkapallo ja
helteet. Helteiden alkaessa muutimme
mökiltä pariksi viikoksi kotiin seuraamaan MM-jalkapallon väli- ja loppueriä
isommasta telkkarista. Jabulanit ja alati
surisevat vuvuzelat tulivat tutuiksi. Ehdimme kuitenkin myös retkeillä Hietalahden kirpputorilla. Sieltä löysin Mordillon
Crazy Football -palapelin, sattuvasti
sekin jalkapalloteemalla. Palapeli oli
avaamattomassa alkuperäispakkauksessa,
oli kuulemma takavuosina pieleen mennyt joululahjaostos. Minua on pitkään
syyhyttänyt palapelin kokoaminen, mutta
ajanpuute on vaivannut. Lisäksi vanhoissa palapeleissäni on vähintään 1500
palaa, joten ne vaativat reilusti levittelytilaa. Tämä tyypillisen mordillomainen
höperö pelikuvaus oli tuhatpalainen ja
arvelin, että sen saisin mökillä apupöydällä kasattua kesäloman ilopillerinä. Ei
kun kimppuun! Puolen päivän aherruksen
jälkeen sain reunapalat kokoon ja totesin,
että lajittelutilaa puuttui. Palapeli pöytineen piti siirtää kotiin.
Palapelin kokoaminen on yksi mietiskelylaji. Paloja tutkiessani (”hmm, tässä
on jonkun sormet ja tässä pelisukat, missä
tälle olisi nappulakengän pohja, nenä
tälle, tuosta pallosta on vain puolet, missä
se pala on, tästä palapelistä puuttuu kyllä
paloja!”) huomasin paljon yhtäläisyyksiä
palapelin ja jäsenlehden kokoamisen välillä. Ensin on sekava röykkiö tapahtumia,
ajatuksia ja aikomuksia; hiljalleen niistä
alkaa muodostua kokonaisuutena tämän
kesän kuva.
Tämän lehden palapelin paloja ovat
toimittaneet Matti Koskinen iloisella
shakkiturnauksella, Jouni Kenttämies
mielenkiintoisella lähisaarten tutkimusretkellä sekä ajan hermoon osuvilla
myrskykuvilla. Maisa Rajamäki kuvit-

ti hiirulaiset pisamineen
päivineen Mökinmuorin
satuun. Mietiskelyä harrastaa myös Tuija Pallaste
mökkimeditaation muodossa. Kesäkotiyhdistyksen puheenjohtaja Dennis
Pastersteinin tervehdys
on tärkeä pala. Kiitokset!
Ajankohtaisia paloja ovat
Länsimetron tuleminen
sekä kaupungin hitaissa
ja laajoissa rattaissa raksuttavat suunnitelmat uusista siirtola- ja kesämajaalueista. Erityiskiitokset
puheenjohtaja Tuomolle
uskomattoman ahkerasta
kamerankäytöstä: ilman
sitä kuvasatoa olisi päätoimittaja hukassa.
Ulla Honkanen
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Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.
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P U H E E N J O H TA J A N

PA L S TA

Vaihtelevaa
Kylmän ja runsaslumisen talven jälkeen kesän alku oli ehkä pari viikkoa
myöhässä, mutta sitten kesä tuli. Kautta
aikojen tai ainakin 2000-luvulla mitatut
ennätykset lämpötiloissa on nyt koettu ja
rikottu. Näin vaihtui kylmä talvi kuumaan
kesään. Tätä kirjoitettaessa on hieman
viileämpää eli 22 astetta varjossa. Merivesi on ollut pitkähkön ajan vähintään 20
asteista, joten olen käynyt uimassa useita
kertoja. Olen pitänyt tuota 20 astetta
rajana uinnilleni.
Säistä huolimatta uusien kesämajojen
rakentamiset ovat jatkuneet alueellamme
ja vanhojen korjaamisiakin on näkynyt.
Osa majanomistajista ei halua hävittää
vanhaa rakasta majaansa, vaan pitää sen
kunnossa ja korjaa tarvittaessa. Näin
olen myös itse ajatellut tehdä, vaikka
jossain vaiheessa ajattelin, että ilman
muuta tilalle tulee uusien rakennustapaohjeiden mukainen rakennus. Tuntuu
kuin tuntisin jokaisen naulanpaikankin,
jonka 1980-luvun alussa naputin majaani. On tietysti vaara, että yhtä paikkaa
korjatessa ilmaantuu toinen paikka, joka
pitäisi kunnostaa. Niin se on kaikessa
korjausrakentamisessa. Mutta kun ei millään haluaisi luopua vanhasta ja tutusta
majasta. Odotan mitä tulee vastaan, kun
lattiaremontti alkaa.
Alueella on kuulunut ääniä, että
rakennustapaohjeet voivat menettää
merkityksensä, kun toisilla alueilla tehdään kesämajoja, jotka vaikuttavat liian
isoilta pinta-alaltaan tai liian korkeilta

julkisivultaan taikka tehdään ovia ja ikkunoita välittämättä rakennustapaohjeen
määräyksistä. Ei asia kuitenkaan niin
ole. Rakennustapaohje on alueellamme
rakentamisen “raamattu”. Sen mukaan
on toimittava ja rakennettava. Mikäli ohjeesta halutaan poiketa, lupa siihen täytyy
tulla rakennusvalvontavirastolta, joka
ohjeen on laatinutkin. Ohjeen mukaisesti
rakennettaessa ei tarvitse hakea erillistä
rakennuslupaa. Vähäisiin poikkeamiin
yhdistyksemme voi antaa luvan. Rakennusvalvontavirastolta kerrottiin, että
yhdistysten tulee pitää kirjaa antamistaan
poikkeamisluvista. Lisäksi yhdistyksen
on vuokrasopimuksen mukaan valvottava
rakentamista. Käytännössä se tarkoittaa,
että rakentajan on ennen rakentamisen
tai korjaamisen aloittamisesta ilmoitettava yhdistykselle, mitä aikoo tehdä ja
yhdistys hyväksyy toimenpiteen. Näin
tullaan vastakin toimimaan. Miksi levittää huhua siitä, että määräyksiä ei tarvitse
alueellamme noudattaa, jos toisellakaan
alueella ei noudateta. Jos joku tekee virheen, niin se ei oikeuta muita tekemään
virheitä.
Vuoden 2008 pitkän tähtäimen suunnitelma hyväksyttiin vuosikokouksessamme. Hallitus on noudattanut suunnitelmaa
ja pysynyt sen mukaisessa aikataulussa.
Kesäkotiyhdistyksen ja Poliisimajalaisten
puheenjohtajien palaverissa kesäkuussa
käytiin läpi niitä periaatteita, millä asiat
esitellään hallituksille alueemme liittämiseksi kunnallistekniikkaan. Lisäksi

• Mökkikaasut

alustavasti käytiin läpi rannan huoltorakennuksen rakentamisasiaa. Yhdistyksen
kokous antoi tänä vuonna määrärahan
näiden asioiden suunnitteluun. Ensimmäisenä tulee teettää suunnitelma
pumppaamoiden rakentamiseksi sekä
vesi- ja viemäriputkien vetämiseksi ja
liittämiseksi kunnalliseen verkostoon.
Sen jälkeen on rantahuoltorakennuksen rakentamisen aika arviolta vuonna
2012. Uuden saunan rakentaminen tulee
ajankohtaiseksi vuonna 2018. Rahoitus
pyritään hoitamaan samalla tavalla kuin
204-huoltorakennuksen yhteydessä
tehtiin 1998-2004. Silloin jäsenemme
eivät tunteneet maksuvelvollisuuttaan
raskaaksi. Yhdistyksen kokous on päättänyt myös rahoitussuunnitelmasta vuoden
2008 kokouksessa.
Olen ollut mukana yhdistyksemme eri
järjestelyissä 13 vuotta. Ulkoilupäivien
kävijämäärä on vakiintunut 50 - 100
henkilön tienoille säästä riippuen. Parin
viime vuoden aikana ei ole ollut juhannuskokkoa sääolosuhteiden vuoksi.
Juhannuksen yksi ohjelmanumero on
paistaa makkaraa rannalla ja nauttia palan
painikkeeksi mehua tai ns. nollaolutta.
Juhlilla on käynyt sekä majalaisia että
laitoksen väkeä perheineen.
Kasvien vieraslajeja on vuosien varrella tullut myös Länsiulapanniemelle.
Pidempään ovat maja-alueellamme
olleet jättitatar ja tatar, joka tuntuu erittäin vahvan juurensa avulla leviävän ja
peittävän muut kasvit alleen. Löytyy

Laturinkuja 8
02650 ESPOO
Puh. 02071 52520
faksi 02071 52521
www.tekmanni.fi
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Myrkytetty jättiputki.
myös koko Lauttasaarta riivaava punakukkainen jättipalsami, jonka kitkeminen on helpompaa, mutta vaatii
jatkuvaa työtä. Sen siemenet lentävät
kukista paukkuen useita metrejä. Näistä
on kirjoitettu lehdissämme toistuvasti.
Uusina vieraslajeina ovat ilmaantuneet

lupiini ja kauhistuttavat jättiputket, joita
kuulin tänä kesänä ensimmäisen kerran
löytyneen. Kaupungin miehet havaitsivat
jättiputkia sotainvalidien alueella ja myrkyttivät ne heti. Toivottavasti jättiputket
saadaan pois luonnostamme.
Tämä kesä oli aikaa, jolloin sain nauttia myös jalkapallon MM-kilpailuista
television välityksellä Etelä-Afrikasta.
Vuvuzela-torvi ja jabulani-pelipallo
olivat kisojen mieleenpainuvia tunnuksia. Jopa niin, että Ulla antoi minulle
syntymäpäivälahjaksi yhden jabulanin.
Lisäajalla Andres Iniesta laukoi Espanjan
voittomaalin, mutta juuri ennen varsinaisen peliajan päättymistä vaihtomiehenä
mukaan tullut Arsenalin kapteeni Cesc
Fabregas antoi upean, vapauttavan syötön
Iniestalle. Siellä ”puhallettiin yhteen hiileen” ja siten saimme uuden jalkapallon
maailmanmestarimaan.
Tänä vuonna tulin kansaneläkeläisen
ikään ja on aika vähentää tehtäviä myös
Poliisimajalaiset ry:ssä. Olen jo aiemmin
tänä vuonna ilmoittanut, etten enää ole
mukana kevään ulkoilupäivien keittiöhommissa. Myös Juhannuksen juhlien

Jabulani.
järjestämisen jätän uusille voimille. Jään
”keittiöhommista” eläkkeelle.
Hyvää loppukesää ja syksyä kaikille.
Tuomo Honkanen

PAWEST OY
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Terveisiä kesäkodilta!
Suomen kesä - mitä se on? Siihen kuuluu sadetta, kylmää, hellettä, hyttysiä,
paarmoja, makkaraa, saunaa ja iloista
mieltä. Tätä kaikkea suomalainen kesä
on myös Lauttasaaren Länsiulapanniemellä, tosin pois lukien erilaiset itikat,
jotka eivät viihdy tuulisissa raikkaissa
ilmoissa. Poliisilaitoksen henkilökunta
ja poliisimajalaiset ovat viihtyneet erinomaisen hyvin alueella, jossa käy myös
uudistusten tuuli.
Kesäkotiyhdistys teki vuoden 2003
vuosikokouksessaan 10-vuotissuunnitelman kaikkien tilojensa kunnostamiseksi.
Nyt alkaa olla loppusuora edessä, sillä
jätevesiasetus asettaa haasteita sekä kesäkotiyhdistykselle että poliisimajalaisille.
Vuoden 2013 loppuun mennessä on ratkaistava alueen jäteveden käsittely jollakin asetuksen hyväksymällä tavalla. Vaihtoehtoja kesäkotiyhdistyksellä on lähinnä
kolme: 1. umpisäiliö, 2. pienpuhdistamo
tai 3. liittyminen kaupungin kunnallistekniikkaan. Pitkällisten pohdintojen ja
selvitysten jälkeen kesäkotiyhdistys on
päättänyt aloittaa suunnittelun kunnallistekniikkaan liittymistä varten. Vaikka
investointikustannus on kolminkertainen
kahteen muuhun vaihtoehtoon verrattuna,
on suunniteltu ratkaisu käyttäjäystävällinen ja käyttökustannuksiltaan edullisin.
Lisäksi puhdas käyttövesi saadaan rakennuksiin ympärivuotisesti. Nykyinen
nk. talvivesi ei ole juomakelpoista ja
kaivojen kanssa on lähes joka vuosi
jonkinnäköistä ongelmaa. Olen ymmärtänyt, että Poliisimajalaiset ry suhtautuu
myötämielisesti hankkeeseen ja osallistuu ilmeisesti omalta osaltaan siihen.
Työtä on kuitenkin vielä paljon jäljellä,
ennen kuin jätevedet menevät kaupungin
vedenpuhdistuslaitokselle.

Yhteistyötä tehdään myös uuden
varastorakennuksen tiimoilta, joka saatetaan pystyttää jo kesällä 2011, jos asiat
menevät suunnitellun mukaisesti. Vanha
pesutupa saa lähteä ja tilalle pystytetään
60 m2 varasto, johon tulevat mm. uudet
wc-tilat. On mukava todeta, että Poliisimajalaiset ovat innokkaasti mukana
alueen ilmeen kohentamisessa.
Poliisimajalaisten alueelleen vuonna
2003 tekemä 10 vuoden vuokrasopimus
Helsingin kaupungin kanssa alkaa olla
loppusuoralla. Neuvottelut uudesta sopimuksesta aloitetaan luultavasti ensi tai
viimeistään seuraavan vuoden aikana.
Kesäkotiyhdistys toivoo, että vuokrasopimuksesta saadaan mahdollisimman
pitkäaikainen, sillä se edesauttaa alueen
kehittymistä ja luo vakautta alueelle.
Kuluvan kesän heinäkuu on ollut kuumin kautta aikojen. Toiset ovat hyvinkin
iloisia tämänkaltaisista sääilmiöistä,
mutta muunkinlaisia näkökantoja on.
Kuumuus ja kuivuus koettelevat mm.
luontoa, josta esimerkkinä ovat kuivunut
nurmikko rannassa ja keltaiset koivut.
Viime vuosikymmenen puolessavälissä
kahtena peräkkäisenä kesänä ollut kuivuus tainnutti valtavan määrän puita
Länsiulapanniemellä, saapa nähdä tapahtuuko sama uudestaan. Toivon, ettei näin
tapahtuisi, sillä kuolleita puita karsittiin
viimeksi runsaalla kädellä. Onneksi nurmikot ainakin tokenevat, kunhan vettä
taas saadaan taivaalta.
Yhteistyö kesäkotiyhdistyksen ja
poliisimajalaisten kanssa on jatkunut
siis yhtä hyvänä kuin aikaisempina
vuosina. Yhteistyön muodot ovat alkaneet muuttua ja sama suuntaus tullee
jatkumaan myös tulevaisuudessa. Vanhan ajan yhteistalkoot, joissa yhdessä

hartiapankkihengessä rakennettiin, maalattiin ja korjattiin, näyttäisivät olevan
takanapäin. Nykyajan suuntaus on, että
työt teetetään ulkopuolisilla yrityksillä,
tosin tässä yhteistyötä tehden yhdistysten
välillä. Yhteisiä projekteja ovat mm. tien
kunnossapito ja alueen viihtyvyydestä
huolehtiminen. Tulevaisuuden yhteistyöt
liittyvät yhteisiin rakennushankkeisiin
ja jätevesihuoltoon. Aika näyttää miten
asiat etenevät, nyt näyttää hyvältä ja näin
toivon sen myös jatkuvan.
Iloista syksyä ja loppuvuotta
kaikille lehden lukijoille
Dennis Pasterstein
Helsingin poliisilaitoksen
kesäkotiyhdistys ry
hallituksen puheenjohtaja

Kunnossapitoa 60 vuotta

Vasemmistoliitto
HYVINKÄÄN
KONEPAJA

Viherniemenkatu 5
00530 HELSINKI
Puh. 09-774 741
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Espoo, päämyymälä
Juvankartanontie 11, 02920 ESPOO
Vaihde 020 7801 471
Espoo, Suomenoja
Martinsillan kauppakeskus
Martinsillantie 10, 02270 ESPOO
Puhelin 020 7801 300

Pikkujoulut
Kutsussa luki Tervetuloa Poliisimajaisten pikkujoulujuhliin sunnuntaina
29.11.2009 klo 14-18 Poliisien kesäkodille. Majalaiset vastasivat kutsuun
sankoin joukoin - juhlimaan ilmoittautui
79 aikuista ja 16 lasta. Kari Puustinen
toimi järjestelytoimikunnan pääjehuna,
apulaisinaan Merja Viitala ja Sari Laine.
Tänä vuonna Catering Kuutschin toimitti herkut juhlapöytään ja Polar Trade
Finland Oy:n mädit lisäsivät herkkujen
määrää joulupöydässä.
Aulaan oli katettu tervetuliaisglögit.
Majalaiset tervehtivät toisiaan ja löysivät
pikkuhiljaa istumapaikkansa pitkien kauniistikatettujen juhlapöytien äärellä. Juhlat alkoivat perinteisesti puheenjohtajan

Näin jälkikäteen toi todeta, että hienoista
parantumista yhteisen omaisuuden hoidossa on ollutkin.
Puheen jälkeen päästiin runsaan joulupöydän ääreen ja suurimman herkuttelun päätteeksi majalaiset saivat nauttia
musiikkiesityksistä ja joululaulujakin
kajautettiin yhdessä. Jälkiruokakahvin ja
joulutorttujen aikaan alkoi ovelta kuulua
kopinaa. Lapset olivat jännittyneitä ja
ihastuksissaan, kun itse joulupukki kopisteli juhlasaliin. Joulupukki kertoi, että
matkanteko oli ollut vähän hankalaa, kun
ei täällä etelässä ollut satanut vielä lunta.
Se haittasi pahasti rekikeliä, mutta perille
oli kuitenkin päästy. Pukin lahjasäkki oli
tulvillaan lahjoja ja sieltä riitti jokaiselle

paketti. Lahjoja availtiin, kahvia santsattiin ja seurusteltiin, monet tapaisivat
seuraavan kerran vasta ensi kesänä.
					
Ulla Honkanen
Kuvat: Tuomo Honkanen

Jouni ja Ville Kenttämies ja Mervi Kuhanen sekä Emma Tamminen ilahduttivat majalaisia soitoin ja lauluin.

Kettulaulu

tervehdyksellä. Hän kertoi puheessaan
ajankohtaisista aiheista, muun muassa
sotainvalidien alueen avoimena olevasta
vuokraustilanteesta. Koska pikkujouluissa on majalaisia eniten samaan aikaan
paikalla, puheenjohtaja käytti tilannetta
hyväkseen ja pyysi yhdistykselle joululahjana uudenvuoden lupausta majalaisilta: jos varastosta lainattu kottikärryn
rengas tai lapion kahva menee rikki,
niin siitä ilmoitettaisiin, jos ei itse osaa
korjata. Seuraava majalainen ei ilahdu
löytäessään risan välineen varastosta.

