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Liikenteessä
sekunnit ratkaisevat.

Syyspimeällä vastaantulevien ajoneuvojen ajovalot saattavat sokaista kuljettajia ja häikäisystä toipuminen voi kestää
useita sekunteja. Hyvä liikennenäkö perustuu testattuun näöntarkkuuteen ja erikoispinnoitettuihin laseihin, jotka vähentävät häikäisyä ja puolittavat siitä toipumiseen tarvittavan ajan. Tule Instrumentariumiin ja aja pimeällä jopa kaksi
kertaa turvallisemmin!

Nyt Plussa-kortilla optikon
näöntarkastus ilmaiseksi!

e sopivat
ituksen näkötilanteestasi ja kerromme juuri sinull
Tarjoamme täysin ilmaiseksi amma�imaisen karto
sen,
tulok
uksen
tutkim
näön
isen
kirjall
en
erillis
ratkaisut suosituksineen. Mikäli haluat mukaasi
.ﬁ
i hinta kätevästi osoi�eessa instrumentarium
on sen hinta 35 €. Varaa aika ja laske silmälasies

Ajamiseen soveltuvat silmälasit.*
Yksitehot

alk.

Monitehot

99 € 199 €
alk.

Erikoispinnoi�eet lyhentävät vastaantulevien valoista häikäistyneenä
aje�ua matkaa ja suojaavat linssiä näköä vääristäviltä naarmuilta.

Silmälasien ostajalle kaupan
päälle toiset lasit 0 €.**
Valitse sopivin vaihtoehto tarpeesi
mukaan: aurinkolasit voimakkuuksilla,
yksilölliset lukulasit, kaukolasit tai
monitehot.

VARAA AIKA NÄÖNTARKASTUKSEEN OPTIKOLLE TAI SILMÄLÄÄKÄRILLE
HELPOSTI YHDESTÄ NUMEROSTA 09 4241 7000 TAI www.instrumentarium.ﬁ
Puhelun hinta: paikallisverkkomaksu (pvm) 9,9 snt/puhelu + 2,39 snt/min, matkapuhelimiin 9,9 snt/min.
Puhelinnumeron aukioloaika: ma–pe 8–20.00, la 9–15.00, su suljettu. Katso lähin myymäläsi www.instrumentarium.ﬁ.

*Ajamiseen soveltuvat silmälasit 1.5 yksitehot kova ja heijastuksenesto 4.00– -6.00/3.0 (yht. 4.00-6.00), 1.5 moniteho kova ja heijastuksenesto 4.00– -6.00/4.0. **Toiset lasit kaupan päälle kun ostoksesi vähintään 99 €. Kehykset erikoismallistosta, linssit 1.5 yksitehot varastovoimakkuuksin/monitehot hiomovalmistusrajoin. Tarjous voimassa 13.9. – 7.11.2010. Koskee uusia tilauksia. Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.
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Rohkeasti kohti uutta
Eräänä päivänä maaliskuussa heräsin
majassamme viileähköön aamuun. Sytytin kamiinaan tulen ja painuin takaisin
makuupussiin odottelemaan lämmön leviämistä. Pian olisi aika mennä Kesäkodille
yhdistyksen vuosikokoukseen, mutta hetki
oli vielä aikaa pitkittää aamu-unia. Hanget
ympärillä ja tulen kajastus kamiinassa.
Samassa raukeuden tilassa saavuin
kokoukseen – herätäkseni vihdoin siihen, että minua ehdotettiin yhdistyksen
puheenjohtajaksi Tuomon ilmoitettua
tehtävästä luopumisestaan. Muutaman
nielaisun jälkeen sain soperrettua, etten
oikein usko ja se ei varmaankaan ole
hyvä idea.
Yhdistyksemme kuitenkin tarvitsee
edustajansa hoitamaan yhteisiä asioitamme, ja vihdoin neuvottelutauon aikana ymmärsin, että ehkä minullakin
voi olla oma panokseni annettavanani.
Kieltäydyin päättäväisesti puheenjohtajan pestistä, mutta lupauduin hoitamaan
yhdistyksen tiedotusta ja tämän lehden
päätoimittajuutta. Hetken kyllä hirvitti,
mutta sitten päätin ottaa motokseni
”rohkeasti kohti uutta”.
Vaikka mottoa olen saanut ajoittain
tapaillakin, on kaikki sujunut kummallisen hyvin. Uuden hallituksen oli helppo
aloittaa työnsä, koska kaikki oli hyvällä
tolalla ja apua oli kokeneemmilta jatkuvasti saatavana.
Uutta kohti on alueemmekin menossa.
Tässä lehdessä puheenjohtajamme Matti
Koskinen kirjoittaa sekä Länsiulapanniemen majalaistoiminnan tilanteesta ja
sen kehittämisestä että pitkän tähtäimen
suunnitelmastamme, jonka toteuttaminen vaikuttaa monin tavoin niin majalaisten kuin alueenkin elämään. Kiitos
näistä ajatuksia herättävistä ja asioita
selventävistä teksteistä, Matti.
Kesän aikana uudet tuulet ovat puhaltaneet myös majamme pihamaalla. Olen
tutustunut uusiin maailmoihin, nimittäin
ruukkupuutarhani kautta, ja ne maailmat
toivottavasti avartuvat entisestään ensi
kesänä. Puutarhakirjoja enemmän uusia
maailmoja ovat avanneet ne lukuisat

romaanit, joita ehdin kesän aikana riippumatossamme lukea – turvallista ja ennen
kaikkea mukavaa matkailua, päiväunetkin
voi hoitaa siinä samalla.
Rohkeutta tarttua uuteen olen tarvinnut lehteä tehdessäni. Kun rutiineja ei
ole, on sovellettava. Toisaalta olen myös
havainnut, että vanhalla sanonnalla ”työ
tekijäänsä opettaa” on vinha perä. Joskus se valitettavasti opettaa kantapään
kautta. Kesän aikana unohdin turhan
monta kertaa majalle lähtiessäni kameran
kotiin ja harmittelin sitä sitten, kun lehti
alkoi muotoutua. Onneksi tiesin Tuomon
kuvaavan paljon, ja tässä lehdessä onkin
useita otoksia hänen kamerastaan. Päätoimittajan lämmin kiitos!
Uutta elämää saimme kuluneena
kesänä seurata lähipuissakin. Sarvipöllöperheen arki ei aina vaikuttanut helpolta,
mutta tiettävästi useampi poikanen
selvisi lentokykyiseksi ja sai nousta siivilleen kohti uusia maisemia. Tarkemmin
pöllöpesueesta voi lukea Lauri Saarelan
kirjoittamasta jutusta, johon sain Ville
Tähkävuorelta hienon poikaskuvan. Haluan kiittää teitä molempia.
Alueemme on saanut viime vuosina
useita uusia majalaisia, joihin lasken
myös itseni. Pyysin kuitenkin eräitä vielä
uudempia kertomaan, miten he päätyivät
Länsiulapanniemelle. Päivi, Tuomas, Tuuli
ja Timi – kiitos ja tervetuloa rohkeasti
peremmälle.
On sitten kysymys majan remontoinnista, pihan raivauksesta tai ampiaispesän
hävittämisestä, uuteen työhön kannattaa
ryhtyä. Ei suin päin, vaan harkiten. Apua
on aina saatavilla, kun vain uskaltaa kysyä.
Minulle on tämän lehden tekemisessä
ollut ensiarvoisen tärkeää saada Ullalta
ja Tuomolta neuvoja, joita ilman ja pelkällä rohkeudella moni asia olisi varmasti
mennyt paljon huonommin.
Vaikka uutta kohti on hyvä suunnata,
vanhaa ei ole tarpeen hylätä, jos se toimii.
Monilla majoilla vanhat huonekalut saavat uuden elämän, ja toisaalta perinteet
luovat jatkuvuuden tunnetta muutosten
keskellä. Majalaisten yhteiset tapahtu-

Rohkeasti kohti uutta joutuu joskus
menemään myös tämän näköisenä.
mat kantavat mukanaan historiaa, ja sitä
historiaa olen halunnut myös osaltani tallentaa lehteen. Tässä yhteydessä haluaisin
kiittää monivuotista ristikon laatijaamme,
Pentti Miettistä. Ristikko on monelle
ollut vuosien ajan pähkinä, jonka laittaa
talvivarastoon ja jonka kaivaa esille taas,
kun lumet sulavat. Sopivan haasteellinen
ja oivaltava.
Syksy on pian saapumassa, on uuden
talven aika. Vuodenajat vaihtuvat, mutta
vähitellen. Jossakin vaiheessa huomaa kesän vaihtuneen syksyksi ja talven kevääksi.
Samalla lailla meidät uudet hallituksen
jäsenet on perehdytetty yhdistyksemme asioiden hoitamiseen, vähitellen ja
kaikessa rauhassa. Vaikka rohkeasti kohti
uutta meneminen onkin jännittävää ja
uskaliasta, taidan mieluummin tukeutua
saattaen vaihdettavaan. Ja katsella taas
ensi talvena kamiinassa palavia puita.