Kettu juoksi lä
pi metsän, kettu
juoksi läpi met
Saammehan, sa
sän.
ammehan - kuul
la lintujen laul
un.
Kettu juoksi m
eren rantaan, ke
ttu juoksi meren
Saammehan, sa
rantaan.
ammehan - kuul
la laineiden laul
un.
Kettu juoksi lä
pi kentän, kettu
juoksi läpi kent
Pysähtyi istum
än.
aan - luki ilmoi
tustaulun.
Kettu juoksi oh
i saunan, kettu
juoksi ohi saun
Saammehan, sa
an.
ammehan - kuul
la Anteron naur
un.
Säv. Trad.
Sanat: Mervi Ku
hanen
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www.suursavo.fi
Asiantunteva asuntokauppiaasi - 16 vuotta Lauttasaaressa
Välitämme
- osakehuoneistot
- kiinteistöt
- tontit
Vuokraamme
- asuinhuoneistot
- liikehuoneistot
- toimistotilat
Arvioimme
- arviolausunnot
- arviokirjat
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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

Yhdistyksen kokous 28.3.2010
Poliisimajalaiset ry:n sääntömääräinen
yhdistyksen kokous pidettiin sunnuntaipäivänä klo 13 alkaen Poliisien majalla
Lauttasaaren Länsiulapanniemellä. Paikalla tai edustettuina oli 20 yhdistyksen
jäsentä ja kolme yhteisomistajajäsentä
sekä sihteeri ja rahastonhoitaja Ulla
Honkanen.
Puheenjohtaja Tuomo Honkanen avasi
kokouksen ja antoi tilannekatsauksen
mm. muuttuneista kesäkodin saunan saunomissäännöistä sekä siirtyvien majojen
maanvuokrasopimuksista ja sotainvalidien alueen vuokrasopimustilanteesta.
Tuomo Honkanen valittiin kokouksen
puheenjohtajaksi ja sihteeriksi Ulla Honkanen. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Eeva
Kekkonen ja Jouni Kenttämies. Todettiin
kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyttiin esityslista.
Aluksi tarkastettiin menneen vuoden
toiminta ja talous. Tutustuttiin toimintakertomukseen, tuloslaskelmaan ja
taseeseen sekä tilintarkastuskertomukseen vuodelta 2009. Vahvistettiin yksimielisesti tilinpäätös sekä myönnettiin

vastuuvapaus hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.
Kuluvan vuoden toimintaa käsiteltäessä päätettiin ensin yksimielisesti, että
hallitukselle ja yhdistyksen toimihenkilöille ei makseta palkkioita ja että tilintarkastajalle maksetaan laskun mukaan.
Sitten kuultiin puheenjohtajan kertaus
pitkän tähtäyksen suunnitelmasta ja sen
nykyvaiheesta. Hallitus on aloittanut
suunnittelutyön valmistelun saunarakennuksen ja rantahuoltorakennuksen osalta.
Rantahuoltorakennus tulee nykyisen pesutuvan eli ns. pakkasmökin paikalle ja
liiterin paikalle poliisimajalaisten sauna.
Kari Puustinen esitteli rakentamiselle
asetettuja vaatimuksia: rakennukset edellyttävät mm. normaalia rakennuslupaa
ja suunnitelmissa tulee varautua myös
mahdollisesti hankittavaan kunnallistekniikkaan. Suunnittelukustannuksia kertyi
budjetissa vahvistettavaksi. Yhdistyksen
kokousväki kävi vilkkaan keskustelun
mm. saunan varustelusta ja jäsenistön
toiveista tulevien rakennussuunnitelmien
pohjaksi.
Tutustuttiin hallituksen laatimaan

toimintasuunnitelmaan, joka hyväksyttiin pienin muutoksin. Rahastonhoitaja
esitteli vuoden 2010 budjetin, jossa
suunnittelukulut esitettiin katettavaksi
jo säästetyillä varoilla. Vahvistettiin
liittymismaksun suuruus ja päätettiin,
ettei edelleenkään peritä jäsenmaksua.
Vahvistettiin majamaksut ja osuudet
maja-alueen kuluista, jotka pysyivät
edellisen vuoden tasolla.
Henkilövalinnoissa valittiin edelleen
Tuomo Honkanen yksimielisesti hallituksen puheenjohtajaksi ja päätettiin,
että hallitukseen valitaan neljä muuta
hallituksen jäsentä. Valittiin yksimielisesti hallituksen jäseniksi Sirpa Hommuk,
Kari Brander, Kari Puustinen ja Risto
Noponen.
Tilitarkastajaksi valittiin yksimielisesti tilintarkastajaksi Ilkka Ritvanen ja
varatilintarkastajaksi Mikko Leppialho.
Muissa asioissa keskusteltiin mm.
saunan ja saunarannan käytöstä ja alueen
siisteydestä.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
15.47.
Ulla Honkanen
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Arvoa elämälle!
Jokaisella ihmisellä on
oikeus hyvään hoitoon.

Suomen lähi- ja
perushoitajaliitto
www.superliitto.fi

HK-RUOKATALO OYJ
Kaivokatu 18, 20520 Turku
Puhelin 010 570 100

Lauttasaarentie 52, 00200 Helsinki
Puh. 09-682 4440 Fax 09-675 043
www.huoltorep.fi
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Jäsenten kamerasta

Kuvat:
Jouni Kenttämies ja Tuomo Honkanen

Jäinen meri, runsaasti lunta ja pitkät pakkaset.
Kesähelteillä lämpimät uimavedet ja helteiden jälkeen ukkosmyrskyt.
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Puistoshakkia Länsiulapanniemellä
Kuivat kesäpäivät mahdollistivat majaalueemme käytön myös shakkiturnauksen järjestämiseen. Heinäkuussa,
ennen joukkuepikapelin Suomen mestaruusturnausta seitsemän shakkimiestä
kohenteli pikapelikuntoaan viimeistelyharjoituksessa - ensimmäisessä Suvilaturnauksessa. Kesämajan 257 ympäristö
soveltui erinomaisesti pienimuotoisen
shakkiturnauksen järjestelyyn, perinteisin
voileipätarjoiluin.
Suomen vanhimman shakkikerhon,
vuonna 1886 perustetun Helsingin Shakkiklubin, kokeneet aktiivit tulivat Suvilan
vieraaksi. Mukaan oli kutsuttu myös
Poliisimajalaisten shakkimiehet, joista
tällä kertaa mukaan pääsivät isäntä Matti
Koskinen ja Tuomo Honkanen. Kolmas
kaapista ulos tullut shakkimies, Tapani
Tähkävuori, oli nyt estynyt, mutta lupasi
jatkossa tulla puolustamaan majalaisten
kunniaa. Hän olisikin ollut oiva vahvistus
joukkoomme.

Ensimmäinen kierros on alkanut Suvilassa.
apunsa. Pirjo, Suvilan emäntä, oli lupautunut valmistamaan shakkiturnauksissa
tutun voileipätarjoilun ja bonuksena
hedelmävadin. Lomalaisena hän teki
leivät jo aamupäivällä ja säilytti voileipätarjotinta kylmähuoneen jääkaapissa.
Näin toimien ei kesällä ole niin väliä
nautitaanko leivät kello 16 vai 17, vaan
voidaan toimia joustavasti turnauksen aikataulun mukaan. Vieraat kyllä sanoivat,
että tarjoilu ei ihan tavallista shakkiturnausta vastannut, koska leivät olivat paljon
tyylikkäämmät ja maistuvammat. Kiitos
kiitoksista!
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Turnauksen ylivoimaisen voiton vei
HSK:n varapuheenjohtaja Matti Uimonen häviten yhden ja voittaen 11 peliä.
Poliisimajalaisista Matti Koskinen sai
6,5 pistettä ja Tuomo Honkanen 3 pistettä. Shakissa voi golfin tapaan arvioida
tulosta myös pelaajan odotustulokseen
verraten. Käytössä on unkarilaisen matemaatikon Arpand Elon kehittämä ELOvahvuusluku. Pikapelin vahvuusluku
nousi Tuomolla 22 pistettä ja Matilla 9
pistettä. Poliisimajalaisista kuumat kesähelteet kesti siis paremmin Tuomo. Jos
olet kiinnostunut epävirallisen turnauksen virallisista tuloksista, löydät ne myös
tarkemmin yhdistyksemme nettisivuilta.
Sieltä löydät lisäksi joukon Matti Uimosen ottamia kuvia, joista voit aistia
taistelevien herrasmiesten sotatoimiin
keskittymisen.
Onnistuneen ensikerran jälkeen olen
vahvasti sitä mieltä, että vastaavaa toimintaa nähdään puistossamme toistekin.
Kohtuullisilla järjestelyillä saatiin aikaan
miellyttävä iltapäivä mukavan pelin ääressä. Kyllä kesämaja venyy moneksi!
Matti Koskinen
maja 257
PS. Yleensä puistoshakiksi kutsutaan
polvenkorkuisilla nappuloilla puistoissa
pelattavaa shakkia. Sitä voi käydä ihmettelemässä muun muassa Kaivopuistossa
tai Hesperian puistossa.

Pirjo-emännän loihtima taukokahvitus.
Pikapeli on shakin kevyempi muoto.
Siinä pelataan peli säädetyssä ajassa loppuun. Yleisin aikaraja on viisi minuuttia
per pelaaja. Jos mattia ei ole ajan loppuessa tullut, ja vastustajalla on vielä matin
tekoon riittävä materiaali, on peli hävitty.
Ei siis riitä, että pelin voittaa teoriassa.
Suvilan, joksi mökki 257 on ristitty,
puitteet tarjosivat oivan ja tunnelmallisen ympäristön. Koska kesämajamme
ovat kooltaan pieniä, niin on pelattava
ulkona. Sateen varalta, ja nyt siis auringonpaahteen suojaksi, olimme koonneet
yhdistyksemme katoksen. Nettiin vain
ajoissa merkintä, niin tämänmuotoinen
telttailu varmistaa kisan onnistumisen
säällä kuin säällä. Yhdistyksellämme on
lisäksi taitettavia salkkupöytiä ja muovituoleja, joten kaikki järjestelyt voidaan
toteuttaa lainahöyhenin, eikä itse tarvitse
hankkia kaikkea. Missäpä niitä talvisin
säilyttäisikään.
Ruokahuoltoonkin yhdistys tarjoaa

Kuvat:
Matti Uimonen ja Tuomo Honkanen

Toisella kierroksella loppukirit.

Shakilliset lopputulokset
Nro
1
2
3
4
5
6
7

Pelaaja
Matti Uimonen
Erkki Aaltio
Ilkka Mäkinen
Matti Koskinen
Raimo Hall
Tuomo Honkanen
Pekka Palamaa

PELO Lopputulokset
2173
11,0
2017
9,0
2064
7,5
1869
6,5
1705
5,0
1589
3,0
1504
0,0

Matti-isäntä julisti
lopputulokset.

Golfilliset vertailut

Nro
1
2
3
4
5
6
7

Pelaaja
Raimo Hall
Matti Uimonen
Erkki Aaltio
Tuomo Honkanen
Matti Koskinen
Ilkka Mäkinen
Pekka Palamaa

UusiPELO
Od.tulos Tulos
Kerroin Muutos PELO
1705
4,0
5,0
40
41
1746
2173
9,5
11,0
20
30
2203
2017
7,9
9,0
25
27
2044
1589
2,5
3,0
45
22
1611
1869
6,2
6,5
30
9
1878
2064
8,4
7,5
20
-19
2045
1504
1,6
0,0
45
-71
1433

Nro
1
2
3
4
5
6
7

Pelaaja
Matti Uimonen
Ilkka Mäkinen
Erkki Aaltio
Matti Koskinen
Raimo Hall
Tuomo Honkanen
Pekka Palamaa

PELO
2173
2064
2017
1869
1705
1589
1504

PELO-erot
1
0
-109
-156
-304
-468
-584
-669

2
109
0
-47
-195
-359
-475
-560

3
156
47
0
-148
-312
-428
-513

4
304
195
148
0
-164
-280
-365

5
468
359
312
164
0
-116
-201

6
584
475
428
280
116
0
-85

7
669
560
513
365
201
85
0

Odotustulos %
Nro
Pelaaja
1 Matti Uimonen
2 Ilkka Mäkinen
3 Erkki Aaltio
4 Matti Koskinen
5 Raimo Hall
6 Tuomo Honkanen
7 Pekka Palamaa
* Koska kyseessä on epävirallinen

PELO
1
2
3
4
5
6
7
Od.tulos
Tulos Ker-roin
2173
0%
65 %
71 %
85 %
85 %
85 %
85 %
9,5
11,0
20
2064
35 %
0%
57 %
75 %
85 %
85 %
85 %
8,4
7,5
20
2017
29 %
43 %
0%
70 %
85 %
85 %
85 %
7,9
9,0
25
1869
14 %
25 %
30 %
0%
72 %
84 %
85 %
6,2
6,5
30
1705
5%
10 %
14 %
28 %
0%
66 %
76 %
4,0
5,0
40
1589
2%
5%
7%
16 %
34 %
0%
62 %
2,5
3,0
45
1504
1%
2%
4%
10 %
24 %
38 %
0%
1,6
0,0
45
harjoitusturnaus, ei PELO todellisuudessa muutu, vaan tätä voidaan käyttää vain valmennuksen apuna.

Nro
1
2
3
4
5
6
7

Pelaaja
Pekka Palamaa
Tuomo Honkanen
Raimo Hall
Matti Koskinen
Erkki Aaltio
Ilkka Mäkinen
Matti Uimonen

PELO
1504
1589
1705
1869
2017
2064
2173

Tulokset
1
X
1
1
1
1
1
1

2
0
X
1
1
1
1
1

3
0
0
X
1
1
0
1

4
0
0
0
X
1
0,5
1

5
0
0
0
0
X
1
1

6
0
0
1
0,5
0
X
1

7
0
0
0
0
0
0
X

Yhteensä
0,0
1,0
3,0
3,5
4,0
3,5
6,0

Nro
1
2
3
4
5
6
7

Pelaaja
Pekka Palamaa
Tuomo Honkanen
Raimo Hall
Matti Koskinen
Erkki Aaltio
Ilkka Mäkinen
Matti Uimonen

PELO
1504
1589
1705
1869
2017
2064
2173

Tulokset
1
X
1
1
1
1
1
1

2
0
X
1
1
1
0
1

3
0
0
X
1
1
1
1

4
0
0
0
X
1
1
1

5
0
0
0
0
X
0
1

6
0
1
0
0
1
X
0

7
0
0
0
0
0
1
X

Yhteensä
0,0
2,0
2,0
3,0
5,0
4,0
5,0

Muutos*
30
-19
27
9
41
22
-71

UusiPELO*
2203
2045
2044
1878
1746
1611
1433

Lopputulokset
0,0
3,0
5,0
6,5
9,0
7,5
11,0
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Telitie 2, 04300 TUUSULA
Puh. 010 401 3280

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

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

www.vianor.fi

ASME
OY
ASME TIIMI
TIIMI OY
ASME
TIIMI Alila
OY
Huolto

Huolto
Alila
Huolto Alila

KIINTEISTÖNHOITOA
PÄÄTOIMISESTI. LAUTTASAARESSA
KIINTEISTÖNHOITOA
PÄÄTOIMISESTI.
LAUTTASAARESS
KIINTEISTÖNHOITOA
PÄÄTOIMISESTI.
LAUTTASAARESSA
Gyldenintie 10 E, 00200 Helsinki

Puh. 4789 0400, fax 4789 0401
Gyldenintie
E, 00200
00200Helsinki
Helsinki
Gyldenintie 10
10 E,
ame@co.inet.fi
Puh.
fax4789
47890401
0401
Puh.4789
4789 0400,
0400, fax
ame@co.inet.fi
ame@co.inet.fi

VALIO OY

Kangaskontiontie 2, PL 351, 90101 OULU
Puh. 010 381 128

Avaa tapiola.ﬁ, soita 01019 5100
ma-pe 8-20 tai
poikkea toimistossamme.
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Poliisimajalaiset ry:n
TOIMINTAKERTOMUS 2009
1. Yleistä

3. Toiminta

Poliisimajalaiset ry:n kahdestoista vuosi
kului maja-alueella vaihtelevissa tunnelmissa. Kesä oli melko sateinen, mutta
elokuussa nautittiin hellejaksosta.
Rakennustapaohjeen mukaisia uusia
majoja on rakennettu ja vanhoja majoja
on remontoitu. Alueen yleisilme on siisti.
Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 68
jäsentä, joista yhteisomistajajäseniä oli
12 (0,5 ääntä). Yksi maja oli kuolinpesän
omistuksessa.

3.1. Kaksi maanvuokrasopimusta Helsingin kaupunki - Poliisimajalaiset ry
Yhdistys solmi 12.12.2002 Helsingin
kaupungin rakennusviraston katu- ja
puisto-osaston (entinen viherosasto)
kanssa uudet maanvuokrasopimukset
(Helsingin kaupunki - Poliisimajalaiset 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 oli 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 siirtynyt uudelle paikalle, jolloin niiden vuokrasopimusaika on
pidentynyt 10 vuoteen.
Yhdistys solmi viiden majan osalta 31.3.2008 Helsingin kaupungin
rakennusviraston katu- ja puisto-osaston palvelutoimiston kanssa uuden
maanvuokrasopimuksen vuokra-ajalle
1.1.2008 – 31.12.2009. Yksi maja siirtyi
rakennusviraston osoittamalle paikalle
Poliisimajalaiset ry:n alueella ja majan
vuokra-aika piteni 31.12.2012 asti. Neljän jäljellä olevan majan osalta maanvuokrasopimusneuvottelut ovat kesken
vuodenvaihteessa.

2. Kokoukset ja organisaatio
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin
2.4.2009 Lauttasaaressa Poliisien majalla. Kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Tuomo Honkanen ja hallitukseen
jäseniksi Kari Brander, Sirpa Hommuk,
Risto Noponen, Kari Puustinen ja Kari
Vuorinen (2.4.-15.6.2009), sekä tilintarkastajaksi Ilkka Ritvanen ja varalle
Mikko Leppialho.
Järjestäytymiskokouksessa hallitus
valitsi internet-sivujen ylläpitäjäksi
Tuomo Honkasen ja yhdistyksen ulkopuolelta Ulla Honkasen sihteeriksi,
rahastonhoitajaksi ja kirjanpitäjäksi sekä
Poliisimajalaiset-lehden päätoimittajaksi.
Varapuheenjohtajana toimi Kari Vuorinen
15.6.2009 asti ja 16.7.2009 lukien Kari
Brander.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous
pidettiin 13.6.2009.
Hallitus on kokoontunut 2.4.2009,
23.5.2009, 2.6.2009, 13.6.2009,
16.7.2009, 23.8.2009 ja 14.2.2010.

Tilintarkastaja Ilkka Ritvanen tilien
kimpussa.

3.2. Maanvuokrasopimus Poliisimajalaiset ry - majanomistajat
Yhdistys on solminut maanvuokrasopimukset kaikkien majojen osalta.
3.3. Yhdistyksen hyväksymät siirrot
Yhdistys on hyväksynyt seuraavat maanvuokrasopimusten siirrot/solminut uuden
maanvuokrasopimuksen vuonna 2009:

maja myyjä/luovuttaja
ostaja/saannonsaaja
222
Antero Tenhunen
Elsi Sarjo
246
Tyyne Jakobsson
Merja Pitkänen
256
Uusi vuokrasopimus Sirkka-Liisa Karhi
269
Jouni Honkanen
Mika Iivari ja
		
Johanna Kemppainen
208-majaa hallinnoi Helkky Punnan kuolinpesä.

3.4. Rakentamistapaohje
Saatuaan majanomistajalta ilmoituksen
aikomastaan majan korjaus- tai rakentamissuunnitelmasta yhdistys on tarkistanut, että suunnitelmat ovat Helsingin kaupungin rakentamistapaohjeiden mukaisia
ennen kuin on antanut hyväksymisensä
toimenpiteeseen.
Rakennusvalvontaviraston mukaan
”yhdistysten tulee pitää kirjanpitoa rakentamistapaohjeista antamistaan pienistä
poikkeuksista, jotta myyntitilanteessa
löytyy mustaa valkoisella, että yhdistysten lupa on ko. muutokselle saatu.” Tämän vuoksi majalaisten remontoimis- ja
rakentamissuunnitelmat ja yhdistyksen
mahdollisesti antamat poikkeusluvat
kirjataan hallituksen pöytäkirjaan.
Rakennusvalvontavirasto ilmoitti
myös, että ”rakennusviraston ja rakennusvalvontaviraston edustajat tulevat
katselmoimaan alueet jossain vaiheessa,
jolloin yhdistysten on puratettava sellaiset muutokset, joille ei ole annettu lupaa.”
Kesäkatokset: Vuokramiehen tulee
pyytää lupa puheenjohtajalta katoksen tai
teltan pystyttämiseksi yksittäistä tilaisuuttaan varten. Myönnetyt luvat kirjataan.
Siisti yleisilme: Kesämaja-alueiden
tulee olla yleisilmeeltään siistit ja vuokrasopimuksen edellyttämässä kunnossa.
Kesämajojen ympärillä ei saa ole varastoituna erilaista sinne kuulumatonta
tavaraa, komposteja tms. mikä rumentaa
ympäristö- ja kaupunkikuvaa.