Eeva Kekkonen
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P U H E E N J O H TA J A N
Kirjoitan nyt ensimmäistä Poliisimajalaisten puheenjohtajan palstaani. Kevään
vuosikokouksen yhteydessä Tuomo Honkanen ilmoitti, että tultuaan vanhuuseläkeikään hän halusi siirtyä eläkkeelle myös
Poliisimajalaisten puheenjohtajan paikalta. Tämä on aivan ymmärrettävää, olihan
Tuomo yhdistyksemme perustajajäsen ja
toiminut puheenjohtajana jo 14 vuotta,
yhdistyksemme perustamisesta alkaen.

Puheenjohtajaa etsimässä
Kovin helppoa ei kuitenkaan ollut Tuomon
seuraajan löytäminen. Tuomon päätös
oli tiedossa jo etukäteen. Useita keskusteluja oli käyty uuden puheenjohtajan
löytämiseksi, ja yhtä useita kieltäytymisiä
oli ennakkoon tullut. Vuosikokouksessa
esitettiin puheenjohtajaehdokkaaksi näitä
jo ennakkoon kieltäytymisestään ilmoittaneita. Kukaan ei ollut heidän mieltään
kääntänyt.
Vuosikokouksessa etsittiin myös uusia
puheenjohtajaehdokkaita. Heistäkään ei
kukaan suostunut. Hetken näytti jo siltä,
ettei kellään kokoussalissa olleella ollut
rohkeutta jatkaa Tuomon saappaissa,
vaikka täyttäähän niitä ei toki tarvinnut.
Pienen kokoustauon jälkeen minä ”uhrauduin”.
Olemme vaimoni Pirjo Suomalaisen
kanssa olleet poliisimajalaisia vasta neljä
kesää. Minulle ei ollut mitenkään itsestään
selvää ryhtyä yhdistyksen puheenjohtajaksi, vaikka taustaltani paljon yhdistystoiminnan rasitetta löytyykin. Mutta yhteisiä
asioita on kunkin vuorollaan hoidettava.
Lupasin vuosikokouksessa toimia puheenjohtajana yhden vuoden, jos saisin jaettua

tehtäviä laajasti hallituksen jäsenille. Ja
muillekin poliisimajalaisille.

Työmyyrästä kunniajäsen
Myös Ulla Honkanen ilmoitti, ettei jatka
yhdistyksen sihteerinä ja rahastonhoitajana. Ulla oli myös tehnyt jo naarasmehiläisen työn toimittuaan useiden vuosien ajan
hallituksen tukena. Hän oli pitänyt sekä
arkistot että kirjanpidon kunnossa, vastannut lehden toimittamisesta ja erittäin
monista käytännön seikoista. Ansioistaan
Ulla valittiinkin vuosikokouksessa kunniajäseneksemme.
Vaikka Tuomo ja Ulla jäivät syrjään
virkatehtävistä, ovat he molemmat olleet
koko vuoden aktiivisesti tukemassa uutta
hallitusta. Siitä heille mitä lämpimin
kiitos. Vaikka kokous pidettiin jo maaliskuussa, vasta toukokuussa siirtyivät
monet käytännön asiat Ullalta uudelle
rahastonhoitajalle. Keskeinen arkistomateriaali siirtyi uudelle sihteerille vasta
kesäkuussa. Tässäkin Ulla jaksoi siirtymäkauden auttaa käytännön asioissa.
Vieläkin saattaa postia tulla yhdistyksen
vanhaan osoitteeseen.
Tuomo on jatkanut yhdistyksen nettisivujen ja siihen liittyvän kalenterin
ylläpitäjänä. Tämä on ollut uudelle hallitukselle erittäin tarpeellinen tuki. Tuomo
antoi sidosryhmien yhteystietoja tarpeen
mukaan ja vinkkejä siitä, miten asioita
hoidetaan. Kaikkein tarpeellisinta ovatkin
olleet neuvot ja ohjeet, joita olemme
saaneet koko tämän vuoden. Ja uskoisin
saavamme niitä vielä ensi vuonnakin.
Kiirettä ei siirtymävaiheessa pidetty,
vaan tahdottiin siirtää asiat hyvässä järjes-

PA L S TA

tyksessä uudelle vastuuhenkilölle. Tässä
onnistuttiin minusta hyvin. Tosin työ on
osin vielä kesken.

Hallituksen työnjaosta
Vanhasta hallituksesta jatkoi vain kaksi.
Kari Puustisen tehtäväkenttään sovimme
talkooasiat ja rakennushankkeet. Näitä
ovat uusien majojen rakentamisen valvonta ja pitkän tähtäimen suunnitelman
toteuttaminen. Koska Kari on lähes aina
paikalla maja-alueella, hoitaa hän toki
monia muitakin käytännön seikkoja sekä
juhlia, ja perinteen mukaan hän myös
grillasi pihvit elokuun grillijuhlissamme.
Kari Brander otti vastaan sihteerin
työt ja arkiston hoitamisen. Käytännössä
kokouspöytäkirjat syntyvät kokouksen
aikana, mutta suurempi urakka Karilla on
kerätä yhteen kaikki palvelut ja toimintatavat, joita haluamme jäsenillemme
esitellä. Tämä työ on vasta alussaan ja
uskon, että ensi keväänä voimme niistä
kertoa kootusti jäsenillemme nettisivuilla
ja kirjeessä. Vuosien saatossahan ovat
yhdistyksemme palvelut ja ”jäsenedut”
jo laajentuneet varsin mittaviksi.
Hallitukseen valittiin vuosikokouksessa
neljä uutta jäsentä. Mikko Leppialho otti
hoitaakseen raha-asiat. Laskujen maksu
ajallaan, hyvä kirjanpito ja maanvuokrien
valvonta takaavat meille vahvan talouden.
Talous on yhdistyksessämme hyvällä tolalla ja hallituksen onkin oltava tarkkana,
että tämä erinomainen taloudenpito
jatkuu.
Eeva Kekkonen otti vetovastuun tiedottamisesta ja tämän lehden päätoimittajuuden. Hänelle kertyy talkootunteja
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aina hallituksen kokouksen jälkeen, koska
halusimme lisätä tiedottamista jäsenille.
Suurin työpanos tuli tietysti lehden kokoamisessa ja painokuntoon saattamisessa.
Eeva on osallistunut myös yhteisten
tilaisuuksiemme järjestelyihin aktiivisesti.
Pirjo Suomalainen lupasi organisoida
huvitilaisuuksiamme. Näitä ovat muun
muassa kalastuskilpailu, grillijuhla ja syksyn talkoiden jälkeinen venetsialaisjuhla.
Kaikkiin näihin tilaisuuksiin on tietysti
tarvittu monia talkoolaisia, jotka ovat
kukin osaltaan täyttäneet oman roolinsa.
Juhlamme ovat meiltä meille -periaatteella tuotettuja kansanjuhlia.
Itselleni on puheenjohtajana jäänyt
toiminnan koordinointi. Olen valmistellut
kokousten esityslistat, ollut yhteyksissä
sidosryhmiimme ja tehnyt ilmoituksia yhdistysrekisteriin, verottajalle ja erilaisille
kumppaneillemme. Alku tuntui hankalalta, kun kaikki oli uutta, mutta onneksi saatoin aina kysyä Tuomolta, että mitenkäs
tämä ja tämä hoidetaan. Nyt jo tuntuu,
että osaan hieman paremmin arvioida
toimintamme laajuutta ja kokonaisuutta.
Yhdistyksemme hallituksessa on siis
kuusi henkilöä. Tämä on noin kymmenys
71 jäsenestämme 63 majan osalta. Hallituksestamme kolmannes on naisia, kun
yhdistyksemme jäsenistä heitä on puolet.
Naisia voisi tämän laskelman mukaan olla
tulevissa hallituksissa yksi enemmänkin.
Hallituksen onnistumisesta työssään
antavat arvosanan yhdistyksen jäsenet.
Otamme mieluusti palautetta vastaan
koko vuoden ajan – ei tarvitse odottaa
vuosikokoukseen.