Kalastusta yhdistyksen veneellä harrastetaan varsinkin keväisin ja syksyisin.
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3.5. Yhteistoiminta kesäkotiyhdistyksen kanssa
Kesäkotiyhdistyksen ja yhdistyksemme
hallitukset ovat jatkaneet yhteistyötä.
Ulkoilutapahtuma järjestettiin yhdessä
8.3.2009.
Kevät- ja elotalkoiden kustannukset
on puolitettu.
Juhannusjuhlat järjestettiin yhdessä
kesäkotiyhdistyksen kanssa.
Poliisimajalaisten poliisihallintoon
kuulumattomat jäsenet ovat voineet käyttää sovituin tavoin saunaa saunapassilla
sekä aamusuihkua suihkupassilla.
Poliisimajalaiset ry:n puheenjohtaja
oli kutsuttu kesäkotiyhdistyksen vuosikokoukseen.
Kesäkotiyhdistys aloitti vuonna 2008
biojätteen keräämisen ja poliisimajalaiset
ovat tuoneet biojätteensä samaan astiaan.
Kesäkaudella 2009 majalaisten kaksi
roska-astiaa tuotiin kesäkotiyhdistyksen
roskakatokseen.

vesi- ja viemäröintityöt sekä näiden
rakennusten sähköistys. Rahoitusta on
suunnitelman mukaisesti kerätty 100
euroa/maja.
3.7. Riita majanomistajan kanssa
Yksi majanomistaja riitautti vuonna
2008 vuosikokouksen vahvistamasta
majamaksusta 100 euron osuuden yhteisistä kustannuksista sillä perusteella, että
yhdistykseen kuulumattomana hänen ei
tarvitse sitä maksaa. Yhdistys antoi joulukuussa 2008 majanomistajalle tiedoksi
irtisanomisuhkaisen maksukehotuksen ja
kun suoritusta ei tullut, irtisanoi maanvuokrasopimuksen 20.1.2009 päättymään
heti. Yhdistys käytti asianajajan palveluja
irtisanomisen hoitamiseen. Vuosikokouksessa 2.4.2009 yhdistys päätti tarvittaessa periä saatavansa oikeustoimin.
Majanomistaja myi majansa 3.7.2009.
Yhdistykselle on suoritettu kaikki maksut sekä riita-asian johdosta syntyneet
kustannukset.

janomistajille tiedotteen yhdistyksen
kokouksesta.
Lisäksi tiedottamista on tapahtunut
kotisivuilla, yhdistyksen ilmoitustaululla
sekä suullisesti yhdistyksen tapahtumien
yhteydessä.
3.9. Poliisimajalaiset-lehti
Yhdistys on julkaissut jäsen- ja tiedotuslehden, joka on ilmestynyt 25.9.2009.
3.10. Tapahtumat
Yhdistys on järjestänyt kaikille majanomistajille perheineen seuraavat tapahtumat:
su 08.03.2009 ulkoilupäivä
(kesäkotiyhdistyksen kanssa)
la 04.05.2009 haravointitalkoot ja
siirtolava
pe 20.06.2009 juhannusjuhlat
(kesäkotiyhdistyksen kanssa)
su 16.08.2009 ongintakilpailu
su 23.08.2009 grillijuhlat
la 05.09.2009 syystalkoot ja siirtolava
su 29.11.2009 pikkujoulut.
Tapahtumista on kerrottu tarkemmin
Poliisimajalaiset ry:n vuosijulkaisussa
2009 (pikkujoulua lukuun ottamatta) ja
internetin kotisivuilla.

4. Talous

Yhdistyksen toiminta pysyi budjetin ja
vuoden 2008 vuosikokouksen hyväksymän pitkän tähtäimen suunnitelman puitteissa. Kalustona hankittiin Alu-tikkaat.
Vuosikokous päätti periä liittymismaksua, mutta ei erillistä jäsenmaksua.
Kesäkodin roskakatos seka-, energia- ja biojäteastioineen. Tähän on siirretty myös
poliisimajalaisten roskalaatikot.
3.6. Pitkän tähtäimen suunnitelma
Yhdistys jatkoi vuosikokouksessa 2008
vahvistetun pitkän tähtäimen suunnitelman noudattamista. PTS:llä yhdistys
varautuu tuleviin sauna- ja huoltorakennusinvestointeihin, mukaan lukien

3.8. Tiedotteet
Yhdistyksen internetissä olevat kotisivut
www.poliisimajalaiset.fi ovat olleet ahkerassa käytössä. Sieltä löytyvät myös vain
jäsenille tarkoitetut sivut.
Yhdistys on lähettänyt kaikille ma-

Helsingissä
14. päivänä helmikuuta 2010
Hallitus
Tuomo Honkanen
Kari Brander
Sirpa Hommuk
Risto Noponen
Kari Puustinen

Maanrakennus
Pihatyö Nuutinen Oy

Vesieristykset - Salaojitukset
Tolvasentie 3 Joensuu, Puh. 0400-272 516
www.pihatyonuutinen.fi

Sahamyllynkatu 33, 80170 Joensuu
Puh. 013-896 862 • www.brtuote.fi
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Niittytie 27, 01300 Vantaa
Puh. 09-823 5240 • www.fixus.fi

SIMONKYLÄNTIE

Simonkyläntie 11, 01390 Vantaa
Puh. 09-827 3560

Keskuskatu 10 C 48100 KOTKA Puh. (05) 219 7600

Matstället Hanna Maria Kb
Mellangatan 8 Borgå
Tel. 020 718 9616

www.smarkethokelanto.fi

Palvelemme: ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-21.
S-market Itälahdenkatu,
Itälahdenkatu 27, p. 010 76 66000

tukenasi tYÖelämässä
www.metalliliitto.fi

21

POLIISIMAJALAISET RY:N SÄÄNNÖT
Hyväksytty yhdistysrekisterissä 25.11.2004

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 majanpitooikeuden ehdot huomioiden vuokrasopimuksen määräykset.
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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.
Varsinaisen jäsenen leskeltä ei peritä liittymismaksua, jos maja siirtyy
leskelle aviopuolisonsa perikunnalta.
Liittymismaksua ei myöskään peritä
majanomistuksen vaihtuessa jäseneltä samassa 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 pidettävä 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 varsinainen
jäsen, yhteisomistajajäsen, kunniajäsen
ja kunniapuheenjohtaja.
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, jonka jäsen on
yhdistykselle ilmoittanut.
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 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 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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SVENSKA
KULTURFONDEN
Kytäjäntie 1265, 05720 Hyvinkää
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019 456 5700, fax 019 456 5750

www.kytajagolf.fi, caddiemaster@kytajagolf.fi
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Remontti mielessä
Jos pienen mökin kunnostamisesta
ei parissa vuodessa tule valmista,
kyse täytyy olla jostain muusta kuin
kunnostamisesta, kirjoittaa vanhan
kesämajan ostanut Tuija Pallaste.
Kaikki tai ei mitään.
Tämä sanonta ei voisi olla kauempana
pienestä mökistäni. Täällä pätee periaate:
vähän eikä ikinä kaikkea.
Puhun ”remontoinnista”: teen sitä
vähän kerrallaan, enkä luultavasti ikinä
saa valmiiksi kaikkea.
En, vaikka majani ei ole sen suurempi
kuin muilla.
Kyse ei oikeastaan olekaan remontista.
Yritän selittää. Olen töissä lehden
toimituksessa. Kuten monessa muussa
työpaikassa, sielläkin on välillä kiire, ja
hommia on liikaa. Kollegat lähtevät työpäivän jälkeen palauttaviin harrastuksiin:
joogaan, kuntosalille, syvävenyttelyyn.
Minä harjoitan ”mökkimeditaatiota”.
Pyöräilen Lauttasaareen ja teen jotakin, mikä vaikuttaa pieneltä nikkaroinnilta.
Tuloksena on esimerkiksi maalattu (ja
taas uudelleenmaalattu) kaistale seinää.
Puuhastelua ennen suunnittelen, googlaan ja piinaan Ruoholahden K-raudan
myyjiä (”Miten lakka muka eroaa petsistä?”). Roudaan pyörälläni mökilleni
purnukoita ja hiomapaperia.
Sitten juon kahvia, tartun pensseliin ja
sutaisen vahingossa kaminaan.

Ensin syntyi peili, sitten löytyi hylly.
Ne suostuivat pysymään seinällä.

kirjahyllyn katonrajaan, jännittävän
kuistin...
Seuraavaksi somistan ehkä ulkovaraston.
Mökki on ollut minulla nyt pari vuotta,
ja olen todennut, että ei ole myöskään
tätä parempaa paikkaa harrastaa ”mökkimediaatiota”.
Olen aiemmin kokeillut muitakin
mökkejä.
Niissä on ollut joko liian valmista tai
liian hanakoita neuvojia. Meditatiivinen
ote katoaa taatusti, jos paikalle osuu
insinööri.
Täällä ainoa saamani kommentti oli
naapurin huoleton: ”Ai, sä olet taas kantanut kaikki tavarasi ulos.”

Käyn ostamassa pari pulloa tärpättiä.
Selvittäessäni, kuinka saisin mökkini
edelliseltä omistajalta perimäni viikatteen
teräväksi ja pihalla rehottavan kasvuston
pois, googlasin tuntikaupalla ennen kuin
ymmärsin, että ahaa, terä hiotaan tällaisella pienellä kivellä, jonka saan Clas
Ohlssonilta.
Osuin viikatetta käyttäessäni heti
vesiputkeen (kiitos Tuomolle sen korjaamisesta).
En ole löytänyt mitään parempaa tapaa
saada ajatuksia irrotettua työstä.
Ja toki olen samalla saanut aikaiseksi
värikkäät ikkunankarmit, kynttilähyllyn,
erivärisiä seiniä, astiakaapin seinälle,
Kun kaminan taustakaakelit oli maalattu, siitä tulikin alttari.

Kirjahylly halusi kerrossängyn päälle ja vihreän taustan.

Se oli silloin, kun olin juuri saanut
seinän maalattua ja tavarat sisään kantaakseni ne uudelleen ulos lattian lakkaamisen tieltä.
Mökkimeditaatiossa ideoiden pulpahtelua ei voi pakottaa järkevään järjestykseen.
Epäilen, että kaikesta puunaamisesta
huolimatta kesämajani on alueen mutkaisin. Se on painumassa kuoppaan, ja
kuopassa se kerää kosteutta.
Toivon majan kestävän vielä vuosia,
mutta ehkä joskus tilalle on pystytettävä uusi.
Pitäkää silmällä, että siihen mennessä
”mökkimeditaationi” ei ole mennyt niin
pitkälle, että hieman googlaamalla ja
fillaroimalla Ruoholahden K-rautaan
uskon pystyväni rakentamaan kokonaisen
uuden mökin.
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... uusia rakennetaan...
Kuvateksteistä ilmenevät
rakentamisvuosi, majanomistaja,
majan numero, majan malli ja
suluissa rakentajan nimi.

2010 Merja Pitkänen 246 , B2-malli (Viljo Hokkanen)

2010 Viljo Halonen 268, A-malli (Viljo Hokkanen)

2010 Pauli Vihola 225, A-malli (Viljo Hokkanen)

... ja vanhoja
parannetaan ...
Majassa 241
uusittiin lattia eristeineen...

Majan 269 uudet omistajat maalasivat
katon ja majan.
Maja 267 sai uuden katteen

... ja majaan
238 ulkoportaat.
27

Saaret Länsiulapanniemen edustalla

Länsiulapanniemen saunarannan horisontissa piirtyvät vasemmalta oikealle: Melkki, tulenjohtotornista tunnistettava etäinen
Rysäkari, laiturin edustalla Käärmeluodot, siitä oikealle Mäntysaari ja lännessä Niittysaaret.
”Onkos tuo Pihlajasaari? Ja mikäs tähystystorni tuolla saaressa näkyy?” – Monenlaisia kommentteja on kuultu Länsiulapanniemen saunarannassa edustan saaria tutkaillessa. Saaret ovat etäältä katsottuna aina niin saman näköisiä ja itseänikin
alkoi oma hutero saarituntemukseni harmittaa. Niinpä päätin ottaa saarista selvää – ja törmäsin moneen yllätykseen...
Aivan aluksi: Pihlajasaarta ei Länsiulapanniemeltä näy, vaikka kuinka varvistaisi. Se suuri, vehreä, äärimmäisen
idässä piirtyvä saari on puolustusvoimien
hallinnoima sotilassaari Melkki. Saaressa
on vartiolinnake ja sinne on siviileiltä
edelleen maihinnousukielto. Saaren ohi
meloessa huomio kiinnittyy viihtyisän
näköisiin rannan kesämökkeihin - lienevät ovelasti naamioituja linnoistuslaitteita...
Puolustusvoimat on luopumassa vähitellen Helsingin edustan sotilassaaristaan
ja Melkinkin tulevaisuus on muuttumassa: Helsingin uudessa yleiskaavassa
saari on merkitty ekorakentamisen koealueeksi.
Toinen puolustusvoimien hallinnassa
ollut saari on Rysäkari, joka myös Ryssänkarina tunnetaan. Rysäkarin tunnistaa
helposti, koska saarella on tykkipattereiden tulenjohtotorni. Mutta miltä torni
lähempää näyttää ja voisiko saarella
käydä? Tätä mietin mielessäni tätä juttua
valmistellessani...
Puolustusvoimat päätti luopua Rysäkarista kaksi vuotta sitten ja saarella
olleet miinavarastot on tyhjennetty.
Viimeinen vartiopäällikkö Rysäkarilta
muutti jo 1990-luvulla. Saaren omistaa
valtio ja Puolustusvoimien vuokrasopimus päättyy tänä vuonna. Uutta käyttöä
saarelle ei ole toistaiseksi löytynyt. Mitä
mielenkiintoisin tutustumiskohde siis!
Päätin lähteä tutkailemaan saarta ja ottaa tulenjohtotornista valokuvan hieman
lähempää. Ja kun puhuin aiheesta tutun
Merimelojan, Mäntysaaren isännän Jussi
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Pulkkisen kanssa, hän innostui lähtemään
melontakaveriksi mukaan, mainiota!

Rysäkarin linnakesaari
Melontakeli oli eräänä heinäkuun leppoisana torstai-iltana mitä mainioin:
lähes tyyntä ja aurinkoista. Mutta heti
kärkeen varoituksen sana: Vaikka Rysäkari näyttää olevan lähellä, sinne on itse
asiassa melkoisesti matkaa... Linnuntietä
etäisyyttä on Länsiulapanniemen rannasta noin viisi kilometriä, josta viimeiset
kolme kilometriä lähes avomerta. Kaiken
lisäksi Rysäkarin pohjoispuolella oleva
matalikko nostaa leppoisallakin kelillä

meren mainingit tuntuvaksi aallokoksi,
joten tarkkana pitää olla! Yksin ei matkaan pidä lähteä.
Perille Rysäkarille saapuessa odottaa
yllätys: näin upeassa paikassa näin komea, autio saari! Ja erinomainen suojaisa
laituri. Rannassa laiturin vieressä on keltaisena hohtava puinen empireklassinen
upseerikerho ja punamultainen miehistökasarmi. Upea auringonlasku.
Saaren länsireunalla keskellä korkeimpia kallioita kohoaa teräsbetoninen
tulenjohtotorni, jota kutsutaan Rikaman
torniksi suunnittelijansa eversti Johan
Rikaman mukaan. Torni on rakennettu

Rikaman jyhkeä tulenjohtotorni Rysäkarilla näkyy Länsiulapanniemelle saakka.

1930-luvulla. Tornin vieressä on kallioiden suojaan louhittu neljä vahvasti
varustettua tykkipatteria.
Rysäkarin jylhää kokemusta ei voi
olla vertaamatta Lauttasaaren linnoistusrakennelmiin: Länsiulapanniemen
linnoistukset ovat Krimin sodan ajoilta,
mutta samanlainen perusidea niissäkin
on: mörssäripatteri ja niiden vieressä
oleva tähystystasanne.
Rysäkarin maat ja rakennukset omistaa
Senaatti-kiinteistöt ja autioksi jäävälle
saarelle etsitään nyt uutta käyttöä. Mikähän sinne sopisi: Matkailuyritys? Saariravintola? Venekerhon tukikohta? Kasino?
Se on varmaa, että uudessa käytössä on
huomioitava nykyiset rakennelmat – järeää teräsbetonia saarella riittää ja sen pois
raivaaminen olisi valtava työ.

Ulkoilijan Käärmeluodot
Leppoisa retkikohde aivan Länsiulapanniemen edustalla on Käärmeluotojen
ulkoilusaariryhmä. Käärmeluodot ovat
Helsingin kaupungin liikuntaviraston
ulkoilualue. Saarille on Länsiulapanniemeltä matkaa vajaa kilometri. Saarten
oivallisuuden ovat huomanneet monet:
etenkin kesäisinä viikonloppuina Käärmeluodoilla on vilskettä. Julkista liikenneyhteyttä saarille ei ole.
Käärmeluotoja on kolme: Pohjoinen,
Läntinen ja Itäinen. Ne ovat maisemallisesti näyttäviä, korkeita kalliosaaria,
joiden rantakalliot ovat paikoin erittäin
jyrkkiä ja kasvillisuus karua. Telttailu
on sallittu Pohjoisella ja Läntisellä

Käärmeluodolla, asuvatpa jotkut saarilla
käytännössä läpi kesän.
Läntisen Käärmeluodon pohjoisrannalla on mainio, lapsillekin sopiva
matalahko hiekkaranta. Saaren keittokatokset ja WC:t ovat Helsingin kaupungin
ylläpitämiä.
Hyvällä kelillä Käärmeluodolle soutaa
vaikka poliisimajalaisten soutuveneellä.
Varovaisuus on silti tarpeen: Länsiulapanniemen ja Pohjoisen Käärmeluodon
välissä kulkee viitoitettu veneväylä.

Melojien Mäntysaari
Mäntysaaressa eli ”Mäntiksessä” sijaitsee
Merimelojat-melontaseuran Helsingin
kaupungilta vuokraama retkitukikohta.
Saaren läpi kulkeva kaistaleella on Merimelojien käytössä rantasauna, nuotiopaikka ja pikkumökki: melojat yöpyvät
saaressa omissa teltoissaan. Kaivoa,
sähköä, tai muita nykyajan hömpötyksiä
ei melojilla Mäntysaaressa ole. Pesuvesi
ja saunan löylyvesi kerätään sadevedestä.
Merimelojissa on jäseniä yli tuhat.
Melojia näkeekin Lauttasaarenselällä
usein. Mäntysaari on seuran vuokraamista retkitukikohdista lähempänä
kaupunkia. Etäisempi retkitukikohta
Skorvö sijaitsee Mäntysaaresta länteen,
Porkkalanniemellä.
Mäntysaaressa voi urbaani meloja
tunnelmoida jo lähes ulkomerellisissä
olosuhteissa. Oman pikantin lisänsä
erämaatunnelmaan tosin tuovat kaukana
pilkottavat Lauttasaaren valot...
Mäntysaari on vanha huvilasaari.

Varsasaari-yhdistyksen puheenjohtaja Jarmo Marles ja saaren isäntä
Heikki Mäkinen Varsasaaren etelärannan upealla hiekkarannalla.

”Merimelojien vuokraaman alueen
lisäksi Mäntysaaressa on kolme yksityistä huvilaa sekä saaren etelärannassa
perinnekalastusyhdistyksen kaupungilta
vuokraama vanha, suojeltu kalastajan
asumus”, kertoo Merimelojien Mäntysaaren alueen isäntä, Jussi Pulkkinen.