Yhdistys on yhteistoimintaa
Hallitus on pyrkinyt jakamaan tehtäviä
myös hallituksen ulkopuolelle. Tuomo
Honkanen vastaa edelleen nettisivumme

Malja sekä vanhalle että uudelle puheenjohtajalle. Vasemmalla yhdistyksen perustajajäsen ja pitkäaikainen puheenjohtaja Tuomo Honkanen, oikealla uusi puheenjohtaja
Matti Koskinen. Kuva: Kari Puustinen.
toiminnasta. Sakari Harju lupasi huolehtia veneestä. Juha Mustonen ja Antero
Vellava ovat luvanneet auttaa kesäveden
suhteen. ”Silloin tällöin” -kerho toimii
aktiivisesti hallituksen apuna ja yhdistyksen jäsenten viihtyisyyden lisäämiseksi. Taisto Rajamäki kokosi kokon, ja
juhannusjuhla sai perinteikkään pisteen
i:n päälle. Muutkin majalaiset ovat apua
luvanneet, ja kiitos siitä. Aina emme ole
sitä vain osanneet hyödyntää. Talkoissa
ja tilaisuuksissa tietysti kaikkien auttavat
kädet ovat tarpeen.
Meistä poliisimajalaisista jokaisen on
huolehdittava yhteisistä asioista. Tämä
on hoitunut varsin hyvin, mutta parantamisen varaa on aina. Aktiivisuus lisää
viihtyisyyttä, viihtyisyys turvallisuutta,
turvallisuus aktiivisuutta. Näin syntyy
positiivisuuden kierre ja majalla käyntejä

Se on palannut.

Turhien vakuutuslaskujen noutaja.
Tule katsomaan, mitä se tekisi sinun
vakuutuslaskuillesi. Kysy lisää konttoristamme, katso op.fi tai soita 0100 0500.

Yhdessä hyvä tulee.
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tulee itse kullekin useampia ja niistä tulee
miellyttävämpiä. Perusperiaatteena voisi
olla ”korjaa roska päivässä” tai ”apu antaa
antajalle”.

Uutta verta aina kaivataan
Alueellamme on sitten viime lehden tapahtunut kolmen majan osalta omistajan
vaihdos. Toivotan kaikki uudet poliisimajalaiset tervetulleiksi joukkoomme.
Yhdistyksemme on perustettu 13. 7. 1997.
Vuonna 2012 ikää tulee 15 vuotta. Teiniikäinen on uudistuva ja kehittyvä. Se
rikkoo rajoja ja joitakin perinteitä, joista
kuitenkin ponnistaa. Tervetuloa, kaikki
uudet sekä vanhemmat poliisimajalaiset,
kehittämään ja rakentamaan toimintaamme, jotta yhdessä olisimme enemmän.

Matti Koskinen
Puheenjohtaja

Helppo tapa huollattaa
auto. Takuulla!

autoasi.fi

Lauttasaaren autopalvelut huoltaa ja korjaa
ammattitaidolla kaikki automerkit ja mallit
– myös pakettiautot. Meiltä saat myös
autopesupalvelut. Tervetuloa!

Lauttasaaren autopaLveLut
Vattuniemenkatu 27, 00210 HELSINKI, puh. 09 666 166
Avoinna: MA–PE 8 –17, www.lauttasaarenautopalvelut.fi

Yhdistyksen kokous 27.3.2011
Poliisimajalaiset ry:n sääntömääräinen
yhdistyksen kokous pidettiin sunnuntaipäivänä klo 13 alkaen Poliisien majalla
Lauttasaaren Länsiulapanniemellä. Paikalla tai edustettuna oli 28 yhdistyksen
jäsentä, joista 23 oli yhdistyksen jäseniä
ja viisi yhteisomistajajäseniä. Lisäksi läsnä
oli myös sihteeri ja rahastonhoitaja Ulla
Honkanen.
Puheenjohtaja Tuomo Honkanen avasi
kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi, ja samalla hän ilmoitti jäävänsä
eläkkeelle yhdistyksen luottamustehtävistä. Myös Ulla Honkanen ilmoitti luopuvansa luottamustehtävistään.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin
Tuomo Honkanen ja sihteeriksi Ulla
Honkanen. Pöytäkirjantarkastajiksi sekä
tarvittaessa ääntenlaskijoiksi valittiin Juha
Mustonen ja Taisto Rajamäki. Todettiin
kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyttiin esityslista
kokouksen työjärjestykseksi.
Seuraavaksi Ulla Honkanen rahastonhoitajana esitteli kokousväelle toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen
erittelyineen ja Tuomo Honkanen yhdistyksen puheenjohtajana tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2010. Vahvistettiin
yksimielisesti tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille. Lisäksi kuluvan vuoden
osalta päätettiin yksimielisesti, että hallitukselle ja yhdistyksen toimihenkilöille ei
makseta palkkioita ja että tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle maksetaan
kohtuullisen laskun mukaan.
Pitkän tähtäyksen suunnitelmaan
luotiin tilannekatsaus, ja hallitus esitti,
että vuosina 2011–2012 varaudutaan
rantahuoltorakennuksen rakentamiseen ja
sähköistämiseen sekä vesisuunnitteluun.
Kesäkotiyhdistys on tehnyt vesisuunnittelusopimuksen FCG Finnish Consulting
Group Oy:n kanssa.
Kattohintaisen tarjouksen mukaan
kustannus on 15 500 euroa + alv, kuitenkin
siten, ettei urakkatyön valvontakustannuksia veloiteta ennen työsuoritusta.
Kummankin yhdistyksen hallitukset ovat
hyväksyneet vesisuunnittelukustannuksista Poliisimajalaisten osuudeksi 18 %,
jolloin kesäkotiyhdistyksen osuus on 82 %.
Rantahuoltorakennuksen pinta-ala jakautuu 60 % kesäkotiyhdistykselle ja 40 %

Tuomo Honkanen yhdistyksen vuosikokouksen puheenjohtajana. Kuva: Risto Noponen.
Poliisimajalaisille, ja kustannukset samassa
suhteessa. Rantahuoltorakennuksesta on
jo laadittu pohjapiirrosluonnos.
Kokous hyväksyi hallituksen esityksen
ja antoi tulevalle hallitukselle pitkän
tähtäimen suunnitelman edistämiseksi
suunnitteluvaltuutuksen.
Hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle hyväksyttiin
esitetyn mukaisesti, ja sen jälkeen rahastonhoitaja esitteli budjetin vuodelle 2011,
joka hyväksyttiin yksimielisesti.
Vahvistettiin yhdistyksen liittymismaksuksi 150 euroa kuitenkin siten,
että ennen tätä vuosikokousta tehtyjen
kauppojen yhteydessä liittymismaksu on
130 euroa. Vuosittaista jäsenmaksua ei
edelleenkään peritä. Vahvistettiin myös
majamaksut ja osuudet maja-alueen
kuluista. Lisäksi ilmoitettiin tiedoksi, että
hallitus oli päättänyt sähkön kertamaksun
suuruudeksi 100 euroa jäsenen majanrakentamistöiden yhteydessä. Maksu korvaa
aikaisemman laskennallisen määrän.
Seuraavana kohtana esityslistalla oli
hallituksen puheenjohtajan valitseminen,
hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen muiden jäsenten
valitseminen. Koska Tuomo Honkanen
oli hyvissä ajoin ilmoittanut vetäytymisestään, edessä oli uuden puheenjohtajan
valinta.
Kokouksessa pidettiin lyhyt neuvottelutauko ja sen tuloksena Matti
Koskinen lupautui ehdokkaaksi. Hänet
myös valittiin yksimielisesti yhdistyksen