Varsasaari yllättää
Mäntysaaresta länteen sijaitsevat Niittysaaret sekä Tiirasaari ovat yksityisiä
huvilasaaria. Niiden taakse lounaaseen
jää piiloon Varsasaari, joka sitten onkin
varsinainen saarierikoisuus:
Ensinnäkin: Varsasaari on Espoon
kaupungin vesialueen sisällä, mutta se on
Helsingin kaupungin omistama. Toiseksi:
vaikka saari sijaitsee varmaankin liki
Espoon kalleimmalla paikalla Westendiä
vastapäätä, se on Helsingin kaupungin
katu- ja puisto-osaston hallinnoimana
koko kansan ulkoilu- ja kesämaja-alue
- aivan kuten poliisimajalaistenkin alue.
Helsingin kaupunki on omistanut
Varsasaaren jo vuodesta 1927 lähtien.
Asutus saaressa alkoi kansanpuistona
ja telttailualueena. Ensimmäiset mökit
rakennettiin vähän ennen sotia pahvista.
Myöhemmin rakennusmateriaaleina ovat
olleet vaneri, lauta ja hirsipaneeli.
Saaren järjestyksestä ja siisteydestä
huolehtii Helsingin kaupunki, joka myös
aluksi palkkasi saareen isännän. Nykyään
saaren isännän palkkauksesta huolehtii
vuonna 1963 perustettu Varsasaariyhdistys.
”Varsasaaressa on 16 hehtaarin alueella yhteensä 235 kesämajaa. Majoja voi
hankkia kuka tahansa helsinkiläinen ja
vuosittain noin kymmenen majaa vaihtaa omistajaa. Varsasaaren kesämajojen
hintataso on suurin piirtein sama kuin
Länsiulapanniemelläkin. Sähköä saareen
ei tule lainkaan; mökkejä on sähköistetty
aurinkopaneeleilla. Vesijohto mantereen
puolelta saareen kulkee”, kertovat Varsasaari-yhdistyksen puheenjohtaja Jarmo
Marles ja saaren isäntä Heikki Mäkinen.
Kävin Varsasaaressa, jälleen meloen,
heinäkuussa. Julkista liikenneyhteyssä
Varsasaareen ei ole. Saarelaiset liikkuvat
Varsasaareen omilla veneillään, joille
on vuokrattu tiivis kaistale Westendinrantaa.
Jännittävää ja kiinnostavaa on, kunka
samanlainen, ja kuitenkin erilainen, Varsasaari on Länsiulapanniemeen verrattuna: kesämajojen arkkitehtuuri on lähes
sama, samaten maja-alueen vuokraehdot
ja muutkin ohjeet. Mutta nyt ollaan saaressa: moni asia, joka Länsiulapanniemellä on yksinkertainen itsestäänselvyys,
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onkin Varsasaaressa paljon konstikkaampaa: kauppareissut, tavaroiden kuljetus
saareen, majojen rakennustarpeet... Nyt
ollaan saaressa, jossa on elettävä saaren
ehdoilla. Ja kaikki tämä vain noin 2,5 km
päässä Länsiulapanniemeltä.
Toisaalta – Varsasaaressa ollaan ehkä
vieläkin enemmän luonnon helmassa
kuin Lauttasaaren maja-alueilla. Vaikka
saaressa on kaupungin yleinen telttailualue ja Varsasaareen voi rantautua esim.
kajakeilla, siellä on rauhallinen, lähes
ulkomerellinen tunnelma. Auringonlasku
saaren etelärannan upealla hiekkarannalla
kruunaa kesäillan.

300 saaren merellinen Helsinki
Saaria lasketaan olevan Helsingin alueella yhteensä noin 300 kappaletta. Useimmat niistä ovat melko pieniä, yli puolet
on pinta-alaltaan alle puoli hehtaaria.
Yli kolmen hehtaarin saaria on noin 50
ja pikkuluotoja tai kareja on runsas viidennes kaikista.
Suurimman osan Helsingin edustan
saarista omistaa valtio, joka on antanut
ne muutama poikkeusta lukuun ottamatta puolustusvoimien käyttöön. Valtion
omistuksessa ovat kaikki ulkosaariston
suurimmat saaret sekä valtaosa itäisen
ulkosaariston luodoista.
Helsingin kaupunki on toiseksi suurin
saariomistaja. Sen virastot hallinnoivat
noin neljäsosaa saarista. Valtaosa läntisistä pikkusaarista ja luodoista sekä
saariston sisemmän osan monet saaret
kuuluvat yksityisille.
Yksityiset ihmiset omistavat saaripinta-alasta noin 10 prosenttia. Loput
saarista kuuluvat yrityksille ja yhteisöille
ja kaikkein pienin osa, muutama luoto, on
jakamatonta maa-aluetta.
Helsingin lähisaariin nousi jo 1800-luvulla huvilayhdyskuntia. Saareen tultiin
heti koulujen loputtua muuttokuorman ja
palvelijoiden kanssa. Syksyllä matkattiin
takaisin kaupunkiin puutarhan antimet
mukana. Vilkas höyrylaivaverkosto piti
yllä liikenneyhteyksiä.
Huvilaelämä kukoisti aina 1960-luvulle asti. Tällöin lomanviettotavat muuttuivat, alkoivat mm. etelänmatkat. Vanhat
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Varsasaaren kesämajat maastoutuvat tyylikkäästi rannan maisemaan.
Vanhasta veneestä syntyy mainio uimakoppi.
huvilat oli rakennettu vain kesäkäyttöön
ja niiden huoltaminen ilman palveluskuntaa oli raskasta. Monet huvilat pääsivät
rappeutumaan ja niitä onkin ostettu kaupungille ja vuokrattu edelleen yhteisöille.
Moni saari avattiin 1800-luvun loppupuolella saksalaisen mallin mukaisesti
kansanpuistoksi. Meno niissä oli vapaampaa kuin kaupungeissa sijaitsevissa puistoissa. Saarissa tanssittiin ja kisailtiin,

urheiltiin ja rentouduttiin.
Suomalaisella kansanpuistolla oli
myös sivistystehtävä, joten saariin
avattiin museoita, esim. Seurasaareen ja
eläintarha Korkeasaareen. Kansanpuiston
perinne jatkuu monissa saarissa edelleen.
Niin myös Lauttasaaressa.
Teksti ja kuvat:
Jouni Kenttämies

Lähteet:
Saaristo-opas, Helsingin kaupungin liikuntavirasto 2010
Varsasaaren vaiheita, Varsasaari-yhdistys ry 1993
Retkimelontaopas, Merimelojat ry, Helsinki 2000
Kuka huolisi linnakesaaren? Helsingin Sanomat 12.07.2010
Länsiulapanniemen saunarantaa helteisenä kesäpäivänä. Mutta kuka ottaakaan
aurinkoa ketarat levällään kalliolla?

Lisää siirtolapuutarha- ja kesämajoja?
Kesämajalaisilla niin meillä kuin muissakin yhdistyksissä tuntuu olevan pysyvä huoli alueiden säilymisestä kesämajakäytössä. Helsingin
kaupunki on aloittanut työsaran uusien alueiden käyttöönottamiseksi.
Nykyiset maja-alueet vaikuttavat pääosin turvatuilta, sillä vain Kivinokassa ja Stansvikin Uusikylässä on ennakoitavissa muutoksia.
Tarkastelen tässä tilannetta kesämaja-aluepainoitteisesti. Tästä saa
myös käsitystä siitä, miten monipolvinen ja -tahoinen ja aikaaviepä
suunnitteluprosessi on.

Satu Tarula, rakennusvirastosta tarkastaja Leila Ström ja liikuntavirastosta
liikuntapaikkamestari Raimo Lehtinen.
Työryhmä kuuli asiantuntijoina kiinteistöviraston tonttiasiamies Tuomas Kivelää
ja ympäristökeskuksen ympäristötarkastaja Leena Terhemaata. Työryhmä teki
tutustumisretken Espoon Puolarmaarin
ryhmäpuutarhalle ja piti kaksi kokousta
muutamien siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistysten edustajien kanssa.
Työryhmä antoi raporttinsa 10.2.2009
saatesanoin, että sen ehdotukset ovat
vaihtoehtoisia eikä työryhmä esitä niiden
kaikkien toteuttamista.

Nykyiset alueet
Siirtolapuutarha-alueita on yhdeksän ja
niissä on palstoja yhteensä yli 1900. Ne
on Yleiskaava 2002:ssa merkitty kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja
maisemakulttuurin kannalta merkittäviksi
viheralueiksi, joiden ominaispiirteet tulee
säilyttää. Herttoniemen ja Talin siirtolapuutarhat on lisäksi suojeltu asemakaavalla. Kaikilla alueilla on voimassa olevat
asemakaavat lukuun ottamatta Vallilaa,
jossa asemakaavan laatiminen on käynnistymässä. Tali on listattu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurihistorialliseksi
ympäristöksi ja Herttoniemi ja Kumpula
ovat ehdolla sellaisiksi.

Työryhmä etsimään lisää
alueita
Kaupunginvaltuusto on vuonna 2008
kehottanut eräiden valtuustoaloitteiden
käsittelyn yhteydessä kaupunginhallitusta huolehtimaan siitä, että Helsinkiin
kaavoitetaan lisää siirtolapuutarha- ja kesämaja-alueita. Kaupunginjohtaja asetti
elokuussa 2008 työryhmän kartoittamaan
siirtolapuutarha- ja mökkikyläkäyttöön
soveltuvia alueita Helsingissä ja kaupungin muissa kunnissa omistamilla mailla
sekä tekemään ehdotuksen ko. käyttöön
varattavista alueista, niille soveltuvista
toteuttamismalleista sekä toteutusaikatauluista. Työryhmässä toimivat hallin-

tokeskuksesta kaupunginsihteeri Tanja
Sippola-Alho puheenjohtajana ja jäseninä
hallintokeskuksesta apulaiskaupunginsihteeri Miliza Ryöti, kaupunkisuunnitteluvirastosta yleiskaavapäällikkö Markku
Lahti, kiinteistövirastosta toimistopäällikkö Esko Patrikainen, rakennusvalvontavirastosta kaupunkikuva-arkkitehti
Marjatta Uusitalo, rakennusvirastosta
toimistopäällikkö Pekka Henttonen sekä
liikuntavirastosta saaristopäällikkö Sanna Kallionpää. Pysyvinä asiantuntijoina
osallistuivat myös kaupunkisuunnitteluvirastosta yleiskaavasuunnittelija

Siirtolapuutarhat
Ruskeasuo		
Kumpula
Vallila
Herttoniemi
Tali		
Oulunkylä
Marjaniemi
Pakila
Klaukkalanpuisto
Kesämaja-alueet
Särkiniemi-Veijarivuori
Länsiulapanniemi
Kivinokka
Vasikkasaari
Lammassaari
Satamasaari
Varis- ja Pitkäluoto
Stansvik
Vasikkaluoto
Varsasaari (Espoo)
Hanskinen (Sipoo)
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Lautiosaaren Sähkö Ky
Kivalontie 165, 94500 Lautiosaari
Puh. 0400-691 404

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

LAUTTASAAREN
SEURAKUNTA
KESKI-SUOMEN ILMAILUMUSEO
FINNISH AIR FORCE MUSEUM

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 22125 www.k-silmailumuseo.fi
E-mail: keski-suomen.ilmailumuseo@kolumbus.fi

PRISMA SEPPÄLÄ
PRISMA KELJO

VAASA

Ahjokatu 7 Jyväskylä 010 767 3100
Kylmälahdentie 8 Jyväskylä 010 767 3300

ARK. 9–21, LA 9–18

JVP GROUP
Vasarakatu 1
40320 Jyväskylä
Puhelin 040 766 0412

Hyttitie 5, 00700 Helsinki
Puh. 09-374 3641

NOKIAN
LÄMPÖVOIMA

Lopen Osuuspankki
Yhdessä enemmän • www.jhl.fi

Puh. 0100 0500

www.op.fi OP-Pohjolasta.
Etua elämään.

Listat ja
paneelit
Satakunnan ammattikorkeakoulu | Tekniikka ja merenkulku
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www.etlistat.fi

Vähäkankaantie 64
84100 Ylivieska
Puh. 08-4108 200
www.etlistat.fi

Kesämaja-alueita on Helsingissä myös
yhdeksän ja niiden lisäksi ulkokunnissa
Helsingin omistamissa Varsasaaressa
Espoossa ja Hanskisessa Sipoossa. Majoja on yhteensä yli 1500. Helsingissä on
voimassa oleva asemakaava Lauttasaaren
Särkiniemi-Veijarivuoressa ja Länsiulapanniemessä sekä Vasikkasaaressa ja
Vasikkaluodossa. Länsiulapanniemi on
kaavoitettu 2001 lainvoiman saaneessa
asemakaavassa pääosin lähivirkistysalueeksi ja kulttuurihistoriallisesti merkittäväksi virkistysalueeksi. Laajasalossa
Stansvikin kartanon mailla sijaitsevien
kahden kesämaja-alueen Uusikylän ja
Vanhakylän alueista Uusikylä tulee jäämään vahvistetun Kruunuvuorenrannan
yleiskaavan mukaan rakentamisen alle.
Korvaavat paikat on mahdollista osoittaa tiivistämällä Vanhakylää. Varis- ja
Pitkäluodon kesämaja-alue on tarkoitus
säilyttää valmisteilla olevassa Stansvikinnummen asemakaavassa ja Satamasaari sisältyy valmisteilla olevaan Itäisen
saariston asemakaavaan. Lammassaaren
hyväksytyssä asemakaavaehdotuksessa esitetään noin 20 uuden kesämajan
rakentamismahdollisuuksia. Kivinokan
kesämaja-alueet ovat Yleiskaava 2002:n
selvitysalueella ja siltä osin tutkitaan
alueen muuttamista pientalovaltaiseksi
asuinalueeksi. Maja-alueen säilyminen
tai kehittyminen ratkaistaan kaavatyön
yhteydessä.

Yleiskaava – osayleiskaava
- asemakaava
Helsingissä on Malmin lentokenttäaluetta lukuun ottamatta voimassa
oikeusvaikutteinen Yleiskaava
2002. Sen pohjalta valmistellaan
useita osayleiskaavoja ja muita
suunnitelmia. Osayleiskaavoissa
tutkitaan yleiskaavaa tarkemmin eri
toimintojen kuten asumisen, työn ja
virkistyksen sijoittumista alueelle.
Osayleiskaavat ohjaavat myöhemmin alueen yksityiskohtaista asemakaavoitusta, joka toteutetaan usein
osa-alueittain. Suunnittelu ja rakentaminen kestävät isoissa projekteissa pitkään, jopa vuosikymmeniä.
Suunnittelukohteista saa tietoa kaupunkisuunnitteluviraston vuosittain
joka talouteen jakamien kaavoituskatsausten ohella myös viraston
sivuilta: http://www.hel.fi/hki/ksv/
fi/etusivu.

Maja-alueiden tulevaisuudesta
Siirtolapuutarhat ja kesämaja-alueet ovat
sekä osa Helsingin kulttuurihistoriaa että
elävää kaupunkikulttuuria. Ne ovat myös
ekologinen vaihtoehto pitkille autoiltaville mökkimatkoille, koska niihin pääsee
usein julkisilla kulkuneuvoilla. Monille
kaupunkilaisille alueet ovat tärkeä tapa
kokea yhteys luontoon. Siirtolapuutarha- ja kesämajakulttuuri on alueiden
tiiviyden ja ulkoilmaelämän ansiosta
muodostunut myös hyvin yhteisölliseksi
ja sosiaaliseksi.
Maja-alueita tulee tarkastella kuitenkin myös maankäyttömuotojen arvottamisen kautta. Helsinki on metropolialueen keskustataajama ja sen maankäytöstä
kilpailevat asuminen, palvelut, toimitilat,
liikenne sekä ulkoilu-, virkistys- ja
luonnonalueet. Siirtolapuutarhat ja
kesämaja-alueet sijaitsevat nykyisellään
ulkoilu- ja virkistysalueilla, mikä osaltaan on turvaamassa niiden jatkuvuutta.
Kaupunkirakenteen tiivistyminen ja väestön kasvu tulevaisuudessa merkitsevät
entistä suurempaa käyttäjäkuntaa myös
virkistysalueille, joten niiden laajuuden
ja yhtenäisyyden säilyttäminen on turvattava. Alueiden tulee olla avoimia ja osa
laajempaa virkistysaluekokonaisuutta.

Alueiden
laajenemismahdollisuuksista
Työryhmä on katsonut, että mutkattominta olisi lisätä siirtolapuutarhamökkien tarjontaa laajentamalla nykyisiä puutarhoja
siellä missä se on mahdollista. Näinhän
tehtiin Marjaniemen siirtolapuutarhassa,
jossa 15 uutta palstaa haki 2.283 hakijaa.
Puotilassa on 18 palstan alue, jonka voisi
liittää Marjaniemen yhdistykseen. Klaukkalanpuiston, Oulunkylän ja Pakilan
laajentamismahdollisuudet tulisi tutkia.
Uusia palstoja voisi syntyä 180-200.

Uusia alueita?
Työryhmä esitti uusiksi siirtolapuutarha-alueiksi Siltamäkeä Keravajoen
varrella (100 palstaa), Torpparinmäkeä
Vantaanjoen varrella (100-150 palstaa),
Tuomarinkartanoa (150 palstaa), Nybondaksen tilan ympäristöön Mellunkylässä
(120-150 palstaa), Longinojaa Malmin
kupeessa (80 palstaa), Savelanpuistoa
Pihlajiston kupeessa (150-200 palstaa)
ja Malmikartanon Mätäjokilaaksoa (80
palstaa), jossa on tällä hetkellä viljelypalstoja, sekä Helsingin ulkopuolella
Vihdin Eerolaa (80 palstaa). Eerolan alue
on Helsingin kaupungin omistuksessa ja
sillä on voimassa osayleiskaava.

Uusia kesämaja-alueita työryhmä
suunnitteli pääasiassa saariin sekä ulkokunnissa sijaitseville luonnonläheisille,
hyvät retkeily- ja ulkoilumahdollisuudet
tarjoaville alueille.
Kesämaja-alueet ovat perinteisesti
sijainneet rannoilla ja saarissa ja perustuneet vahvasti merelliseen virkistykseen.
Työryhmän näkemyksen mukaan voitaisiin käyttää myös ns. metsämaja-alueilla,
jotka perustuisivat retkeily- ja luontoharrastukseen. Työryhmä tutki tässä mielessä
Vartiosaarta, Sipoonkorven reuna-aluetta
ja Ruskeasuota.

Helsingin kaupunkirakenteen tiivistyessä on asukaskohtainen viheraluepinta-ala tasaisesti vähentynyt samalla kun asukastiheys
ja rakennetun alueen osuus ovat
kasvaneet. Helsinki on kuitenkin
edelleen melko väljästi rakennettu
kaupunki, jossa viheralueiden osuus
maankäytössä on noin 40 prosenttia.
Kaupungin kestävän kehityksen toimintaohjelmassa (2002) ja uudessa
yleiskaavassa (2003) on korostettu
viheralueverkoston säilyttämisen
ja kaupunkiluonnon vaalimisen
tärkeyttä. Näin ollen tulisi kaupunkirakenteen tiivistämisen ja
lisärakentamisen tulevaisuudessa
kohdistua pääosin jo rakennetuille
maankäytön muutosalueille, ei viher- ja virkistysalueille.

Uusia ajatuksiakin
Työryhmä kartoitti myös virkistyksen
ja matkailun yhdistämiseen tähtääviä
uudentyyppisiä toteutusmuotoja. Näitä
voisivat olla kesämaja-alueen yhteyteen
toteutettavat matkailupalvelut mahdollisine vuokrattavine mökkeineen tai
itsenäiset lyhytaikaiseen vuokraukseen
tarkoitettujen mökkien alueet esimerkiksi
venesatamien tai retkeilyalueiden yhteydessä. Tämäntyyppinen muoto soveltuisi
hyvin Vasikkasaareen ja Vasikkaluotoon
Helsingissä, Elisaareen Inkoossa, Kaunissaareen Sipoossa, Lähteelän ulkoilualueelle Porkkalanniemeen, Kantvikiin
Kirkkonummella, Luukkiin sekä Karjakaivoon ja Pirttimäkeen Espoossa ja
Salmiin Vihdissä.
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Viheralueisiin lasketaan mukaan
luonnontilaiset ja istutetut viheralueet kuten puistot, hautausmaat,
ulkoilu-, urheilu-, retkeily- ja lomaalueet ja virkistysmetsät sekä maatalousalueet.

Tutkitut uudet
siirtolapuutarha- ja
mökkialueet
Parhaiten uudeksi siirtolapuutarhaalueeksi sopisi Siltamäki (arviolta 100
palstaa) ja sen jälkeen mm. Longinoja
(80), Mellunkylä (120-150) ja Malminkartano (80). Ulkokunnissa sijaitsevista
alueista tutkittiin Eerola Vihdissä ja Granö Sipoossa. Uusia kesämaja-alueita ei
tutkittu, mutta virkistys- ja retkeilyalueita
tai –mökkejä kartoitettiin Vihdin Salmissa (arvio mökkien lukumäärästä 79),
Kirkkonummen Kantvikissä (30-50), Sipoon Sipoonkorvessa (50-100) ja Espoon
Luukissa (50-100) sekä Karjakaivossa ja
Pirttimäellä (-).
Työryhmä totesi myös, että Helsingin
ulkokunnissa sijaitsevat saaret, kuten
Sipoon Hanskinen ja Kaunissaari, Espoon
Varsasaari, Inkoon Elisaari ja Kirkkonummen Lähteelä ovat sellaisia, joissa on
jo olemassa olevaa mökkikäyttöä, lukuun
ottamatta Lähteelää. Elisaaressa on tällä
hetkellä vain lyhytaikaiseen käyttöön
tarkoitettuja vuokramökkejä.

Työryhmän ehdotukset
kesämaja-alueista ja muista
mökkialueista
Kesämaja-alueiden yleisenä suunnitteluperiaatteena on kaikille avoin merellinen
kansanpuisto, jossa yleinen ja yksityinen
virkistyskäyttö ovat tasapainossa. Tulevaisuuden suunnitelmia tehtäessä tulee
huomioida alueiden yleinen virkistyskäyttö, mm. ulkoilureitistö, valaistus,
jätehuolto ja yleiset käymälät. Kaavoituksen periaatteena on säilytettävillä
alueilla ohjata majat niille osoitetuille
aluille, avata alueet paremmin ulkoilu- ja
virkistyskäyttöön sekä parantaa alueiden
palvelutasoa ja saavutettavuutta.
Työryhmä ehdotti, että kaupunginhallitus kehottaisi kaupunkisuunnittelulautakuntaa selvittämään osayleiskaavoituksessa uuden kesämaja-alueen perustamismahdollisuutta Vartiosaareen sekä
mahdollisuutta retkeilyä ja matkailijoita
palvelevan kesämaja- ja leirintäaluekokonaisuuden perustamista Sipoonkorven
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vaihettumisvyöhykkeelle. Työryhmä
ehdotti myös, että kaupunginhallitus
kehottaisi liikuntalautakuntaa laatimaan
tarkennetut suunnitelmat, joiden mukaan
Elisaareen, Lähteelään ja Kaunissaareen
voitaisiin osoittaa virkistysmökkejä
ja määrärahoja yhden alueen toteuttamiseen, sekä myös Luukin ja Salmen
ulkoilu- ja virkistysalueiden mahdollisesta käytöstä osin myös kesämaja- tai
vuokramökkialueina.
Lopuksi työryhmä ehdotti, että uusiin
ja uudistettaviin vuokrasopimuksiin
sisällytetään siirtolapuutarha- ja kesämajayhdistysten ja kaupungin kesken
neuvotellut ehdot siitä, millä tavoin
alueita voidaan avata yleisölle tai niiden joitakin rakennuksia käyttää myös
lähialueen asukkaiden, kuten päiväkoti-,
eläkeläis- tai koululaisryhmien retkien
tai puutarha- ja ympäristökasvatuksen
tukikohtina.
Vaihettumisvyöhyke: vastakkaisissa vaiheissa olevien alueiden
välinen alue, esimerkiksi metsän
muuttuessa niityiksi tai kosteikoksi. Vesistöissä vaihettumisvyöhykkeellä makea vesi sekoittuu
suolaiseen.

Lausuntokierros keväällä 2009
Työryhmän raportti lähetettiin lausuntokierrokselle.
Kaupunkisuunnitteluvirasto totesi
mm., että työryhmän esittämät ehdotukset
vastaavat monipuolisesti ryhmälle asetettuihin tavoitteisiin. Siirtolapuutarhojen
laajentamisvaihtoehdot on mahdollista
ottaa huomioon tulevissa asemakaavaprosesseissa. Virasto kommentoi lisäksi
esitettyjen alueiden soveltuvuutta ja
mahdollisuuksia.
Kaupunginmuseo totesi mm., että jatkossa on selvitettävä alueiden mahdolliset muinaisjäännökset, sijaitseeko alueilla
vanhoja kyläpaikkoja tai ensimmäisen
maailmasodan linnoituslaitteita ja mikä
on suunniteltujen alueiden suhde kulttuurimaisemaan. Esimerkiksi esitetty alue
Tuomarinkylässä on osa valtakunnallisesti merkittävää kartanomaisemaa, eikä se
sovellu siirtolapuutarhaksi. Samoin kesämajojen sijoittaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Vartiosaaren keskiosaan
ei ole saaren ominaisluonteen kannalta
sille sopivin käyttö. Malminkartanon
alueella sijaitsee kivikautinen asuinpaikka ja Ruskeasuolla on ensimmäisen
maailmansodan aikainen linnoituslaite.
Rakennusvalvontavirasto puolsi työryh-

män esitystä ja totesi mm., että uusia alueita suunniteltaessa tulee painottaa niitä
alueita, joille on tai joille on suunnitteilla
hyvät julkisen liikenteen yhteydet. Ilmaston kannalta on olennaisinta, että alueille
suuntautuva joukkoliikenne on mahdollisimman vähäpäästöistä. Siirtolapuutarhaalueiden osalta tarvitaan poliittisen tason
linjaukset mökkien varustelutasoon ja kysymykseen ympärivuotisesta asumisesta
eli siihen, halutaanko alueiden kehittyvän
kohti omakotimaista asumista. Uusien
siirtolapuutarhojen ja kesämaja-alueiden
perustaminen on tarpeellista. Kaupunkiympäristön monimuotoisuus lisääntyy ja
alueet tukevat ilmastopoliittisia tavoitteita. Viljelypalstojen kysyntä on myös
huomattavaa. Siirtolapuutarha-alueet
toimivat merkittävinä kasvilajipankkeina
ja ovat mielenkiintoisia alueita, joilla
pienimittainen puutarhataide pääsee
kukoistamaan.
Rakennusvirasto piti myös raporttia
hyvänä ja totesi mm., puistojen ja lähivirkistysalueiden merkitys tiivistyvässä
kaupunkirakenteessa on turvattava. Suunnittelussa on myös huomioitava logistiset
järjestelyt osana kokonaisuutta. Useiden
nykyisten alueiden kohdalla kulkuyhteys
on järjestetty puistokäytäviä pitkin, eikä
pysäköintialueita ole osoitettu tarvittavaa
määrää.
Ympäristökeskus totesi, että siirtolapuutarha- ja kesämaja-alueet ovat perinteinen osa Helsingin virkistysalueita.
Kaupungissa olevat siirtolapuutarhaalueet on merkitty yleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti
ja maisemakulttuurin kannalta merkittäviksi viheralueiksi. Ympäristökeskuksen
mielestä on tärkeää, että alueet ja niiden
arvot säilytetään. Siirtolapuutarha- ja
kesämaja-alueet ovat ekologinen vaihtoehto. Uusien mökkialueiden perustaminen kilpailee maankäyttömuotona
alueiden yleisen virkistyskäytön kanssa.
Kaupunkirakennetta tiivistettäessä on jo
monin paikoin jouduttu ottamaan asuntoja toimitilarakentamiseen pieniä, aiemmin puistokäyttöön asemakaavoitettuja
alueita. Tiivistäminen ja väestön kasvu
merkitsee entistä suurempaa käyttäjäkuntaa myös virkistysalueille. Lauttasaaressa
on jo jouduttu vähentämään kesämajaalueen mökkejä. Ympäristökeskuksen
mielestä erityisen tärkeää on kuitenkin
sekä nykyisillä että uusilla mökkialueilla
se, että jätehuolto ja jätevesien käsittely
hoidetaan hyvin.
Liikuntavirasto totesi mm, että siirtolapuutarhat ja kesämaja-alueet ovat
nykyisin entistä selkeämmin vaihtoehto

kesämökille tai muulle vapaa-ajan asunnolle ja hyvin ympäristöystävällinen.
Lyhytaikaiseen vuokraukseen ja matkailutoimintaan käytettävissä olevien
mökkien kysyntä pääkaupunkiseudulla
ja ympäristössä on selvästi kasvamassa.
Liikuntavirasto tulee huomioimaan näitä
tarpeita suunnittelussa ja toteutuksessa
käytettävissä olevien resurssien sekä
toteutusmahdollisuuksien puitteissa.
Talous- ja suunnittelukeskus totesi
puolestaan, että strategiaohjelman 20092012 mukaan Helsingin tavoitteena on
toteuttaa mielenkiintoisia, kauniita ja
toimivia urbaaneja asuinalueita ja ympäristöjä. Näistä siirtolapuutarhat ovat mitä
parhain esimerkki. Toisaalta kaupungilla
on tavoitteena turvata asumisen määrä
ja laatu sekä eheyttää kaupunkirakennetta raideliikenneverkkoon tukeutuen.
Siirtolapuutarha-alueiden laajentaminen
tai lisääminen on itse toiminnan kannalta
perusteltua, mutta merkitsisi täydennysrakentamisen rajoittamista. Alueet ovat
käytännössä käytössäkin vain pienen
osan vuodesta ja niistä monet sijaitsevat raideliikenneverkon läheisyydessä.
Siirtolapuutarha-alueiden käyttöä tulisi
kehittää avoimempaan ja vierailijat sallivampaan suuntaan tai vaihtoehtoisesti
korottaa maanvuokrat markkinahintaisiksi. Kaupungin tarjoamat palvelut tulisi
tällöin saattaa myös alueiden käyttäjien
maksettaviksi. Siirtolapuutarha-alueita
tulisi lisätä vain alueilla, joille asuntorakentaminen ei jostain syystä tulisi kyseeseen ja virkistysalueita on riittävästi.
Kesämajojen rakentaminen saaristoon
vahvistaisi kaupungin tavoitteiden mukaisesti merellisiä matkailupalveluita.
Vaikka kesämajatkin ovat käytössä vain
osa aikaa vuodesta, saattaa niiden käyttö
tehostaa virkistysalueiden käyttöä toisin
kuin siirtolapuutarha-alueiden käyttö.
Kesämajojen ympäristössä tulee olla
esteetön liikkumismahdollisuus kaikilla
helsinkiläisillä. Majojen käyttöön liittyvien sääntöjen noudattamisen valvontaa
tulee tehostaa. Siirtolapuutarha- ja
kesämaja-alueiden kehittäminen, rakentaminen tai hoitaminen on sinänsä
tärkeätä, vaikkei se kuulukaan kaupungin
ydinpalveluihin.

Raportin jatkotoimenpiteet
kaupunginhallituksessa
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 15.6.2009 antaa kehotukset eri
tahoille (yleisten töiden lautakunnalle,
kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistövirastolle, rakennusvirastolle ja
liikuntalautakunnalle) jatkoselvityksistä

ja -neuvotteluista. Samalla kaupunginhallitus päätti
- että kokonaan uusien siirtolapuutarhojen tulisi rakentua ja olla ylläpidettävissä kokonaisuudessaan yhdistyksen tai
sitä varten perustettavan yhtiön jäsenten
omakustannusperiaatteella. Kaupunki
voisi osallistua hankkeisiin vuokraamalla
maapohjan kyseiseen tarkoitukseen ja
olemalla alkuvaiheessa apuna yhdistystä tai yhtiötä perustettaessa. Samoin
kaupunki voisi osallistua kustannuksiin,
mikäli alueelle osoitetaan palsta, mökki
tai muita alueita kaupunkilaisten yleiseen
käyttöön
- että uusia alueita perustettaessa
selvitetään myös mahdollisuudet ideaja suunnittelukilpailun järjestämiseen
uusien mökkityyppien tai aluekonseptien
kehittämiseksi
- kehottaa yleisten töiden lautakuntaa
sisällyttämään uusiin ja uudistettaviin
vuokrasopimuksiin siirtolapuutarha- ja
kesämajayhdistysten ja kaupungin kesken neuvotellut ehdot siitä, millä tavoin
alueita voidaan avata yleisölle tai niiden
joitakin rakennuksia käyttää myös lähialueen asukkaiden, kuten päiväkoti-,
eläkeläis- tai koululaisryhmien retkien
tai puutarha- ja ympäristökasvatuksen
tukikohtina
- kehottaa yleisten töiden lautakuntaa
sisällyttämään uusiin ja uudistettaviin
vuokrasopimuksiin siirtolapuutarha- ja
kesämajayhdistysten kanssa ehdot, jotka
varmistavat jätehuollon ja jätevesien
asianmukaisesta hoidosta aiheutuvien
velvoitteiden toteuttamisen.

Uusi siirtolapuutarha-alue
Mellunmäkeen ja muita
päätöksiä toukokuussa 2010
Jatkoselvitykset saatuaan Helsingin kaupunginhallitus päätti 3.5.2010 kehottaa
kaupunkisuunnittelulautakuntaa asemakaavoituksen yhteydessä osoittamaan
uuden siirtolapuutarhan Mellunmäkeen
ja samalla huolehtimaan siitä, että
kaupunginosassa myös viljelypalstojen
lukumäärä säilyy riittävänä. Puotilan 18
siirtolapuutarhapalstasta luovutaan ja
alueen mahdollisuudet pysyvän asumisen
täydennysrakentamiseen tutkitaan. Toisena mahdollisena uutena siirtolapuutarhaalueena kaupunkisuunnittelulautakunnan tulee tutkia, voitaisiinko sellainen
perustaa Siltamäki-Suutarila –alueelle
noin 80-100 palstan suuruisena, myös
siellä siten, että viljelypalstojen määrä
säilyy riittävänä. Pakilan ja Klaukkalanpuiston siirtolapuutarhojen laajenta-

misen mahdollistavaa asemakaavoitusta
kiirehditään. Rakennusviraston tulee
laatia konkreettinen ehdotus siitä, kuinka
siirtolapuutarhapalstojen jakoprosessissa
voidaan estää keinottelumielessä tehdyt
palstahakemukset ja palstojen jakoa
seuraavat voitontavoitteluun tähtäävät
myynnit.
Kaupunginhallitus kehotti kaupunginsuunnittelulautakuntaa tutkimaan mahdollisuuksia uusien kesämaja-alueiden
kaavoittamiseksi.
Tässä mennään elokuussa 2010.
Jatkoa seuraa!
Ulla Honkanen
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Helsingin kaupunginhallituksen
pöytäkirjat ja esityslistat 8.6.2009,
15.6.2009 ja 3.5.2010
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Kaupungista seutu ja seudusta
kaupunki, Helsingin maankäytön
kehityskuva, Helsingin kaupungin
kaupunkisuunnitteluvirasto 2008:4
Siirtolapuutarhojen ja kesämajaalueiden vesihuollon tarveselvitys ,
Rakennusvirasto 2007:5
Helsingin kestävän kehityksen
yleisindikaattorit, marraskuu 2006
Helsingin kestävän kehityksen
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21-projekti, Kaupunginvaltuuston
hyväksymä 12.6.2002, Helsingin
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Särkiniemen-Veijarivuoren ja Länsiulapanniemen puistojen käyttösuunnitelmat ja hoidon tavoitteet,
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Kristillisdemokraattinen
eduskuntaryhmä

Tapahtui maja-alueella 2010
Ulkoilupäivä 14.3.2010

Koonnut Ulla Honkanen

Grillijuhlat
Sunnuntaina 22.8. vietettiin perinteisiä grillijuhlia Poliisien majalla. Puuhamiehinä
ja -naisina toimivat kaksi Karia, Marja, Päivi, Kaisu ja Taru. Tarjolla oli grillattua
possua ja herkullisia ruokaisia salaatteja. Kiitokset!

Uutta majalaispolvea.

Koko perheen voimin vietettiin vuotuista
Helsingin poliisilaitoksen kesäkotiyhdistys ry:n, YT-henkilöstötoimikunnan
ja Poliisimajalaiset ry:n järjestämää
sunnuntai talvipäivää Lauttasaaren Länsiulapanniemellä Poliisien kesäkodilla.
Tarjolla oli reipasta ulkoilua raikkaassa
meri-ilmassa. Saunat olivat lämpimänä.
Poliisimajalaiset pyörittivät keittiöpuolta
ja tarjolla oli muun muassa hernekeittoa.

Kari Puustinen grillasi rutinoiduin ottein
mureutettua suomalaista
luomuporsasta.

Juhannusjuhlat
Poliisimajalaiset ry, Helsingin poliisilaitoksen kesäkotiyhdistys ry ja poliisilaitoksen YT-henkilöstötoimikunta järjestivät juhannusjuhlan juhannusaattona
25.6.2010 Kesäkodilla. Saunat olivat
lämpöisinä klo 15 alkaen. Juhlat alkoivat
perinteisesti Kesäkodin lipunnostolla klo
18 ja Maamme-laululla. Sen jälkeen majalaiset kävivät nostamassa omat lippunsa
salkoihin liehumaan. Makkaraa omatoimigrillaukseen, mehua ja nollaolutta oli
tarjolla saunarannassa niin majalaisille
kuin poliisilaitoksen henkilökunnallekin
perheineen. Päätalon edustalla järjestettiin pallo- ja tikkakisat seitsemästä
yhdeksään. Kisat alkoivat sateella eikä Työvuorolaisetkin ehtivät pistäytyä tauollaan saunarannassa.
yhtään kilpailijaa ollut edes näköpiirissä.
Majalaisilla on kuitenkin sadevarusteet, saavuttaneet saatiin järjestykseen ja pal- ei rakennettu. Monet majalaiset jatkoivatjoten vartin päästä saapuivat ensimmäiset kinnot voitiin jakaa.
kin juhannusaaton viettoa HKL:n alueella
pallokisan heittäjät. Tänä vuonna Ulla
Metsäpalovaroituksen vuoksi kokkoa juhannustansseissa.
Honkanen tuomaroi pallokisan säännöin,
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Ötököitä piisaa
Jalassa alkaa kutista armottomasti.
Kurkatessa löytää useamman punaisen paukaman ja jokainen kutisee
kuin viimeistä päivää. Naapuri rapsuttaa myös itseään. Mikä nyt on alueelle
iskenyt?
Tavallisin kutisevien puremien aiheuttaja
on lintukirppu. Hellekesä sai monet
linnut pesimään kahteen kertaan, tiaiset
saattoivat tehdä kolmannenkin poikueen. Siksiköhän lintukirppuja hyppii nyt
majojemme pihoilla runsain määrin?
Yleensä ne ovat liikkeellä keväisin huhtitoukokuussa ja syksyisin, paitsi tänä
vuonna kaiken kesää. Linnunpönttöjen
puhdistaminen, liikkuminen lintujen
pesien alla, mökkeily ja pihan ruoputtelu
päästävät lintukirppuja iholle. Ne mokomat purevat vain vaatteiden peittämille
alueille. Puremajälki on sormenpään
kokoinen punoittava alue, jossa usein on
kirkkaamman punainen piste. Usein puremia on ryppäässä tai rivissä. Kaikki eivät
onneksi puremiin reagoi, mutta monella
puremakohta voi kutista viikon. Kutinaa
saa rauhoitettua miedolla kortisonivoiteella, jota usein kotiapteekista löytyy.
Isompiin allergisiin oireisiin voi tarvita
antihistamiinia tai muuta lääkitystä, joten
lintukirpun puremat ovat lääkäreillekin
tuttuja.
Lintukirppu ei tartu ihmisestä toiseen.
Ihminen ei ole sen kannalta hyödyllinen
ravinnonlähde, joten kirppu puraisee
kokeeksi, toteaa lajin vääräksi ja lähtee
pois. Lintukirpun elämä jää muutaman
päivän pituiseksi, jos se ei löydä lintua
isännäkseen.

Lintukirppu Ceratophyllus gallinae
Aikuiset kirput yleensä väriltään ruskehtavia ja 1-8 mm pitkiä. Silmät ja samoin tuntosarvet ovat selvästi näkyviä. Niiden päästä alaspäin suuntautuvat suuosat ovat hyvin
sopeutuneet lävistämään ihon ja imemään verta. Yleisin lintukirppulaji on kanakirppu. Kissankirppu voi loikata 30 senttimetrin korkeuteen. Suomessa on 54 kirppulajia.
Lintukirput pystyvät elämään vain lyhyen ajan sisätiloissa ja vain pesissä. Ne
lisääntyvät pesimisvaiheen aikana, jolloin isäntäeläin ja/tai sen poikaset ovat
saatavilla säännöllisiin veriaterioihin. Aikuiset lintukirput elävät linnunpesissä.
Lintujen lähtiessä pesästä aikuisten kirppujen täytyy löytää uusi isäntä. Jos pesä
tulee uudelleen käyttöön, koteloasteet kuoriutuvat, pariutuvat ja jatkavat lisääntymiskiertoa.
Varmin tapa saada lintukirppuja on puhdistaa pihapiirin pöntöt keväällä lämpimällä ilmalla villapusero päällä!