puheenjohtajaksi. Hallitukseen päätettiin
valita viisi muuta jäsentä, ja yksimielisesti
hallituksen jäseniksi valittiin Kari Brander,
Eeva Kekkonen, Mikko Leppialho, Kari
Puustinen ja Pirjo Suomalainen.
Yhdistyslakiin on tullut vuonna 2010
muutos, joka koskee mm. tilintarkastusta ja toiminnantarkastusta, ja tämä
muutos esiteltiin kokouksen osanottajille.
Jos yhdistyksellä ei ole lain perusteella
velvollisuutta valita tilintarkastuslaissa
tarkoitettua tilintarkastajaa, yhdistyksen
on valittava toiminnantarkastaja. Yhdistyksen ei tarvitse välittömästi tehdä
sääntömuutosta tämän vuoksi, vaan
seuraavan kerran muutoinkin sääntöjä
muuttaessaan. Yhdistys valitsi yksimielisesti toiminnantarkastajaksi Ilkka Ritvasen ja varatoiminnantarkastajaksi Taisto
Rajamäen.
Muissa asioissa Kari Puustinen esitteli
hallituksen esityksen Ulla Honkasen kutsumisesta yhdistyksen kunniajäseneksi ja
luki esityksen pohjana olevan mittavan
ansioluettelon. Kokous kutsui Ulla Honkasen yhdistyksen kunniajäseneksi, ja Ulla
Honkanen sai asiaan kuuluvat aplodit ja
onnittelut kokouksen osallistujilta sekä
kehystetyn yhdistyksen kunniakirjan.
Lisäksi käytiin läpi kokouskutsun
liitteenä jäsenille lähetetty Helsingin poliisilaitoksen kesäkotiyhdistyksen tiedote
kesälle 2011.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
15.19.

Eeva Kekkonen
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Poliisimajalaiset ry
TOIMINTAKERTOMUS 2010
1. Yleistä
Poliisimajalaiset ry:n kolmastoista vuosi
kului maja-alueella aikaisempien vuosien
tapaan. Talvi oli runsasluminen ja kesä
helteinen.
Rakennustapaohjeen mukaisia uusia
majoja on edelleen rakennettu ja vanhoja
majoja on remontoitu. Alueen yleisilme
on siisti.
Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 69
jäsentä, joista yhteisomistajajäseniä oli
14 (0,5 ääntä). Yksi maja oli kuolinpesän
omistuksessa.

2. Kokoukset ja organisaatio
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin
28.3.2010 Lauttasaaressa Poliisien majalla. Kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Tuomo Honkanen ja hallitukseen
jäseniksi Kari Brander, Sirpa Hommuk,
Risto Noponen ja Kari Puustinen, sekä
tilintarkastajaksi Ilkka Ritvanen ja varalle
Mikko Leppialho.
Järjestäytymiskokouksessa hallitus
valitsi varapuheenjohtajaksi Kari Branderin, internet-sivujen ylläpitäjäksi Tuomo
Honkasen ja yhdistyksen ulkopuolelta Ulla
Honkasen sihteeriksi, rahastonhoitajaksi
ja kirjanpitäjäksi sekä Poliisimajalaisetlehden päätoimittajaksi.
Rakennustoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Kari Puustinen ja jäseneksi
Tuomo Honkanen.
Hallitus on kokoontunut 12.8.2010 ja
1.3.2011.

majaa on siirtynyt uudelle paikalle, jolloin
niiden vuokrasopimusaika on pidentynyt
10 vuoteen.
Yhdistys solmi neljän majan osalta
22.3.2010 Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osaston palvelutoimiston kanssa uuden maanvuokrasopimuksen vuokra-ajalle 1.1.2010–31.12.2012.
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 2010:
maja
myyjä/luovuttaja
ostaja/saannonsaaja
247
Uolevi Lehtinen
Päivi Pyhälammi ja
		
Tuomas Ryhänen
208-majaa hallinnoi Helkky Punnan kuolinpesä vuoden
2010 loppuun.

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 28.5.2009
sähköpostikirjeen 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.
3.5. Yhteistoiminta kesäkotiyhdistyksen kanssa
Kesäkotiyhdistyksen ja yhdistyksemme
hallitukset ovat jatkaneet yhteistyötä.

3. Toiminta
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. Neljä

Talvella lunta kertyi marraskuun puolivälistä asti, eikä mökin pihalle kuukautta myöhemmin ollut asiaa ilman pitkävartisia saappaita. Kuva: Eeva Kekkonen.
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– Ulkoilutapahtuma järjestettiin yhdessä
14.3.2010.
– 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. Käytäntöä on
jatkettu vuonna 2010.
3.6. Neuvottelut sotainvalidien kanssa
Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin
Sotainvalidit ry:n puheenjohtaja Seppo
Kanerva on 21.9.2010 esittänyt Poliisimajalaisten kolmelle siirtyneelle majanomistajalle 100 euron vuosittaisen huoltomaksuvaatimuksen vuosilta 2007–2009
perintätoimien uhalla.
Poliisimajalaiset ry on 30.9.2010
vastannut Kanervan asiamies AA Heikki
Salolle mm., että yhdistys on edelleen
valmis maksamaan näiden kolmen majan
vesimaksut (oman laskelman mukaan
kolmen majan kolmen vuoden vesikustannus on yhteensä 16,56 €) ja että yhdistys
toivoo, että asiassa päästäisiin lopultakin
sovinnolliseen ratkaisuun.
Poliisimajalaiset ry on 20.8.2010 lähettänyt neuvottelutarjouksen Veljesmajasta Länsiulapanniemellä toimintaansa
lopettaneelle Sotainvalidien Veljesliiton
Helsingin Sotainvalidit ry:lle.
Poliisimajalaiset ry:n kirjeisiin ei ole
tullut vastausta.
3.7. Sotainvalidien alueen
maanvuokratilanne
Poliisimajalaiset ry on 15.11.2010 lähettänyt kannanottonsa kaupunginhallitukselle sotainvalidien alueen maanvuokraasiassa.
Maanvuokra-asian käsittelyt vuosien
varrelta yleisten töiden lautakunnassa ja
kaupunginhallituksessa kirjelmineen on
koottu Poliisimajalaiset ry:n nettisivuille
otsakkeella ”Ratkaisu sotainvalidien majaalueesta”.
3.8. Pitkän tähtäimen suunnitelma
Yhdistys jatkoi vuosikokouksessa 2008
12

Joulupukki on aina pikkujoulujen kohokohta. Kuva: Tuomo Honkanen.
vahvistetun pitkän tähtäimen suunnitelman noudattamista. PTS:llä yhdistys
varautuu tuleviin sauna- ja huoltorakennusinvestointeihin, mukaan lukien vesi- ja
viemäröintityöt sekä näiden rakennusten
sähköistys. Rahoitusta on suunnitelman
mukaisesti kerätty 100 euroa/maja.
Kesäkotiyhdistyksen ja Poliisimajalaisten puheenjohtajat ovat neuvotelleet
vesihuollosta 22.6.2010. Neuvottelusta
on laadittu muistio. Poliisimajalaiset ry:n
ja kesäkotiyhdistyksen puheenjohtajat
ovat sopineet, että Poliisimajalaiset ry:n
osuus suunnittelu- ja rakennuskustannuksista on 18 %.
Puustinen on laatinut rantahuoltorakennuksen luonnospiirustuksen, josta
Poliisimajalaisten pinta-alaosa on 40 %.
Hallitus päätti solmia aiesopimuksen
kesäkotiyhdistyksen kanssa suunnittelusta vuosikokouksen antamin valtuutuksin.
Aiesopimusta ei ole vielä solmittu.
3.9. Tiedotteet
Yhdistyksen internetissä olevat kotisivut www.poliisimajalaiset.fi ovat olleet
ahkerassa käytössä (kävijälaskurissa
19 000 käyntiä). Sieltä löytyvät myös vain
jäsenille tarkoitetut sivut.
Yhdistys on lähettänyt kaikille majanomistajille tiedotteen yhdistyksen
kokouksesta.
Lisäksi tiedottamista on tapahtunut
kotisivuilla, yhdistyksen ilmoitustaululla
sekä suullisesti yhdistyksen tapahtumien
yhteydessä.
3.10. Poliisimajalaiset-lehti
Yhdistys on julkaissut jäsen- ja tiedotuslehden, joka on ilmestynyt 5.10.2010.
3.11. Tapahtumat
Yhdistys on järjestänyt kaikille majan-

omistajille perheineen seuraavat tapahtumat:
su 14.03.2010 ulkoilupäivä
(kesäkotiyhdistyksen kanssa)
la 08.05.2010 haravointitalkoot
ja siirtolava
pe 25.06.2010 juhannusjuhlat
(kesäkotiyhdistyksen kanssa)
la 07.08.2010 ongintakilpailu
su 22.08.2010 grillijuhlat
la 04.09.2010 syystalkoot ja siirtolava
su 19.11.2010 pikkujoulut.
Tapahtumista on kerrottu tarkemmin
Poliisimajalaiset ry:n vuosijulkaisussa
2010 (pikkujoulua lukuun ottamatta) ja
internetin kotisivuilla.

4. Talous
Yhdistyksen toiminta pysyi budjetin
puitteissa. Vuoden 2008 vuosikokous
hyväksymän pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti kertomusvuonna on
syntynyt suunnitelmallinen ylijäämä, joka
on kertynyt osuuksista yhteisistä kuluista
sekä yhdistyksen varainhankinnasta. Rakennuksen 204 arvo oli tilivuoden lopussa
poiston jälkeen 19.362,26 euroa. Kalustona hankittiin kaksi uutta katosta. Yhteisiin
tapahtumiin kulutettiin 2.908,14 euroa.
Liittymismaksua on peritty 130 euroa,
mutta ei erillistä jäsenmaksua. Lehti- ja
korkotuottoja sekä liittymismaksuja
yhdistys sai yhteensä noin 4.300 euroa.
Helsingissä 1. päivänä maaliskuuta 2011
Hallitus
Tuomo Honkanen, Kari Brander, Sirpa
Hommuk, Kari Puustinen,
Risto Noponen

Ulla Honkasesta

Poliisimajalaiset ry:n kunniajäsen
Yhdistyksen kokouksessa 27.3.2011 hallitus esitti Ulla Honkasen kutsumista
yhdistyksen kunniajäseneksi. Hallituksen
esitystä kannatettiin yksimielisesti. Kiitokseksi yhdistyksen vuoksi tekemästään
työstä Ullalle ojennettiin juhlallisesti
kunniakirja ja kokouksen osallistujat osoittivat asiaankuuluvat aplodit muutamien
kannustavien huutojen saattelemana.
Esityksen pohjana oli seuraavanlainen
ansioluettelo, joka kertoo paljon Ullan
tehtäviin jatkuvasti kuuluneista rutiineista
mutta myös hänen omistautumisestaan
yhdistyksen asioille ja majalaisten viihtyvyyden ylläpitämiselle.
”Ansioluettelo ja kunniajäseneksi
esittäminen
Hallitus kiittää yhdistyksemme hyväksi,
perustamisesta lähtien vapaaehtoisesti ja
aktiivisesti tärkeissä tehtävissä kirjanpitäjänä, rahastonhoitajana, jäsenlehden päätoimittajana, toimittajana ja juoksevista
toiminnoista 14 vuoden ajan vastannutta
henkilöä.
Hän on ollut sihteeri (perustamiskokouksesta) 1997–2002 ja 2008–2011,
rahastonhoitaja-kirjanpitäjä (perustamiskokouksesta) 1997–2011, päätoimittaja
1999 ja 2000–2003 sekä 2007–2011.
Lisäksi hän on hoitanut muut tehtävät,
joihin on kuulunut vuokrasopimusten valmistelut hallitukselle, riita- ja verovalitusasioiden valmistelut, kaikkien asiakirjojen
kronologinen arkistointi vuodesta 1997
alkaen sekä uusien majalaisten tutustuttaminen maja-alueeseen.
Hallitus esittää, että yhdistyksen
kokous kutsuu kunniajäseneksi Ulla
Honkasen.
Helsingissä, Poliisien majalla 27.3.2011
Poliisimajalaiset ry:n hallitus”
Ullan ansioita yhdistyksen toiminnan
pyörittämisessä vuosien mittaan ei todellakaan voi kiistää, mutta sen lisäksi
hän on ollut ja edelleenkin tulee varmasti
olemaan tärkeä henkilö alueen käytännön
toiminnan kannalta. Vuosien mittaan
hänelle on kertynyt suunnaton määrä

tietoa arjen asioista alueella, ja hän myös
mielellään jakaa tätä tietoa muille.
Kiitokset vielä kerran sinulle Ulla!

Eeva Kekkonen

Kehystetty kunniakirja saa toivottavasti
kunniapaikan Ulla Honkasen kirjahyllyssä. Onnittelut hallituksen puolesta
esittivät Karit Puustinen (vas.) ja Brander
(oik.). Kuva: Risto Noponen.

Ensimmäinen kunniajäsen Arvi Rajamäki
Yhdistyksemme ensimmäiseksi kunniajäseneksi kutsuttiin 11.4.1999 pidetyssä
vuosikokouksessa Arvi Rajamäki. Kunniakirjan teksti kuului näin:
”Poliisimajalaiset ry myöntää tämän kunniakirjan Arvi Rajamäelle todistuksena
siitä, että hän Länsiulapanniemen maja-alueen pioneerina on ansiokkaasti ollut
rakentamassa aluetta jo 50-luvulla ja tiedoillaan merkittävästi auttanut yhdistystämme kartuttamaan historiansa tietämystä ja hän on näin ollen auttanut ja
edistänyt taidoillaan ja tiedoillaan koko maja-alueen viihtyvyyttä ja yhdistyksemme
perustamista edeltävän ajan historian keräämistä.”
Arvi Rajamäki oli alueemme alkuperäisiä majalaisia, ja hän oli merkittävä henkilö
alueemme kehittymisessä sellaiseksi kuin se nyt on. Hänen tiedoistaan on T. E. Rajamäki koonnut historiikin Helsingin poliisilaitoksen kesäkotiyhdistys r.y. 1950–1990.
Historiikissa muun muassa kerrotaan Kesäkotiyhdistyksen saunan rakentamisesta
vuosina 1950–51 ja Kesäkodin päärakennuksen vihkiäisistä 15.6.1958. Historiikkiin on
myös tallennettu toiminnan aloittamisen vaiheet alkaen Helsingin poliisilaitoksen
Kesäkotiyhdistys ry:n perustamiskokouksesta 8.6.1950.
Arvi Rajamäen (1912–2003) muistoa kunnioittava kirjoitus on julkaistu tässä
lehdessä vuonna 2003.

Eeva Kekkonen
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VEPSÄLÄINEN
Espoo, päämyymälä
Juvankartanontie 11, 02920 ESPOO
Vaihde 020 7801 471
Espoo, Suomenoja
Martinsillan kauppakeskus
Martinsillantie 10, 02270 ESPOO
Puhelin 020 7801 300
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Sarvipöllö pesi taas mökkialueella
Oltuani touko-kesäkuun vaihteessa
melkein kuukauden poissa mökiltämme
kuuntelin kesäkuun 11. päivän iltana
kymmenen jälkeen lähistöltä kuuluvaa
voimakasta ja kimeää, melkeinpä läpitunkevaa ääntä. Arvelin sitä jonkin linnun
poikasääneksi, mutten osannut yhdistää
mihinkään tuntemaani.
Seuraavana aamuna asia sitten paljastui: lauttasaarelainen lintumies käveli
kameran kanssa pihamme läpi kohti
lähimpiä sotainvalidimökkejä. Niiden
viereisistä havupuista löytyi aikuinen
sarvipöllö vahtimassa pesää, jossa oli vielä
pari pesäpoikastakin. Lisäksi lähipuissa oli
kaksi poikasta lisää, ne olivat jo lähteneet
liikeelle ja huusivat iltaisin vanhempiaan
tuomaan ruokaa. Saunalla kuulinkin
muiden mökkiläisten mm. havainneen
aikuisen pöllön lentämässä parkkipaikalta
jyrsijä jaloissaan.
Kuten tästä lehdestä on aiemmin saatu
lukea, ovat sarvipöllöt pesineet alueella
ainakin vuosina 2001 ja 2005. Vuotuinen myyrätilanne on yksi tärkeimmistä
tekijöistä pesinnän onnistumiselle. Ilman
mitään virallisia tietoja on vaikeaa arvioida
tarkempia myyrälukuja, mutta silmämääräisesti myyriä on mielestäni juoksennellut mökkipihamme poikki enemmän kuin
parina aikaisempana kesänä.
Seurailin pöllöjä parin kolmen päivän
välein juhannukseen asti. Yleensä mökkimme pihalta ei räkättirastaita näy, mutta nyt niitä oli päivittäin suorittamassa
hallittuja ylilentoja aikuisten pöllöjen yli.
Omien poikastensa puolesta pelkäävien