Pusikkoon hansikkaat, huppu, pitkähihaista ja -lahkeista sekä kumisaappaat:
eivät pääse ötökät iholle.
Lintukirpulta suojautuu parhaiten
pukeutumalla pihatöihin pitkähihaisiin
ja -lahkeisiin vaatteisiin. Nilkat kannattaa
suojata hyvin ja laittaa sukat housunlahkeiden päälle, etteivät maasta hyppäävät
kirput pääse iholle. Suojaus on siis sama
kuin punkkienkin kanssa. Lisäksi on hyvä
miettiä vaatteiden vaihtopaikka valmiiksi - suojavaatteiden vaihtaminen sisällä
keskellä mökkiä tai usein vielä sängyn
vieressä ei ole hyvä ajatus.
Jos kirppuja pääsee kuitenkin mökkiin
sisälle, ne kuolevat myrkyttämällä ja
pesemällä. Vaatteiden pesu tekee selvää

vaatteisiin tarttuneista kirpuista. Edellisvuoden linnunpesien hävittäminen
jätesäkkiin auttaa kannan vähenemistä
pihapiirissä. Kotieläimille myydään kirpuilta suojaavia sumutteita, eikä kissoja
ja koiria tulisi päästää sänkyyn ollenkaan,
ainakaan punkki- ja kirppukautena.
Lintukirppujen rellestäessä alueellamme helteet taltuttivat punkkeja. Toukokesäkuussa sai irrotella montakin punkkia
ihosta ja kuuluipa muutama majalainen
saaneen antibioottikuurinkin punkin
tartuttamaan borrelioosiin. Elokuun Hesarissa Helsingin yliopiston virologian
emeritusprofessori Antti Vaheri kertoi,
että punkit eivät pidä kovista helteistä.
”Raja on käytännössä 25 astetta, jonka
jälkeen punkit vain jököttävät piilossa ja
kärsivät pitkästä kuivuudesta”. Nyt ilman
viilettyä ja sateiden alettua punkitkin
aktivoituvat jälleen. Lyhyt pihanurmikko
torjuu punkkeja. Pusikkoon sukeltaessa
on hyvä varustautua suojavaattein. Jokailtainen punkkisyyni on terveellinen
mökkirutiini.
Poliisimajalaisten lehdessä 2006 on
enemmänkin juttua punkeista otsikolla
”Syynätkää toisianne”.
Lintukirppujen nettilähteet:
Ihotauti.net; Kaleva.fi/Luonnosta; Rentokil.fi; Duodecimlehti.fi ja
WSOY, Iiris Kalliola: Ötökät, 2004
Punkit: HS 12.8.2010 ”Punkit kömpivät
esiin sateiden tullessa”

Jättiputket

Lintukirpun tunnistaa siivettömyydestä ja taaksepäin ojentuneista pitkistä
takajaloista.
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Jättiputkea on tänä kesänä havaittu Länsiulapanniemellä. Maallikon on mahdoton
erottaa, onko kyse kaukasianjättiputkesta (Heracleum mantegazzianum) vai persianjättiputkesta (Heracleum persicum ). Lajit myös todennäköisesti risteytyvät keskenään. Olipa kumpi laji hyvänsä, kasvi tulee myrkyttää. Tarkemmin jättiputkista ja
niiden hävittämisestä on Poliisimajalaiset-lehdessä 2008 otsikolla ”Vieraita jättejä”.
Aikaisempien vuosien lehtiä löytyy varaston 204 lehtitelineestä pariovien vierestä.

Haravointijätteen
keräyspaikan lakkautus
Poliisimajalaisten haravointijätteen
keräyspaikka lakkautettiin toukokuun
lopussa. Keräyspaikan kanssa on ollut
jatkuvia ongelmia. Se on näkyvällä paikalla vilkkaan kulkutien varrella. Viime
vuosina se täyttynyt liikaa ja sinne on
tuotu muutakin kuin lehtikeräysjätettä.
Ulkopuolisetkin ovat tuoneet keräyspaikkaan lehti- ja muutakin jätettä, jotkut jopa
autolla. Majojen ahkeran käytön myötä
haravoitujen lehtien määrä on moninkertaistunut. Vuosia sitten maja-alueen
kevättalkoissa kertyneet lehdet poltettiin nuotiossa, mutta lehtien, roskien ja
risujen polttaminen on kokonaan kiellettyä Helsingin alueella. Keräyspaikka
on korottunut jo toista metriä, vaikka
siitä on pyritty keväisin ja syksyisin
siirtämään siirtolavalle muutama traktorinkauhallinen. Tämä vuorostaan saa
siirtolavakustannukset lähes tuplaantumaan. Helsingin, Espoon, Vantaan ja
Kauniaisten yhteinen Älä heitä humusta
hukkaan -esite toteaa, että ”puutarhajätteen vieminen yleisille alueille, puistoihin
tai metsiin on kiellettyä. Isot kasat eivät
ehdi maatua ja ne rumentavat yhteisiä
virkistysalueitamme.” Jätelain 4 luku
määrittää roskaamista ja sen seurauksia.
Vaikka olemme Länsiulapanniemellä

Kiellosta ainoa riemastunut taisi olla monivuotinen karhunköynnös (Calystegia
sepium), jota sanotaan myös isokierroksi tai elämänlangaksi.
pilaamaan. Maanvuokrasopimuksethan
kieltävät majakohtaisen kompostoinnin.
(Se onkin hyvä asia, sillä kompostiin
tulisi laitettua myös ruokajätteitä, mikä
toisi rotat paikalle). Lehtiä ei saa laittaa
sekajäteastiaan. Kevään haravointijätteet saa toukokuun alussa siirtolavalle.
Mikäli lehtijätettä kertyy kesän mittaan,
ne voi pussittaa odottelemaan syksyn
siirtolavaa. Lehtijätettä voi myös viedä
peräkärryllä jollekin Sortti-asemalle ja
autottomat voivat sopia kimppakeikasta
jonkun autoilevan jäsenen kanssa. Yhdistyksen perävaunu on vapaasti jäsenten
varattavissa myös tähän tarkoitukseen.

vuokranantajalta Rakennusvirastolta, josta vastaus kuului: ”Mikäli yhdistys päättänee haluta yhteiskompostin alueelle ja
sille löytyy paikka, seuraavaksi hakemus
rakennusvirastoon. Rakennusviraston
täytyy pyytää lausunto ympäristökeskukselta ja rakennusvalvonnan kaupunkikuvaosastolta, onko tämä yleensäkään
mahdollista ko. alueella. Aikoinaan
katsottiin, että kesämaja-alueet eivät
ole viljelyalueita ja, että puista tulevat
lehdet maatuvat metsään.” Hallitus päätti
elokuun kokouksessa, ettei hakemusmenettelyyn ryhdytä ja että lopetettua lehtien
keräyspaikkaa pyritään tulevina vuosina
mataloittamaan.
Tänä kesänä majalaiset opettelivat uusia
tapoja pihapiiriensä siistimisessä. Kevään ja syksyn siirtolavoilla pääsemme
eroon enimmistä lehdistä. Ensi kesänä
jo osataan!

Venealusta omilla vesillään

Kieltotaulut laitettiin toukokuun lopussa.
kuin maaseudulla, mielessä on kuitenkin kaiken aikaa pidettävä ne tosiasiat,
että olemme kaupungin puistossa ja
kesämaja-alueella. Kesämaja-alueen
puisto on pidettävä mahdollisimman
luonnonmukaisena, joten lehtijätettä ei
pitäisi syntyä kerättäväksi.
Majalaiset ovat kyselleet, mihin lehdet
laitetaan, kun kevään siirtolava on mennyt
eikä pihalle haluta jätesäkkejä maisemaa

Lehdet ja muun eloperäisen jätteen voi
jättää maastoon hajoamaan. Tällöin ei
tarvitse lisälannoitteitakaan! Lehdet voi
haravoida puiden ja pensaiden juurelle
tai lehdet voi silputa alleleikkaavalla
ruohonleikkurilla.
On myös ehdotettu, että yhdistys
rakentaisi isohkon kompostikehikon
jonnekin maja-alueelle. Siinäkin on
ongelmansa. Asiaa on tiedusteltu alueen

Jäätkö lienevät vieneet venealustan ajelehtimaan? Naapurimme sotainvalidien
alueella kertoivat alustan ilmestyneen
heidän rantaansa jo alkukesästä. Tieto
kulkeutui poliisimajalaisille heinäkuussa,
jolloin alusta haettiin takaisin “kotiin”
saunarantaan.
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On säitä pidellyt
Talvi ja kesä kuin lapsuudesta, on moni
huokaissut. Märkien räntäsadetalvien jälkeen talvi 2009-2010 olikin pitkästä aikaa
poikkeuksellinen: valkoinen joulu, paljon
lunta ja pakkasia. Puut olivat huurre- ja
lumikuorrutettuina kuvankauniita. Jäät
olivat täällä etelässäkin paksut ja niillä
oli hyvä ulkoilla. Jäinen meri tosin rikkoi
paljon merimerkkejä, yksi niistä ajautui
saunarantaankin. Viime talvena vallitsivat
idänpuoleiset ilmavirtaukset, kun yleensä
talvella on lounaan ja lännen puoleisia ilmavirtauksia. Talven sää johtui siis idästä
Suomeen virranneesta kylmästä ilmasta.
Kevät pääsi alkamaan aivan ajallaan,
kun vuorokauden keskilämpötila nousi
nollan yläpuolelle etelässä maaliskuun
viimeisellä viikolla. Lumihanget sulivat
ja routakin hellitti. Vesilaitos kytki kesäveden maja-alueelle normaaliaikaan huhtikuun viimeisellä viikolla. Toukokuun
lopulla etelätuuli kuljetti Suomeen isoja
kirvalauttoja ja maja-alueen pihapöydillä
kuhisi vihreä kirvamassa. Onneksi ne
hävisivät muutamassa viikossa.
Juhannuksen jälkeen alkoivat helteet,
jotka kestivät kuusi viikkoa. Heinäkuun
ainoa helteetön päivä oli lauantai 24.7,
jolloin nautiskeltiin ”vain” reilun 20
asteen lämmöstä. Luonto ei tuntunut
Länsiulapanniemellä kovin pahasti kärsineen kuivuudesta, vaikka helteiden
lomassa saatiin vain muutama sadekuuro
heinäkuun puolivälissä. Puut, pensaat ja
kukat kukkivat nopeasti ja keskittyivät
siementen tuottamiseen.
Merivesi saavutti 19-20 astetta 7.7.
ja pysyi lämpöisenä 28.8. saakka. 13.7.
mitattiin 24 astetta. Kesän 2009 heinäelokuussa meriveden lämpötila vaihteli
17-19-asteisena muutoin paitsi 18.7.
vesi oli 20-asteista ja 19.8. vain 13-asteista. Vuonna 2008 merivesi lämpeni
parhaimmillaan muutamaksi viikoksi 18
asteeseen.
Kesävettä majalaiset käyttivät kuudessa helleviikossa 160 m3, kun kesällä 2009
vettä kului samalla ajanjaksolla 45 m3,
vaikka siihen osui kolme helleviikkoa.
Eroavaisuuden syy selviää sademääristä:

Teollisuuskeskus Oy

Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Puh. 09-681 8550

heinäkuussa 2009 satoi noin 100 mm ja
heinäkuussa 2010 vain 11 mm, molemmat pihan epätieteellisellä vesimittarilla
mitattuina.
Myös helteet johtuivat itätuulista ja
Venäjän puolelta tuli niin helleaaltoja
kuin metsäpalosavuja.
Helteet päättyvät tunnetusti myrskyihin. Torstaina 29.7. oli Suomessa siihen
astinen kaikkien aikojen kuumin päivä ja
seuraavana päivänä Asta-myrsky pyyhkäisi Suomen yli aiheuttaen vahinkoja
etenkin Etelä-Karjalassa, Etelä-Savossa,
Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla.
Puut kaatuivat talojen ja autojen päälle ja
puhelinyhteyksiä katkesi. Keskiviikon
4.8. Veera-myrskyn salamamäärät olivat
korkeimpia yli kymmeneen vuoteen.
Voimakkaimmat ukkoset syntyivät puolenpäivän aikaan Pirkanmaan seuduilla,
josta ne liikkuivat iltapäivän ja illan
aikana Keski-Suomen, Pohjois-Savon,
Kainuun ja Koillismaan yli Kuolan niemimaalle päin. Joillakin paikkakunnilla
ei Astan jäljiltä ollut vielä ehditty korjata
paikkoja, kun jo Veera iski.
Maja-alueemme ei osunut pahimpien
myrskyjen reiteille. Makua ukkosmyrskyistä sai Helsinkikin sunnuntai-iltana
8.8, kun ukkonen rytisi kaupungin yli
(valokuvia sivulla Jäsenten kamerasta).
Ilmatieteen laitos oli antanut harvinaisen viranomaistiedotteen, jossa mm.
Uuttamaata varoitettiin paikoin erittäin
voimakkaista ukkospuuskista sekä rajuista salamoinnista: ”Ulkona liikkuessa
on syytä tarkkailla tilanteen kehittymistä ja siirtyä tarvittaessa sisätiloihin.”
Sunnuntai-iltanakin olivat ikkunat helteen vuoksi auki. Ensin kuului nousevan
tuulen kohina, joka voimistui kuin kohti
syöksyvä veturi. Mustat myrskypilvet
kohosivat mereltä kaupungin päälle kuin
nopeutetussa elokuvassa. Kun ukkonen
oli kohdalla, salamointi oli jatkuvaa
ja jyrähdykset yhtenäistä kovaäänistä
möyrinää. Vettä tuli kaatamalla. Päivällä
rajuilma oli osunut Porissa rockfestivaaleille. Myrskypyörre nosti ilmaan
raskastakin irtaimistoa, joka aiheutti
ihmisille vammoja. Viiden minuutin

ajan oli ukkostanut, tuullut ja satanut
vettä ja rakeita. Sastamalassakin oli satanut nyrkinkokoisia rakeita. Helsingin
yli Sylvi jyrisi nopeasti, mutta jatkoi
riehumistaan Hämeessä, Pirkanmaalla,
Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla
ja Etelä-Lapissa. Koko Suomessa tilastoitiin maanantain vastaisena yönä yli
22000 maasalamaa.
Ja - aivan niin, ukkosetkin tulivat
itäisistä ilmavirtauksista. Kun Venäjältä
tuli Suomeen suorastaan kuumaa, jopa
trooppista ilmaa ja lännestä viileämpää
ilmaa, rajavyöhykkeessä syntyi rajuja
ukkosia.

Fenser Ikkunahuolto Oy

Koivukylän Apteekki

Kyntttiläkuja 1 A, 01670 Vantaa
Puh. 044-500 4401
www.fenser.com

Kiteen
Moottorikoneistamo Ay

Tolosentie 1, 82380 Tolosenmäki
Puh. 013-224 500
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Viranomaistiedote on normaaleja Ilmatieteen laitoksen antamia
ennusteita voimakkaampi ja se lähetetään, kun tilanteen ennustetaan
mahdollisesti uhkaavan ihmishenkiä.
Viranomaistiedotetta voimakkaampi
hätätiedote lähetetään puolestaan
silloin, kun tilanne voi aiheuttaa
ihmishengelle välitöntä vaaraa.
Viranomaistiedote lähetetään, kun
voimakkaan sääilmiön ennustetaan
alkavan kolmen seuraavan tunnin
aikana suurella todennäköisyydellä
tai on jo saatu havaintoja erittäin
voimakkaista tuulista tai tietoa tuhoista. Viranomaistiedote annetaan
myös, jos voimakas sääilmiö pystytään paikallistaman voimassa olevaa
varoitusta tarkemmin ja tiedotteella
pystytään muutenkin antamaan varoituksiin lisäarvoa. Ilmatieteen laitos on
antanut viranomaistiedotteet Veeran
vuoksi 4.8. ja 8.8. ukkosmyrskyn
vuoksi, näitä edeltäneestä viranomaistiedotteesta oli kulunut noin
kolme vuotta.
Lähteet:
http://ilmatieteenlaitos.fi
http://mtv3.fi/uutiset/kotimaa
Helsingin Sanomat 9.-10.8.2010
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lauantaisin 9-18, sunnuntaisin 12-16
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Hiirulaisten vigerrystä
Hillevi-hiiri istuu saunan portailla. Tietysti hän on naistenpuolen portailla, siellä
missä meri avautuu laajana ja henkeäsalpaavan kauniina silmien eteen. Paikka on
oikeastaan aika vaarallinen, sillä vanhaherra Tarhakäärme asustaa juuri täällä
saunanlattian alla. Mutta Hillevi-hiiri
luottaa nopeisiin jalkoihinsa. Hän kyllä
kerkiäisi livahtaa pakoon, jos käärme
luikertelisi näkyviin. Hän murjottaa.
Lemmikki, Hillevin serkku tulee
viikset vipattaen katsoman parasta ystäväänsä ja ihmettelemään, mikä tätä
nyt niin kismittää. Ensin Hillevi ei ole
huomaavinaankaan toista, mutta kun
Lemmikki nousee istuman takajaloilleen
ja kiepauttaa häntänsä upealle kaarelle
selkänsä taakse, on Hillevin pakko katsoa
ystäväänsä ihaillen.
- Mikä sinua nyt nyppii, kysyy serkku.
- Olen niin onneton. Katso nyt näitä
jalkoja. Oletko koskaan nähnyt mitään
kamalampaa? Niin suuret ja sääretkin
vähän väärät. Matias-myyrä ei ikinä
maailmassa katsokaan minuun päin, kun
jalkani ovat näin rumat. Jään vanhaksipiiaksi loppuelämäkseni.
- Mitä hassutuksia. Olet vielä nuori,
eikä sinulla ole kiirettä naimisiin vielä aikoihin. Jalkasi ovat ihan somat ja todella
vikkelät. Olen sen usein huomannut, kun
olet pinkaissut Kettu Repolaisen edestä
turvaan. Eilenkin näin kun livahdit ilmoi-

tustaulun luota huoltorakennuksen alle
piiloon. Nuolemaan siinä jäi Repolainen
näppejään. Ei saanut makupalaa. Siinä se
sitten pyöri kuin väkkärä, eikä löytänyt
jälkeäkään. Ja niin kun se aina leuhkii
sillä hyvällä vainullaan ja hajuaistillaan.
Minä istuin peräkärrynpyörän päällä
ja katselin sitä näytelmää ja nauroin
viiksiini.
- Onhan ne todella voimakkaat ja
nopeat, mutta rumat. Naisella pitää aina
olla kauniit jalat. Silkkisukat eivät näytä
kauniilta suurissa jaloissa ja korkokantakengät ovat aivan kamalat, jos sääret
ovat vääristyneet. Kun rantaan tulee grillijuhlan jälkeen hiirten tanssiaiset, niin
kaunis pukunikin menettää aivan tehonsa,
vain rumat jalkani vetävät kaikkien katseet puoleensa. Olen niin onneton, niin
onneton. Hyvähän sinun on puhua kun
jalkasi ovat niin sirot ja pienet. Olet oikea
onnenmyyrä siinä suhteessa.
- Joo, kyllä minulla on pienet jalat ja
siksi loikkani ovat niin lyhyet, että äiti
on monesti jo epäillyt herra Tarhakäärmeen nielaisseen minut alkupalakseen
kun piiperrän mökkialueella. Mutta en
millään jaksa pysyä omassa pihassa, kun
täällä näkee kaikkea kivaa. Tapaa mökkiläisiä ja lapsia, entäs sitten Kesäkodin
juhlavieraat, morsiusparit ja ne kaikki.
Pakkohan pienen hiiren on päästä tänne
niitä katsomaan. Sitä paitsi on minullakin

ulkonäköhuolia. Katso minun nenääni.
Se on aivan kesakkoinen. Ne loistavat
jo kaivolta kotia. Onneksi täällä ei ole
enää kaivoa, kun tuli tuo kaupungin
vesijohto, mutta kesakot kyllä näkyvät
silti aivan tarpeeksi. Kyllä sitä surtavaa
minullakin on.
- Älähän huolehdi kesakoistasi. Sidomme häntääsi punaisen rusetin ja sinä
sitten somasti taivutat sen selkäsi taakse,
kuten minulle äsken, ei kukaan katso
nenääsi, vaan olet aivan valtavan hieno
hiirineito. Usko minua, se asia kyllä
korjaantuu alta aikayksikön.
- Ja sinulle hankimme sievät mustat
kiiltonahkakengät. Tumma väri pienentää
ja väitteesi vääristä sääristä on perätön.
Voidaanhan me ostaa sinulle tummahkot
tukisukkahousut niin kokonaisuus haihduttaa kaikki epäilyksesi.
- Katso nyt merta, se soittaa jo iltamusiikillaan pienet kalat unten maille.
Ehkä meidänkin pitää piipertää jo kotiin.
Tavataan taasen huomenna. Silloin onkin
kuulemma Kesäkodilla häät ja nähdään
jälleen morsiuspari ja hienoja vieraita.
Juostaan nyt. Hei sitten!
- Hei vain. Muista varoa Repolaista
ja herra Tarhakäärmettä! Tavataan huomenna.
Mökinmuori
Kuva: Maisa Rajamäki
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VÄRISIVU

HKL:n maja-alueella tapahtui

HKL:n kesämaja-alueen puhvettia hoiti tänä vuonna Riitta Kaijalahti (edessä) apunaan
Raili Snicker. Myös poliisimajalaisten ilmoitustaululla oli puhvetin aukioloajat.