Aikuinen sarvipöllö vahti yleensä pesäpoikasia pesän yläpuolisella oksalla.
Kuva: Kyösti Kopra.
räkättien uloste kun tunkeutuu petolinnun
höyhenpeitteen läpi eikä tunnu kohteen
iholla mukavalta.
Esittelin pöllöjä innoissani mökkinaapureille ja vieraillemme. Yksi parhaista
kokemuksista oli toisen aikuisista pöllöistä
liikkeellelähtö vain kahden metrin päästä
oksalta, kun kuljin polkua pitkin mökille.
Juhannuksena kaikki poikaset olivat poistuneet pesästä ja kunnolla lentokykyisiä.
Pimeähkössä juhannusyössä pöllö-

Sarvipöllön poikanen muutaman päivän kuluttua pesästä lähdöstään.
Kuva: Ville Tähkävuori.

perhe (havaintojeni mukaan aikuiset ja
ainakin neljä poikasta, viideskin poikanen
saattoi olla olemassa) lähti liikkumaan
sotainvalidien alueen läpi kohti HKL:n
aluetta. Poikasten kerjuuääniä kuului eri
suunnista ja ehdimmepä pienellä porukalla nähdä kolme poikasta yhtaikaa samalla
oksalla vierekkäinkin, neljännen istuessa
viereisessä puussa.
Yksi poikasista löytyi sittemmin kuolleena sotainvalidimajan 364 pihalta,
mutta todennäköisesti muut selvisivät
ainakin jonkin matkaa pidemmälle. Oli
hienoa saada seurata sarvipöllöjen elämää muutaman viikon ajan ja tuijotella
kiikareilla niiden oransseja silmiä.
Kauas kuuluvan poikasäänen perusteella sarvipöllön tunnistaminen onnistunee
jatkossakin, siksi mieleenpainuva se on.
Itse löysin sattumalta äänen perusteella
vielä heinäkuussa Seurasaaresta emon
ja kaksi poikasta, kun etsiskelin sieltä
koko kesän paikalla viettänyttä mandariinisorsaa. Naapurimökin Tapanikin oli
tunnistanut äänen perusteella sarvipöllön Koivusaaren tienoilta. Säännöllinen
kuunteluharjoitus, vaikka ääni yöaikaan
välillä hiukan läpitunkeva onkin, tuottaa
siis myös havainnointituloksia.

Lauri Saarela
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Uusia majoja on tänäkin kesänä rakennettu

Juha Mustonen, maja 219

Sari Laine, maja 258

Enni Lindeberg, maja 233

Tiina Niemi, maja 235

Talvinen panoraama

Talvella 2010–11 maja-alue peittyi uskomattoman kauniiseen lumivaippaan. Kuva: Tuomo Honkanen.
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PTS – pitkän tähtäimen suunnitelma
Vuoden 2008 vuosikokous hyväksyi
pitkän tähtäimen suunnitelman – PTS:n.
Keskeisenä ajatuksena on valmistautua
ennakkoon niihin rakennushankkeisiin,
jotka yhdistyksemme on mahdollisuus
nykyisin voimassa olevan asemakaavan
mukaan toteuttaa.
PTS:ssä luonnostellaan monia hankkeita: vesihuollon kehittämistä, rannan huoltorakennusta, saunaa ja huoltorakennusta
lentopallokentän viereen. Vuodesta 2008
ovat suunnitelmien aikataulut hieman
muuttuneet, mutta pääpiirteissään hanke
on edennyt sellaisena kuin vuosikokous
sen hyväksyi 2008.
Vuoden 2010 vuosikokous päätti varata ”suunnittelukuluja sauna- ja huoltorakennuksille 15 000 euroa siten, että ne
katetaan jo säästyneistä varoista”. Vuoden
2011 vuosikokous hyväksyi vesihuollon ja
rannan huoltorakennuksen jakosuhteet
Kesäkodin ja Poliisimajalaisten kesken
sekä Poliisimajalaisten osuuden vesihuollon suunnittelukuluista. PTS:n mukaisia
varsinaisia rakentamiskuluja ei siis ole
vielä vahvistettu vuosikokouksissa.

Vesihuollon kehittäminen
Vesihuollon kehittäminen tarkoittaa
kunnallistekniikan ulottamista rantaan
saakka. Jäteveden puhdistusta edellytetään, jos alueella on vuoden 2014 alun
jälkeen vettä käyttäviä rakennuksia, kuten
sauna. Taustalla on ympäristölainsäädännön määräys.
Vesihuollon kehittäminen on hankkeista edennyt pisimmälle. Käytännössä
rakennetaan juoma- ja käyttöveden
tuloputki sekä jäteveden viemäröinti
Kyyluodontieltä rantaan saakka. Rantaan
tulee pumppaamo ja saatetaan tarvita
pumppaamo myös matkalle. Jätevesi kun
ei itsestään kulje ylämäkeen.
Putkilinjaa tehtäessä otetaan huomioon
kaikki alueen nykyiset ja suunnitelmissa
olevat rakennukset. Ensivaiheessa linjaan
liittyvät Kesäkoti, Kesäkotiyhdistyksen
sauna ja rannan huoltorakennus. Muita
rakennuksia voidaan liittää myöhemmin.
Varsinaisena mökkivetenä on tarkoitus säilyttää kesävesi. Kunnallistekniikka
palvelisi ensi alkuun vesivessoja ja seuraavaksi suunniteltua saunaamme.
Tällä hetkellä on vesihuollon rakentamisesta olemassa FCG Finnish Consulting

Group Oy tekemä suunnitelma maastotarkistuksineen. Nyt tiedossa oleva
aikataulu näyttää siltä, että varsinainen
rakentaminen alkaisi vuoden 2013 syksyllä. Täsmällisiä päätöksiä ei kuitenkaan
ole tehty.
Vesihuollon rakentaminen on arvokas
ratkaisu. Hanke tehdään yhteistyössä
Kesäkodin kanssa, ja Kesäkoti on päävastuullisena. Kustannuksista Kesäkotiyhdistys vastaa 82 % ja Poliisimajalaiset
18 %. Pelkän suunnittelun osalta Poliisimajalaisten osuus on noin 3 000 euroa,
itse rakentamisen osalta osuutemme on
jo kymmeniätuhansia. Tarkempi summa
selviää, kunhan tarjouskilpailu on tehty.
Tavoitteena on tehdä kilpailutus viimeistään vuoden 2012 puolella.

Rannan huoltorakennus
PTS:n hankkeista seuraavaksi pisimmällä
on rannan huoltorakennus, niin sanottu
liiteri. Se on tulossa nykyisen pakkasmökin
paikalle. Rakennukseen tulisi Poliisimajalaisille kaksi WC-tilaa, tila jääkaapeille
ja pakastimille sekä pieni tila varastoksi.
Rakennus sisältäisi myös Kesäkotiyhdistyksen käyttöön kaksi vesivessaa saunojia varten sekä liiterin. Rakennuksen
valmistumisen jälkeen on rannassa oleva
Kesäkodin nykyinen liiteri purettava.
Rannan huoltorakennus toteutetaan
Kesäkodin kanssa, päävastuullisena projektissa olemme me Poliisimajalaiset.

Rakennuksesta Kesäkodin osuus olisi 60%
pinta-alasta eli 36 neliötä. Se olisi eristämätöntä kylmää tilaa vessoja lukuun ottamatta. Poliisimajalaisten tila olisi 40%
pinta-alasta eli 24 neliötä. Se eristetään
kokonaisuudessaan.
Vesihuollon kehittämisen myötä rannan huoltorakennukseen saataneen myös
vesipiste talviajalle, jolloin majalla käyvät
voisivat siellä täyttää vesikanisterinsa, kun
kesävesi ei ole käytössä.
Suunnittelu- ja rakennuskustannuksista vastaa 60%:sta Kesäkoti ja Poliisimajalaiset 40%:sta. Toistaiseksi on vasta
olemassa oheinen luonnos rakennuksen
periaatteista. Tämän syksyn aikana on
tarkoitus pyytää arkkitehtitoimistoilta
tarjoukset rakennuksen suunnittelusta.
Suunnittelu toteutettaisiin talven aikana
ja tavoitteena on rakennuksen rakentaminen syksyllä 2012 tai keväällä 2013.
Itse rakentamisen arvioidaan kestävän
pari kuukautta.
Vuonna 2008 hyväksytyssä PTS:ssä
arvioidaan, että: ”Jätevesi-investoinnin ja
rantahuoltorakennuksen kustannusarvio
PM:n osalta on noin 45.000 euroa.” Tämä
ylittynee, mutta summa on kuitenkin
suuntaa antava. Vesihuollon rakentaminen tullee maksamaan enemmän kuin on
alkuun arvioitu. Rannan huoltorakennuksen osalta on mahdollista selvitä pelkällä
toimenpideluvalla, jolloin prosessi olisi
kevyempi ja halvempi kuin varsinainen

Pakkasmökin tilalle on suunniteltu huoltorakennusta. Kuva: Matti Koskinen.
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rakennuslupa. Kustannusarvioihin onkin
syytä palata sitten, kun jotain faktaa on
asiasta esittää.
Hallituksessamme vesihuollon kehittämisestä ja rannan huoltorakennuksen
käytännön toteuttamisesta huolehtii
rakennustoimikunta, jonka vetäjänä on
Kari Puustinen. Hänen ammattitaitonsa
on hyvin arvokasta, kun näitä hankkeita
edistetään ja suunnitellaan. Kiitos Karille
kaikesta työstä, jota hän näissä hankkeissa
on jo tehnyt ja toivon mukaan tulee jatkossakin tekemään.

Rantasauna

Kesäkodin liiterin paikalle on tulossa Poliisimajalaisten sauna. Kuva: Matti Koskinen.
tisen lehtikompostin alueen tien vieressä
Kyyluodolta tultaessa lentopallokentän
jälkeen. Huolintarakennuksen rakentaminen on suunniteltu aloitettavan 2027.
Huolintarakennukseen on ajateltu, jos
olen oikein ymmärtänyt, suihkuja, mahdollisesti vessoja ja pyykinpesukonetta.
Käsittääkseni myös kunnollisia tiskipaikkoja on toivottu. Kaiken kaikkiaan, huolintarakennuksen rakentaminen on sen
verran kaukana, että ehdimme moneen
otteeseen katsoa, miten se tulisi varustaa.

Huolintarakennus
eli huoltorakennus
lentopallokentän viereen
Ajallisesti viimeisimmäksi uudisrakennukseksi on suunniteltu huolintarakennusta.
Sen paikaksi asemakaava määrittelee en18

Huolintarakennuksen koko on enintään
60 neliötä. Huolintarakennus vaatinee
normaalit rakennusluvat eikä toimenpidelupa riitä. Huolintarakennuksen osalta
vuonna 2008 on todettu, että ”kustannusarvio tällä hetkellä on 90.000 euroa
+ perustustyöt”.

Kirjasto eli 204-rakennus
Nykyiseen varasto- ja WC-rakennukseen
(ns. 204-rakennus) on suunniteltu jätettävän makkipakki-järjestelmän mukaiset
kuivakäymälät, vaikka vesihuoltouudistuksessa liitäntä rakennukseen varataankin ja vaikka rantahuoltorakennukseen
tulisivat vesivessat. Tätäkin asiaa on
tietysti säännöllisesti pohdittava sen
kokonaisuuden suhteen, mitä Länsiulapanniemellä yleisesti tapahtuu.

Päätöksenteosta

10 000

Rantasaunan rakentaminen on suunniteltu aloitettavan vuonna 2018. Nykyisinhän
olemme voineet lunastaa saunapassin
Kesäkodin saunaan. Toivon mukaan näin
voidaan jatkaa, kunnes oma saunamme
valmistuu. Kesäkodin on kuitenkin, täysin
ymmärrettävistä syistä, huolehdittava
myös saunan ja Kesäkodin tuotoista, jotta
he voivat rahoittaa suuret investointinsa.
Onhan vesihuollon kehittämisestä heidän
osuutensa valtaisa.
Rantasaunan koko on enintään 60
neliötä. Rantasauna vaatii normaalit
rakennusluvat eikä toimenpidelupa riitä.
Prosessi on työläämpi kuin rannan huoltorakennuksen toteuttaminen.
Rantasauna sijoittuisi Kesäkodin nykyisen liiterin kohdalle. Vuoden 2010
vuosikokouksessa asiasta keskusteltiin
ja pöytäkirjassa lukee näin: ”Sauna on
kaavailtu olevan ’yhden puolen’ rakennus,
jossa on sähkökiuas ja lämminvesivaraajat
(2 x 300 l). Asiasta käytiin vilkas keskustelu. Toivomuksena esitettiin, että sähkökiukaan sijaan tai rinnalle suunniteltaisiin
myös puukiuas.”
Rakennuksesta on olemassa luonnos,
jota edellinen ja nykyinen hallitus on
käsitellyt. Lopullisia päätöksiä saunaan
liittyvistä yksityiskohdista ei ole kuitenkaan vielä tehty. Käsitykseni on, että
kunhan vesihuollon parantaminen ja
rannan huoltorakennus on tehty, niin
sitten on aika palata saunan kimppuun
yksityiskohtaisemmin.
Vuoden 2008 suunnitelmassa todetaan, että ”oman saunan [kustannusarvio
on] noin 90.000 euroa + perustustyöt”.

6 000

Rannan huoltorakennuksen pohjapiirroksesta on olemassa luonnos. Kuva: Kari
Puustinen.

Hyväksyessään PTS:n vuonna 2008 yhdistyksen vuosikokous antoi hallitukselle
mandaatin edellä selitetyn kokonaisuuden
valmistelulle ja varojen keräämiselle.
Yhdistyksemme tavoitteena ei ole kerätä
sellaista pääomaa, jota ei ole suunniteltu
käytettävän jäsenten hyvinvoinnin parantamiseksi. Toisaalta yhdistyksemme
ei voi rakennuttaa hankkeita lainarahalla,
koska meillä ei ole pankkien edellyttämiä
vakuuksia lainoille.
Vuosittain on vuosikokouksissa todettu, että jatkamme PTS:n toteuttamista.
Investoinneista, kuten varauksista suunnitteluun, on päätetty erikseen. Näin on
tarkoitus jatkaa edelleenkin. Kun raken-

nuttamisista tiedetään enemmän, on
hallituksen tarpeen saada lisää valtuuksia
tehdä urakkasopimukset. Tämä saattaa
edellyttää jopa ylimääräisten kokousten
koolle kutsumista.
Kirjoitan toisaalla tässä lehdessä Länsiulapanniemen maja-alueen kehittämisestä. Meidän Poliisimajalaisten on syytä
olla mukana tässä kehittämistyössä ja
pohtia, miten jo olemassa oleva rakennuskanta vaikuttaa tai voisi vaikuttaa
meidän tuleviin rakennustarpeisiimme.

Uuden rakentaminen ei ole itsetarkoitus.
Mutta yhdistyksen omavaraisuuden ja
jäsenpalvelun näkökulmasta on erittäin
tärkeää, että sillä on määräysvalta sellaisiin toimintoihin, joita majalaiset tarvitsevat. Näitä ovat muun muassa käymälät,
suihkut, saunat ja kylmätilat.
Vuoden 2010 vuosikokouksessa ”jäsenet esittivät myös, että hallitus suorittaisi parhaaksi katsomallaan tavalla
kyselyn jäsenistön tarpeista ja toiveista
tulevien rakennussuunnitelmien pohjaksi:

esim. sähkö/puusauna, vesi/makkipakkivessa, kesä/talvikäyttö ym.” Nyt, kun
rakennushankkeista ensimmäisiä ollaan
todella toteuttamassa, ehkä vuoden 2012
lopulla, olisi varmaan otollinen aika palata
tähän kysymykseen ja selvittää laajemmin
jäsenkunnan näkemyksiä.
Toivon tämä selvityksen antavan lisää
eväitä pohdinnoille, joita teemme yhdistyksen kokouksissa.