Arpojen myynti päättyi ja vain saapuvilla olevat saattoivat voittaa arvonnassa.

Elojuhla alkoi lauantaina 14.8. jo klo 17 ja tanssit klo
20. Musiikista vastasi ButtHole Orchestra, jossa soittivat solisti ja akustinen kitara Wellu Rowaltz, bassokitara
Janne Hokkanen ja rummut Ossi Sivula.

HKL-kesämajat
ry:n uusi tarmokas
puheenjohtaja
Juha Sivula.
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Alkuunsa tanssilava ei kerännyt ihmisiä aivan
samalla lailla kuin arpajaiset.

Ootko näh
nyt naisen
Puheenjohtaja oli koonnut
joka etano
karaokekvartetin, joka esitti
ita etsii
”sisäänlämpiävän” laulun
hän purkkii
n niitä lait
alueen tutuista henkilöistä.
taa
ne kasvit tu
Sanoitukseen ja hieman
hoaa.
sovitukseenkin osallistuivat
”Se on kuu
le semmon
mm. Minna, Tiina, Lala, Jari, Ole
en juttu”
n näiden e
Antti ja Jussi. Kappaleen
tanoiden tu
ttu
niitä ette tä
kantaesitys tapahtui tässä
ällä koskaa
n enää nää
elojuhlassa. Kvartetissa
.
esiintyivät Juha Sivula
(kitara), Tiina Salonoja,
Minna Ounamo ja Jari Lukkarinen.

Kuopion Yliopistollinen
Sairaala
PL 1777, 70211 KUOPIO
Puh. 017-173 311

Suomen
Poliisijärjestöjen Liitto

“K” LINE FINLAND OY
Tynnyrintekijänkatu 2, 00580 Helsinki
Puh. 020 745 9211

Finnish-Russian
Rail Services Oy

Asemamiehenkatu 2 Helsinki
Puh. 09-1551

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

SARJA-MAALAAMO OY

Ulkomaan- ja Sopimusliikenteen
Kuljetusyrittäjät USL ry

Kytkintie 47, 00770 Helsinki
Puh. 09-565 5620
www.sarja-maalaamo.fi

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

Ortopedi Martti Palotie/

DURATRADE OY

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

Valuraudantie 14, PL 20, 00701 HELSINKI
Puh. 09-5424 2400
www.sahko-aro.fi

KEMINMAAN
KUNTA

SIREKO OY

Itälahdenkatu 6 B 45, 00210 Helsinki
Puh. 040-519 0072

ARKKITEHTITOIMISTO

LEO OSARA OY

PERUSPARANNUSSUUNNITTELU
Asuinkerrostalojen ja toimitilojen remontit ja muutostyöt
TALLBERGIN PUISTOTIE 1, 00200 HELSINKI
Puh. 09-621 5101 Fax 09-687 11970
etunimi.sukunimi@osara-ark.fi www.osara-ark.fi

www.keminmaa.fi
LASITUSLIIKE LAUTTASAARESSA
• Korjauslasitukset
• Peilit
• Turvalasit ja -kalvot
• Ikkunateippaukset

24 h

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

PALVELEVA LASIALAN ASIANTUNTIJA lasicenter@lasicenter.fi www.lasicenter.fi
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Ravintola Poiju & Ravintola Loisto
Jaalaranta 5
HELSINKI
RUOHOLAHTI
TERVETULOA!
Puh. 09-685 6638

MTK

Aurinkoranta 10
VUOSAARI
Puh. 09-321 4005

• Maanviljelijät
• Metsänomistajat
• Maaseutuyrittäjät

AutoSecurity

www.mtk.fi
www.yit.fi

Rensselikuja 3 F 15
90630 OULU
Päivystys 24h
puh. 040-548 9446
www.kiinteistoritola.fi

JOENSUUN
KAUPUNKI
www.jns.fi

Autoyhtiö Sormunen Oy
Polvijärven Maansiirto
Anttilantie 2, 83700 Polvijärvi
Puh. 0400-572 225

Ritakuja 2, 01740 VANTAA
Puh. 010 28 311
www.slo.fi

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy

LIPERIN KUNTA
PL 20, 83101 LIPERI
Puh. 013-686 511
www.liperi.fi

Monipuolisesti ympäri maata.

Laakkonen.fi

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry

www.superliitto.fi

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO
Suomen lähi-www.superliitto.fi
ja perushoitajaliitto SuPer ry
www.superliitto.fi
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Ongintakilpailu
Kesän hauskin päivä
Jälleen oli kesän hauskin päivä ja majalaisten onkikilpailut.
Pieni oli ryhmä, mutta sitäkin innokkaampi, joka kokoontui saunarantaan lauantaiaamuna 7.8. ennen kello kymmentä
ilmoittautumaan kilpailuun. Jo silloin oli selvää, että Kari
voittaa miesten kisan ja pelkäänpä pahoin, että aavistimme jo
tuolloin koko kisan voittajankin. Kari siksi, että mukana oli
kolme Karia, Ulla, minä ja uutena onkijana Ritva.
Ulla evästi minua muistuttamalla, ettet sitten istu selän
vuoksi liikkumatta kolmea tuntia, vaan lopetat kisan aikaisemmin. Kun tuomari julisti kisan alkaneeksi, köntystelin laiturille vapoineni ja sauvoineni, Ulla toi jakkarat ja vesisangon
suuria tulevia kalansaaliita varten. Aurinko paistoi ohuehkon
pilviharson läpi lämpimästi, pieni vilvoittava tuulen henkäys
hyväili ihoa. Olo oli autuas.
Alussa melko tyynessä vedessä kuvittelin vielä näkevinäni
kohon, mutta voi se olla pelkkää mielikuvitusta, ainakin sitten
kun tuuli hieman lisäsi vauhtiaan. Mutta onkia minun piti.
Pinttynyt tapa vaati ja oma innostus.
Ensimmäinen tunti kului ilman nyppäystäkään. Sitten sain
ylemmältä taholta ohjeita ongen heittopaikasta ja kohon syvyydestä. Ja kas
kummaa, jo
vapa vavahti ja
pieni ahvenenpoikanen nousi vastustellen
sankooni. Olin
tuloslistoilla
ja palkinto oli
taattu.
Molemmilla puolilla laituria oli Kari
ja he tuntuivat
nostelevan tasaisen tahtiin
kaloja kahdeksanmetrisillä
Sarjavoittajat ja suurimmat kalat.
vavoillaan ja
epäilemättä paremmilla taidoillaan. Mutta olinhan minä myös
listoilla. Ulla ja Ritva olivat häipyneet näkökentästäni, joten
voin vain arvailla sijoitustani.
Sitten yks kaks vapaa nostaessa se oli raskas ja kunnon ahven nousi kuin nousikin sankooni. Kyllä se Ahtikin näköjään
osaa olla heikomman puolella tarvittaessa, kun omat resurssit
eivät enää riitä. Siinä sitten hiljalleen nousi vielä pari muuta
isoa ahventa ja yksi pieni ahvenen lapsikin. Huono näköni ei
tahtia hidastanut, vaan kalat nousivat ylös kun olivat kunnolla
tarttuneet koukkuuni. Mitään särjen syöntiä en edes nähnyt,
koko touhu oli arvailujen varassa ja silti kertyi vajaan kilon
verran syötäviä kaloja. Vain muutamalla grammalla hävisin
suurimman kalan palkinnon Karin lahnalle, mutta se ei iloani
yhtään sumentanut, niin kuin ei sekään, että kalayliherkkänä
en itse voi saalistani nauttia.
Totta on: ”Onni yksillä, kesä kaikilla” ja joillakin on vielä
näköjään moukan tuuri.
Maria Tanjunen

Ritvan ensimmäinen kisa.

Ongintamestarin mietteitä
Olinpa henkeä täynnä ja mukavaa tunnetta ottaessani ongintakilpailuun osaa liki 15 vuoden taoun jälkeen. Madot tosin
jouduin ostamaan kaupasta, koska kuiva ja kuuma kesä ajoi
lierot liian syvälle. Keli suosi myös kalakelinä ja oli mukava
fiilistellä rantakivillä kolme tuntia rauhassa poissa ruuhkista
ja antaa matojen hoitaa tehtävänsä.
Kuvittelin mielessäni kisapäivän muuttuessa saunan kanssa
samalle päivälle, että se toisi myös osanottajia. Toisin kävi.
Miehiä oli kolme ja naisia kolme.
Tästä huolimatta olemme usein muistelleet värikkäissä
saunaterassikeskusteluissa aikoja, kun nämä kisat aikoinaan
olivat yhdessä vietettyjen hetken aatelia. Silloin saaduista
kaloista erotettiin soppakalat, jotka yhdessä perattiin, perunat
kuorittiin ja tehtiin soppa yhdessä nautittavaksi. Ne olivat
hienoja hetkiä, satoi tai paistoi.
Aikanaan tämä perinne kuitenkin kuivui kasaan. Taisi olla syynä tuo ”perunateatteri”. Suurella sydämellä
ovat eräät majalaiset kaiholla muistelleet näitä yhteisiä hetkiä, jolloin tulee aina mieleen niiden puhaltaminen henkiin, jotteivät ne tyystin unohtuisi ja katoaisi.
Eihän siihen kai tarvittaisi kuin osanottajia, soppahenkilö,
kaasuliesi, kauha ja kattila sekä uudet perunat muine tarpeineen - jotta ei enää tarvitsisi kuoria.
Ajatuksena tuleville vuosille,
Kari Puustinen
TULOKSET
Miehet
Kari Puustinen
Kari Laattala
Kari Brander
Naiset
ia
Tanjunen Mar
la
Ul
en
an
Honk
tva
Holopainen Ri

Saalis
1900 g
1540
1060

960 g
74
0

Suurin kala
392 (lahna)

355 (ahven)

g

g
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Länsimetro läpi harmaan kiven
- metrolla mökille!

Länsimetron rakennustyöt Ruoholahdesta
Matinkylään ovat viimein alkaneet tammikuussa 2010 ja liikenne käynnistyy
nykyarvion mukaan vuoden 2015 lopulla.
Radan uudet asemat tulevat olemaan
Lauttasaari, Koivusaari, Keilaniemi,
Otaniemi, Tapiola, Urheilupuisto ja Matinkylä. Metroasemat ovat määräytyneet
paikkoihin, joissa niille on riittävästi
käyttäjiä. Hankesuunnitelmassa on myös
Niittykummulle suunniteltu asemavaraus,
mutta sen rakentaminen ja rahoittaminen
samassa aikataulussa muiden asemien
kanssa riippuu aseman lähiympäristön
rakennusoikeudesta saatavista tuloista.

Lauttasaaren asema ja
bussiyhteydet
Lauttasaaressa asema sijoittuu keskelle
saarta, Lauttasaarentien ostoskeskuksen tuntumaan. Pääsisäänkäynti on
ostoskeskuksen tontilla Otavantien ja
Kauppaneuvoksentien kulmassa nykyisen St1:n huoltoaseman kohdalla ja
toinen sisäänkäynti Lahnalahdenpuiston
itäpuolella Gyldenintiellä, Punaisen Huvilan ja viereisten asuintonttien kohdalla.
Kesämajamatkalaiset tullevat käyttämään Gyldenintien sisäänkäyntiä, josta
on mukava kävelymatka maja-alueille.
Lauttasaaren asemalaituri sijaitsee noin
30 metriä maanpinnan alapuolella. Ennusteen mukaan Lauttasaaren asemalla
on noin 20 000 käyttäjää vuorokaudessa.
Asema luo mahdollisuudet ostoskeskuksen palvelutarjonnan monipuoliseen
kehittämiseen. Ostoskeskuksen osalta
tutkitaan asemakaavan muuttamista:
vaihtoehtoina ovat nykyisen rakennuksen
säilyttäminen, lisärakentaminen nykyisen
rakennuksen oheen tai täysin uusi rakennus. Kaavoituskatsauksen 2010 mukaan
tutkitaan nykyisen ostoskeskusrakennuksen korvaamista uudella paremmalla
liikerakennuksella ja asuinkerrostaloilla.
Suorat bussiyhteydet Helsingin kes46

kustaan korvaantuvat metrolla ja Lauttasaaren asemasta tulee alueen liityntäliikenteen keskus. Metron valmistumisen
jälkeen ainoastaan yksi Lauttasaaren
bussilinjoista jatkaa keskustaan. Liityntäbussiliikenne kulkee myös Gyldenintien
kautta ja sen sisäänkäyntiä käyttävät
erityisesti liityntäliikennettä hyödyntävät matkustajat. Bussien kääntöpaikalle
Lauttasaarentie 25:een on varattu tilaa
kahdelle odottavalle bussille. Alueelle
suunnitellaan liityntäpysäköintiä Tallbergin puistotien varteen noin 30 paikkaa ja
mahdollisesti rakennettavaan kalliopysäköintilaitokseen jopa 200 autopaikkaa.
Pyöräpysäköintipaikkoja sijoitetaan molempien metron sisäänkäyntien yhteyteen
yhteensä 130. Bussireittien alustavat
suunnitelmat ovat nähtävissä Länsimetron nettisivuilta/asemat/Lauttasaari/
Liikennejärjestelyt.

Uudet linjat ja automaatio
Kun Länsimetro valmistuu, avataan kaksi
linjaa: Matinkylä-Mellunkylä ja TapiolaVuosaari. Ruuhka-aikoina molempia linjoja liikennöidään viiden minuutin välein
ja muuna aikana kymmenen minuutin
välein. Ruuhka-aikana Tapiola-Itäkeskus -liikennöintiväli on 2,5 minuuttia.
Normaalinakin aikana vuoroväli tällä
osuudella on vain viisi minuuttia. Kyllä
alkaa mökkimatka sujua hujauksessa!
Teknisesti junia on mahdollista ajaa jopa
90 sekunnin välein. Tiheämpi liikenne
mahdollistaa myös ajamisen nykyistä
lyhyemmillä junilla. Tästä on etua uutta
metrorataa rakennettaessa, sillä uudet
asemat voidaan vastaavasti rakentaa
lyhyemmiksi.
Länsimetroa ajetaan alusta alkaen automaattimetrolla. Helsingin metro siirtyy
automaattimetron käyttöön jo ennen länsimetron valmistumista, arviolta vuoden
2014 alusta. Metroa uudistetaan siirtymällä automaattiseen ohjausjärjestelmään

ja samalla korvataan ikääntyneet liikennettä ohjaavat ja turvaavat asetinlaitteet
sekä niiden käytönohjausjärjestelmä.
Uuden järjestelmän myötä junat kulkevat
täysin automaattisesti, ilman kuljettajaa.
Liikenteenohjaajat tarkkailevat metroliikennettä valvomosta käsin ja ohjaavat
järjestelmän toimintaa. Automaattijärjestelmä tekee jo nykyisellään erittäin
turvallisesta metrosta vieläkin turvallisemman tarkemman kulunvalvonnan ja
inhimillisten virheiden mahdollisuuden
poistumisen vuoksi. Automaatio myös
reagoi moneen poikkeustilanteeseen
ihmistä nopeammin. Myös turvallisuusjärjestelyjä uusitaan lisäämällä matkustajien parissa liikkuvaa henkilöstöä niin
asemilla kuin junissakin. Metrotunnelin
lisäksi myös metrojuniin tulee paloilmaisimet. Kaikkiin metrovaunuihin tulevat
tallentavat valvontakamerat, joiden kuvaa
voidaan tarkastella myös reaaliaikaisesti
valvomosta käsin. Asemien turvallisuutta
parannetaan laituriovilla. Kaikki automaattimetron kriittiset toiminnot rakennetaan vikaturvallisiksi. Se tarkoittaa sitä,
että junan kulku edellyttää järjestelmän
häiriötöntä toimintaa, muutoin juna pysäytetään ja tilanne selvitetään.
Ja tärkeä tieto hellekesän jälkeen:
nykyisissä metrojunissa ei ole ilmastointia, sitä ei pystytä rakentamaan niihin
tilanpuutteen vuoksi eikä kuljettaja pysty
vaikuttamaan ilmanvaihtojärjestelmän
toimintaan. Lähivuosina hankittaviin
uusiin juniin tulee ilmastointi.

Rakennustyötä
Metroa varten rakennetaan kaksi 13,9
kilometrin pituista tunnelia. Lisäksi
louhitaan 15 pystykuilua, jotka on suunniteltu hätäpoistumista, paineentasausta,
ilmanvaihtoa ja savunpoistoa varten.
Länsimetron tieltä louhitaan kaiken
kaikkiaan 3.000.000 kuutiota kalliota.
Ruoholahdessa aloitettiin tammikuussa

2010 avolouhinta Ruoholahden metron
huoltotunnelin suuaukolla Salmisaaressa Holiday Inn -hotellin ja Länsiväylän
välissä. Sen jälkeen louhittiin noin 300
metrin mittainen huoltotunneli nykymetron pohjoispuolella. Kesän alussa päästiin
louhimaan ratatunneleita. Lauttasaaressa
työt aloitettiin ajotunnelien louhinnoilla
alkukesällä 2010. Espoon rakentamista
viivästyttivät yli vuodella metrotunnelien
ja asemien maanalaisista kaavoista tehdyt
valitukset, jotka korkein hallinto-oikeus
hylkäsi helmikuussa 2010.
Rakennustyöt Otaniemessä, Keilaniemessä ja Karhusaaressa alkoivat kesäheinäkuun vaihteessa. Ennen töiden alkamista on tehty paljon valmistelevaa työtä,
sillä erityisesti Otaniemessä ja Keilaniemessä sijaitsee paljon herkkiä laitteita ja
koneita. Kolmen ajotunnelin louhintaurakat valmistuvat vuodenvaihteessa. Tämän
jälkeen työt jatkuvat välittömästi ratatunnelin ja asemien louhinta-urakoilla. Ratatunnelin louhinta kilpailutetaan syksyn
2010 aikana. Kaikkiaan metrolouhinnat

kestävät Otaniemessä alkuvuoteen 2013,
Keilaniemessä ja Karhusaaressa syksyyn
2012. Tapiolassa työt käynnistyivät kesäkuun alussa Länsimetron ja Tapiolan
keskuspysäköinnin eteläisen ajotunnelin
maanrakennusurakalla. Itäisen ajotunnelin urakka Tapionaukiolla alkoi kesän
aikana. Tämän jälkeen työt jatkuvat
ratatunnelin louhinnoilla.

Seurataan etenemistä
Länsimetroa varten on nettiin räätälöity
seurantapalvelu. Palvelusta näkyvät
radan koko linjaus sekä ajotunnelien, asemien ja kuilujen paikat. Karttaan piirtyy
ajantasainen tieto siitä, mihin asti tunnelipäät yltävät. Seurantapalvelun osoite
on on http://seuranta.lansimetro.fi. ”Hae
osoite” -kenttään voi syöttää osoitteen ja
katsoa vaikkapa, miten louhintatyöt ja
huoltotunnelit etenevät.

Lähteet:
http://www.lansimetro.fi
Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston kaavoituskatsaus 2010
Lauttasaari-lehti Nro 2, 14.1.2010,
artikkeli ”Katsaus Lauttasaaren tulevaan kaavoitusvuoteen”, kirjoittajana
kaupunkisuunnitteluviraston vuorovaikutussuunnittelija Juha-Pekka
Turunen

Siinä meille puuhaa valmista odotellessa!
Ulla Honkanen

Piispanristi 32
06100 Porvoo

El-Car Oy

Mittatie 26, 01280 Vantaa
Puh. 09-389 4995

metsastajaliitto.fi

Seuratalon Baari

Metsäkyläntie 393, 49540 Metsäkylä
Puh. 05-345 8206

Vantaan Tuotekuljetus Oy
Kirkantie 17 C, 01750 Vantaa
Puh. 040-702 9554

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

Henkilöstöjohdon ryhmä - HENRY ry
Mannerheiminaukio 1 E, 5.krs, 00100 Helsinki
puh. (09) 682 9020 Fax (09) 682 90 226
henry@henryorg.fi

www.henryorg.fi

Puhelinpalvelu 0800 98093 (maksuton)
ma-pe klo 8-18
www.pks.fi asiakaspalvelu@pks.fi
Häiriöilmoitukset 0800 980 99

Pohjois-Karjalan
Sähkö Oy
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Sorvaajantie 6
06450 PORVOO
Puh. 019-549 833
Kanta-asiakkaalle
www.dimico.

etuja www.infokk.fi

Pohjois-Karjalan
Sairaanhoito- ja
Sosiaalipalvelujen
Kuntayhtymä
PERNAJAN KUNTA

- PERNÅ KOMMUN
www.pernaja.

Transfennica Oy Ab
Satamantie 4, 49460 Hamina
Puh. 05-132 6327
www.transfennica.com

MYRSKYLÄN
KUNTA

Saint-Gobain
Rakennustuotteet Oy

www.myrskyla.fi

Hinauspalvelu
B. Poliisien
Granbohm
PORVOO

Ampumaseura
ry
Puh.
0400-480 420

Otaniemen Asuntosäätiö

Teollisuustie 15, 06150 PORVOO
Puh. 0207 601 501

MYRSKYLÄN
KUNTA

Porvoon vesi BorgÂ vatten

Puh. 019-510850
www.myrskyla.

www.porvoo./vesilaitos

Pohjois-Karjala
LVIS-Suunnittelu
Porvoon Lääkärikeskus
Oy
Koskikatu 11 C, 80130 JOENSUU
Erik Åsten
Piispankatu 22, 06100
PORVOO
www.proagriapohjois-karjala.fi
www.porvoonlaakarikeskus.
Puh. 019-521 1500

LVI- ja öljypoltin Asennus ja huolto

LVI TIMO ANDERSSON Ky
07830 PUKARO
Puh. var. 019-610 122
Auto 040-550 0968

Vesi, viemäri, ilmanvaihto ja sähkösuunnitetlu

Bysmetsintie 62, 06500 PORVOO
Puh. 0400-843 559

Piispankatu 22, 06100 PORVOO
Puh. 019-524 4750
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Myllysillantie 5, 07150 LAUKKOSKI
Puh. 019-664 9433

HERTTA

îKiviliikeî

Hiihtäjäntie
(09) 755 2420
Putkireformi
Oy 29, 00810 HELSINKI, Puh.
Louhinta Lampi

Av.: ark. 7-21, la 7-18, su 12-21
Urakoitsijantie 15, 06450 PORVOO
Ylöstalontie 8, 07600 MYRSKYLÄ
www.k-supermarket.fi/hertta
Puh. 020 765 0050
Puh. 019-677 0009
www.putkireformi.
www.louhintalampi.

INTERNATIONAL PAPER
Porvoon Röntgen Oy
Borgå Röntgen Ab

Kirjanpitotoimisto
Sirpa Koskelainen Ky

Helsingin
kirjatyöntekijöiden
yhdistys ry

Henkilöstökuljetus
Sopari Oy

Myˆs tilausajoa
Puh. 0400-999 334, 040-566 0157

”Panasonic ilmalämpöpumput

Huoltoliike AHO-Service O
Alkrogintie 43, 06400 PORVOO
Puh. 0400-841 135

Ristikko 2010

Laatinut: Pentti Miettinen.
Ratkaisu sivulla 52.
49

Noutotukku, Kaltimontie 10, 80100 Joensuu
Puh. 010 533 9741

TUUSNIEMEN
KUNTA
Tuusniemen
Keskitie 22, 71200 Tuusniemi
kunta
Puh.
017-689 041
www.tuusniemi.fi
www.tuusniemi.fi

Tuupovaaran
Sähkö
TUUSNIEMEN KUNTA
Tmi Eskowww.tuusniemi.fi
Tolvanen

Suomen Merimies-Unioni
SM-U ry
E. VUOLA OY

Vattuniemenkatu 2 A 81,
00210 Helsinki

BDO Finnpartners Oy

Kumputie 5, 82730 Tuupovaara
Puh. 050-384 5201

KHT-Yhteisö
Vattuniemenranta 2, 00210 Helsinki
Puh. 0207 432 920

Haminan Varuskuntakerho

BRÄNN & BRÄNN OY

Kadettikouluntie 3, 49400 Hamina
Puh. 05-353 9353
www.haminanvaruskuntakerho.fi

Wavulinintie 3, 00210 Helsinki
Puh. 010 239 5900

Asianajotoimisto
Castrén & Snellman Oy

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

Työttömyyskassojen
Yhteisjärjestö ry
Leevene Oy

Elementtiasennusliike
H. Tourunen Oy

Kiinteistö- ja Talohoito Oy
Lauttasaarentie 47, 00200 Helsinki
Puh. 020 755 8670

Veneentekijäntie 11, 00210 Helsinki
Puh. 010 239 2300
www.leevene.fi

Martinlaakson
Huolto Oy ISA

Insinööritoimisto
Olof Granlund Oy

R.R. REMONTTI RUUSKANEN OY

Kuriirittie 40 A, 01300 Vantaa
Puh. 0400-456 529

Kukintie 3, 01620 Vantaa
Puh. 09-878 051

Wahlmark KM Oy

Porttikaari 1, 01200 Vantaa
Puh. 09-868 9170
www.wahlmark.fi

VTK Kiinteistöt Oy

Elannontie 3, 01510 Vantaa
Puh. 09-836 2710

Malkit Oy
Mekaanikonkatu 3, 00880 Hki, P. 020 748 0700

Rakennus Hannonen Oy

Uudis- ja korjausrakentaminen
Reijo Hannonen
Puh. 040 59 69 274
reijo.hannonen@spynet.fi

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

ADVANTEC OY

Laulurastaantie 17, 00700 Helsinki
Puh. 09-385 6528
www.remonttiruuskanen.com

Kiinteistöpalvelu Rundelin Oy

PL 159, 00201 Helsinki
Puh. 09-682 1490
kiinteistöpalvelua

PNO Trailer Oy

Terisuontie 8
00700 Helsinki
Puh. 050-526 6447
www.rundelin.com

kiinteistöpalvelua

Keravantie 507, 04140 Martinkylä
Puh. 09-343 4480
www.pno.fi

Oy Lyth-Instrument Ab

RAVINTOLA RIXI-BAARI

Invataksi Nortamaa Oy

Isokaari 24, 00200 Helsinki
Puh. 09-677 320
www.rixibaari.fi

Helsingin Akvaariokeskus Ky

Ruuvikatu 5, 48770 Kotka
Puh. 05-218 4455
www.nortamaa.fi

Bertschi Finland Oy

Itämerenkatu 26, 00180 Helsinki
Puh. 09-586 5861

Rahtarinkatu 1, 00980 Helsinki
Puh. 09-3417 3730
www.bertschi.fi

MN Kuljetus Oy

Suomen Selluvilla-Eriste Oy

Juustokivenkatu 1 Harjavalta
Puh. 020 150 120

Perttiläntie 4, 07230 Monninkylä
Puh. 019-560 6600
www.selluvilla.net

TILITOIMISTO
S. YLI-RAHKO OY

Horsmakuja 10, 01300 Vantaa
Puh. 09-836 2120 www.yli-rahko.fi
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Kiinteistö- ja Talonhoito Oy
Lauttasaarentie 47, 00200 Helsinki
Puh. 020-755 8670

KOTIINKULJETUS 3€

LAUTTASAARI

Lehdon Sementtivalimo

Kartanontie 154, 12540 Launonen
Puh. 019-762 061

TURVALLISTA MATKAA
Harry Vettenranta
ES-Projektit Oy

Koivulahden
Säästöpankki
PL 11, 66551 Koivulahti
Puh. 06-3462 111

www.etola.net

Panelian Terästyö

Lyytikänkatu 18, 29200 Harjavalta
Puh. 02-674 3320

Allmark Oy

INCAD OY

Lauttasaarentie 52, 00200 Helsinki
Puh. 0400-600 417

Särkiniementie 27 B 13, 00210 Helsinki
Puh. 09-679 259

TIETOPURO OY

A-KLINIKKASÄÄTIÖ

Pohjoiskaari 9 a, 00200 Helsinki
Puh. 09-682 0201

ELB OY

Thuja Design

Lauttasaarentie 47, 00200 Helsinki
Puh. 040-508 0208
www.thujadesign.fi
Renkaat, vanteet, asennukset

Kirvuntie 23, 02140 Espoo
Puh. 09-611 303

Rengasmaailma Oy

Uudenmaan Sähkötyö Oy

www.sommix.fi

www.rengasmaailma.fi

Viertolantie 17, 04300 Tuusula
Puh. 0400-920 910

Korjaa ja rakentaa mökkejä

Asianajotoimisto
Haara & Salo

Vantaan Taksiautoilijat ry

Pizza Express

Kuljetusliike
Väinö Laine & Co Oy

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

Lauttasaarentie 13, 00200 Helsinki
Puh. 09-675 627
www.pizzaexpress.fi

Peltolantie 2, 01300 Vantaa
Puh. 09-838 6630

RUOHOLAHTI
Itämerenkatu 2
Puh. 6831 3340

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

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

Punainen Risti

LUOVUTA VERTA
Rakennusliike Se-Ro-Ka Oy
Kuormatie 3, 03100 Nummela
Puh. 09-222 5681,
0400-741 174, 040-544 3629

Oy Sav-Inter Ltd
Puh. 046 811 0665

Tmi EKKAN

Aleksiskiventie 1, 04220 Kerava
Puh. 09-294 1822

WEST COMPANY OY
JULKAISU- JA KUSTANNUSTOIMINTAA

Käyntikortit ja muut mainosjulkaisut West Company Helsinki Oy
tarpeittenne mukaan
Gyldenintie 10 C, 00200 Helsinki
Puh. 670 698 Fax 670 854
westcompany@co.inet.fi www.palveluhakemistot.fi

Navy Blue Ltd Oy

Veneentekijäntie 4, 00210 Helsinki
Puh. 010 239 2301

BRUSHPAINTERS OY

Porvoonkatu 5-7, LH 975,
00510 Helsinki, Puh. 09-496 443
info@brushpainters.fi

Hernetie 5 B 4, 01300 Vantaa
Puh. 040-570 1013

Ravintola Persilja

Tallbergin puistotie 1, 00200 Helsinki
Puh. 09-621 6727

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

VEIKKO LEHTI OY

Vattuniemenkatu 27 A, 00210 Helsinki
Puh. 09-4765 0600 • www.espoy.fi

Lauttasaaren
Fysikaalinen Hoitolaitos

Lauttasaarentie 29
Puh. 682 1010

www.abloy.fi

www.tulliliitto.fi
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Ristikon 2010 ratkaisu.

www.fazer.fi

Rihkamatori 2, 06100 Porvoo
Puh. (019) 529 4400, www.op.fi

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

Ark. 10-17.30
☎ 09-682 1848
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www.onninen.fi

Meriveden lämpötila v. 2010
(punaisella = sinilevähavainto)
pv kk klo ast.

4

pv kk klo

ast.

pv kk klo

ast.

pv

kk

klo

ast.

pv

kk klo

ast.

8
15
22
31

4
9
12
13

2
5
9
12
17
19
23
25
26

13
9
12
12
13
14
14
15
16

2
3
7
8
9
10
13
13
17
21
24
28

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

11.45

18
17
20
19
21
21
24
21
22
22
22
21

7
11
14
18
21
25
28

8
8
8
8
8
8
8

21
22
22
20
20
19
17

5
5
5
5

11.10
10.22
10.05
16.45

6
6
6
6
6
6
6
6
6

15.18
18.18
11.03
10.00
17.37

11.11
14.46
14.18
10.48

13.20
12.20
12.10
14.45
13.00
10.38
10.40
10.45
10.27
11.52
10.57

09.55
15.10
16.02
13.40
10.43
18.23
14.05

pv kk klo ast.

pv kk klo ast.
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Meriveden lämpötila v. 2009
(punaisella = sinilevävaroitus)
pv kk klo

26 4

ast.

17.03

6

pv kk klo

2
10
16
19
23
25
30

5
5
5
5
5
5
5

ast.

7
8
17.58 8
10.05 10
12.10 10
11.27 9
09.00 11
17.45
10.14

pv kk klo

3
8
10
13
17
19
23
27

6
6
6
6
6
6
6
6

ast.

pv kk klo

11 1 7
10 2 7
18.20 13
47
11.40 13
67
12.38 13
87
09.39 13 11 7
11.18 16 15 7
10.09 17 18 7
22 7
25 7
29 7

ast.

pv kk klo

19
19 30a
09.23 17
11.35 17
10.25 17
11.10 18
11.04 18
11.30 20
09.11 18
09.49 18
10.30 19

09.01

10.06

11.58

11.00

60y

ast.

pv

kk

klo

ast.

pv

kk

18
17 5 9
16 14 10
5 8 12.28 18 12 9 12.11 16
10.00 19
19 26 11 16.11 13
88 88 10,00
15 8 11.25 16
19 8 17.58 13
22 8 11.55 15
26 8 14.35 17
29 8 11.25 16
08.33

09.52

klo
12.44

ast.
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Meriveden lämpötila v. 2008
pv kk klo ast.

4

pv kk klo

1
4
7
10
17
24
31

5
5
5
5
5
5
5

ast.

8
10
09.53 8
09.16 9
14.21 9
13.00 10
11.26 12
10.15
10.30

pv kk klo

4
7
11
14
20
25
28

6
6
6
6
6
6
6

ast.

11
13
10.36 13
09.00 12
13.34 13
10.43 12
10.15 13
10.05
10.48

pv kk klo

ast.

pv kk klo

ast.

pv kk klo

ast.

2
5
10
12
16
19
23
26
30

15
15
18
18
18
18
18
16
18

6
9
13
16
20
23

17
17
18
17
17
17

69
27 9

16 12 10
13

7
7
7
7
7
7
7
7
7

07.51
09.05
14.45
11.39
09.55
09.05
11.27
18.50
10.00

8
8
8
8
8
8

13.25
17.57
18.01
18.07
09.57
10.50

17.13
11.45

pv

kk

klo

ast.

12.17
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Meriveden lämpötila v. 2007
pv kk klo ast.

4

pv kk klo

ast.

pv kk klo

ast.

pv kk klo

ast.

pv kk klo

ast.

6 5
13 5
19 5

5
9
10

2
6
8
9
13
16
20
22
23
27
30

12
16
14
19
16
14
14
15
16
16
16

4
7
13
14
18
21
27

18
17
19
18
18
13
16

1
11
13
15
18
22
26
29

15
19
21
20
20
18
18
15

09.05
08.00
11.23

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

10.50
13.05
11.05
13.00
11.30
10.00
09.40
09.50
10.05
13.20
17.55

7
7
7
7
7
7
7

08.30
09.20
09.51
16.12
13.12
09.52
10.00

8
8
8
8
8
8
8
8

12.45
09.35
13.30
15.10
10.42
13.20
09.30
18.00

pv kk klo

8 9

ast.

11.30

14

pv kk klo ast.
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Meriveden lämpötila v. 2006
pv kk klo ast.

pv kk klo

ast.

pv kk klo

ast.

pv kk klo

ast.

pv kk klo

ast.

53
pv kk klo

ast.

pv kk

klo

ast.

23 6
27 6
30 6

10.05
13.20
17.55

16
16
16

Meriveden lämpötila v. 2006
pv kk klo ast.

pv kk klo

4

15
75
95

ast.

13.50
08.25
13.20

6
7
6

pv kk klo

ast.

pv kk klo

ast.

pv kk klo

ast.

pv kk klo

ast.

3
7
10
14
21
23
25
28

10
8
9
15
20
20
19
16

1
5
7
12
15
19
22
26

15
12
19
21
9
11
14
16

5
9
16
19
23
26
30

20
21
21
20
21
20
20

2
9
19
23
30

19
12
10
13
10

6
6
6
6
6
6
6
6

9.38
10.15
11.40
11.30
15.00
17.50
11.30
11.50

7
7
7
7
7
7
7
7

10.25
11.20
14.52
13.40
13.40
14.35
18.10
14.25

8
8
8
8
8
8
8

11.00
15.10
14.50
08:25
10.25
11.45
13.05

9
9
9
9
9

14.35
12.00
13.05
14.03
13.11

pv kk

klo

ast.

8 10 13.40 12

Meriveden lämpötila v. 2005
pv kk klo

27 4

ast.

17.20

pv kk klo

6 24 5
26 5
28 5

ast.

12
15.00 14
13.00 10
14.55

pv kk klo

1
7
8
14
15
24
29

6
6
6
6
6
6
6

ast.

pv kk klo

8 2
13.00 12
4
13.08 9
5
10.25 11
6
14.55 12
8
14.40 18
9
15.12 10
11
12
13
15
16
20
23
18.20

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

ast.

13
09.45 15
10.36 17
10.48 17
11.08 17
10.20 18
13.37 20
21.00 19
12.20 20
14.06 20
13.20 20
12.35 20
09.30 19
12.51

pv kk klo

1
3
3
13
17
20
24

ast.

pv kk klo

18 3 9
11 11 9
17 24 9
16
17
18
17

8 09.50
8 09.15
8 18.40
8 12.00
8 15.13
8 12.11
8 13.25

09.42
11.21
11.47

ast.

15
12
11

pv kk klo ast.
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Meriveden lämpötila v. 2004
pv kk klo ast.

4

pv kk klo

11
22
26
29

5
5
5
5

9.50
11.15
9.25
10.05

ast.

8
7
9
9

pv kk klo

ast.

pv kk klo

ast.

pv kk klo

ast.

pv kk klo ast.

2
5
8
9
12
14
16
18
23
25
30

10
13
7
9
10
11
9
9
12
12
11

3
7
10
14
17
21
24
28

12
14
14
16
16
17
17
17

4
5
7
14
18
19

20
21
21
18
17
17

19 9

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

10.03
10.03
15.50
15.05
11.10
18.15
10.00
07.00
09.53
10.45
10.55

7
7
7
7
7
7
7
7

10.10
08.35
09.40
08.25
09.00
10.10
09.05
08.55

8
8
8
8
8
8

16.55
14.25
07.08
09.45
08.45
09.20

Ullan sademittari 2010
(sunnuntaita edeltävien viikkojen sademillimetrimäärät = mm)
kk

vko mm

su 2. toukokuu 17
18
19
20
21
su 6. kesäkuu 22
23
24
25
su 4. heinäkuu 26
27
28
29
su 1. elokuu 30

54

4
30
0
13
0
0
15
5
4
0
0
10
1
0

kk

vko mm

31
32
33
34
su 6. syyskuu 35
36
37
38
su 4. lokakuu 39
40
41
42
su 1. marras 43
44

19
16
4
42

11

pv kk klo ast.

10

Info-puh. 0600 30006
(1,75 €/min + pvm)
Liput 15–30 €
Lippukassa avoinna
klo 12–13 ja 2 tuntia
ennen esitystä.
Ennakkomyynti:

Toim.maksu alk. 2,50
S-Etukortilla lipuista
3,50 alennus
myös perheenjäsenille

Pe
La-Su
Ma
Ti
Ke
To
Pe
Su
Ma
Ti-Su

17.9.
Mäntsälä
18.-19.9. Porvoo
20.9.
Sipoo
21.9.
Kerava
22.9.
Klaukkala
23.9.
Kauniainen
24.9.
Kirkkonummi
26.9.
Lohja
27.9.
Tuusula
29.9.-31.10. Helsinki

Riihenmäen kenttä 15.30
30 ja 18.30
Myllymäen kenttä La 17,
7, Su 13 ja 17
Nikkilän koulukesk. 18.30
30
Keskuskoulu
18.30
30
Ala-aste
15.30
30 ja 18.30
Sahara
15.30
30 ja 18.30
18 30
Gesterbyn koulu
15.30 ja 18.30
13 ja 17
Riihikallion kenttä 18.30
Kaisaniemi
Ti-Pe 18.30
La-Su 13 ja 17
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Liity Hohtoklubiin!
Lähetä tekstiviesti KEILA
numeroon 16141, niin pääset jäseneksi

56