Matti Koskinen

Kuljetusliike
Väinö Laine & Co Oy

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

Bertschi Finland Oy

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

Loka ja Rapa Oy
www.lokajarapa.fi

Rakennusliike
Work Maniac Ky

Haapapuronkuja 43, 02880 Veikkola
Puh. 044 761 4762

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

Maalaus Rosin Oy
Komentajankatu 6 C 25
02600 Espoo
Puh. 040 744 6363

Sora ja Kuljetus
K. Grönroos Oy

Vanha Muuralantie 12, 02770 Espoo
Puh. 0400 204 543

RINNEKOTI

Neste Vihti Myllylampi

Hiidenmäentie 268, 03100 Nummela
Puh. 019-335 404 • www.nestemyllylampi.fi

Lintukorpi 8
Kärjen yrityskeskus
02660 Espoo
Puh. 020 741 8428
www.eslalasi.fi

CarZone Oy

Olavinlinnantie 3 Itäkeskus, 00900 Helsinki
Käytetyt autot, myös erikoisemmat
Rahoitus, vaihto, osto!

Puh. 040 535 5780 • www.nettiauto.com/carzone

Teroitus ja Varustehuolto WECCU
Laaksolahden Jäähalli
Lähdepurontie 1, 02720 Espoo
Puh. 0400 512 372

Takasenkatu 55
08150 Lohja
Puh. 020 711 8670
www.detrading.fi

Rinnekodintie 9
02980 Espoo
Puh. 09-855 4122

Sauvonrinne 6, 08500 Lohja
Puh. 019-334 583
Avoinna: ma-to 8-18, pe 8-16 www.ykkoskatsastus.fi

Teräspyörä - Steelwheel Oy

Juvan teollisuuskatu 28, 02920 Espoo
Puh. 0400 422 900
www.teraspyora.fi

Vilares Metals International B. V.,
Suomen sivuliike
Juvan teollisuuskatu 25B, 02920 Espoo
Puh. 09-855 3500 • www.villaresmetals.fi
Martinkylän Ostoskeskus, Matinkatu 22, 02230 Espoo, puh. 09-803 2827

Avoinna joka päivä klo 9-02, A-oikeudet, Karaoke joka päivä klo 20-01.15
Katso ruokalista nettisivuiltamme. www.wanhaostari.com

KoneHuone Oy

Päivänkakkarantie 8, 02270 Espoo
Puh. 020 743 8000
www.konehuone.fi

www.noretron.fi

Autovaraosa Fixus-Espoo Oy

Sinikalliontie 1
02630 Espoo
Puh. 010 650 500
www.fixus.fi

Teruxcon Ky

Metsätorpantie 5 A 5, 02430 Masala
Puh. 045 651 6091

Nobina Finland Oy

Klovinpellontie 5, 02180 Espoo
Puh. 09-525 711 • www.nobina.com

Ravintola Komppis

Karapellontie 11, 02610 Espoo
Puh. 040 557 0471
www.komppis.fi

www.ttlry.fi
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Kapulanvaihtoja
Annettuani ”kapulan” pois Helsingin
poliisilaitoksella vuonna 2003 ja samalla
luopuessani yhdessä Ullan kanssa Rikospoliisien Shakkikerhon (RikSha) kapulasta
lähdimme loppukesästä ajelemaan kohti
Kiuruvettä suunnittelematta matkaa
tarkemmin. Ajatuksena oli mennä ”mihin
tuuli kuljettaa” ilman tarkkaa aikataulua.
Kiersimme sukuloimassa ensin Ullan, sitten minun sukulaisteni luona aina Kittilää
myöden.
Poliisimajalaisten kapulanvaihto oli
vuorossa tänä vuonna. Olin jo parin
vuoden ajan kysellyt majanaapuriamme
hallitukseen, mutta hän oli vastannut
harkitsevansa asiaa myöhemmin. Tänä
vuonna kevään vuosikokouksessa vaihto
kuitenkin tapahtui ja naapurimme otti
kapulan. Hän jatkaa tunnetulla rutiinillaan
yhdistystoiminnassa majayhdistyksemme
vetämistä yhdessä vaimonsa kanssa.
Tiedän, että saimme osaavan ja kaikkien
kanssa toimeentulevan puheenjohtajan sekä osin uusitun muun hallituksen
johtamaan toimintaamme. Heille jo nyt
etukäteen suuri kiitos tulevasta toiminnasta yhdessä Helsingin poliisilaitoksen
kesäkotiyhdistyksen kanssa.
Toistimme nyt Ullan kanssa vuoden
2003 matkamme Suomessa samalla
ajatuksella. Ensin ajoimme kohti Tamperetta, jossa poikani Jouni asuu. Hän oli
työpaikallaan Valkeakoskella, joten poikkesimme kahvilla siellä. Vaimo ja lapset
olivat lomailemassa Lapissa.
Kahvin jälkeen jatkoimme kohti Ilmajokea, jossa pelattiin 6.–7.8.2011 kaksipäiväinen pikashakin Suomen mestaruustur-

Vauhdissa Ilmajoella 7.8.2011.

naus. Pelasin RikShan joukkueessa. Olipas
mukava pelata. RikSha oli puolestamme
järjestänyt mm. majoituksen valmiiksi.
Yövyimme Seinäjoella noin 30 km:n päässä pelipaikalta. Toisen pelipäivän jälkeen
otimme suunnan Kiuruvettä kohden. Navigaattorista haimme vaihtoehdon, jossa
sain ajaa pikkuteitä välttäen puuduttavat
valtatiet. Näillä teillä liikennettä on vain
vähän.
Kiuruveden ensimmäisen liikennevaloristeyksen viereisessä hotelli Peltohovissa
jälleen yövyttyämme kävimme Ullan isän
haudalla sekä tervehdyskäynnillä Ullan
tädin luona. Unohdin Arsenal-lippalakkini
tädin hattuhyllylle.
Suomussalmella ohitimme Raatteen
tien nähtävyydet, joihin edellisellä reissullamme olimme perehtyneet tarkemmin. Matkasimme Ämmänsaareen, jossa
Ulla tapasi lapsuudenystäviään. Kiannon
kuohut -hotellissa vietetyn yön jälkeen
olimme taas tien päällä tiistai-aamuna
9.8. nokka kohti pohjoista. Päivä oli tärkeä, koska klo 12.00 Lippupalvelu alkoi
myydä lippuja jalkapallo-otteluun HJK –
FC Schalke 04 Sonera-stadionille. Jossain
Ämmänsaaren ja Kuusamon välisellä
korpimaisematiellä pysäytin auton viisi
minuuttia ennen lipunmyynnin alkamista.
Yritin ruuhkan vuoksi puolitoista tuntia
yhteyttä kannettavallani ennen kuin sain
lipun ostetuksi. Ulla kuljeskeli tuon ajan
tien kummallakin puolen metsiköissä
etsimässä lakkoja tai mustikoita. Lakkoja
ei löytynyt lainkaan ja mustikoitakin vain
pahvimukin puolilleen ”jokaiselle erikseen
niiaten”.

Taloyhtiömme putkiremontin suunnittelukokous Helsingissä oli seuraava
tärkeä ajankohta jalkapallolipun oston
jälkeen, joten emme päivien kulkua
muutoin ajatelleet. Ajoimme Kemijärven,
Pelkosenniemen ja Sodankylän kautta
Kittilään, joka oli pohjoisin kohta matkallamme. Väistelimme tielle tulleita ja
sillä jo olleita poroja sekä oikealta että
vasemmalta puolen.

Rovaniementiellä porosta ohi
vasemmalta.
Poikkesimme tervehtimässä setääni
Kittilässä ja jatkoimme kohti etelää Ounasjoen vartta pitkin. Yhden yön vietimme
tätini luona Kittilän Alakylässä, josta minulla on lapsuudenmuistoja. Vietin siellä
kesälomia mm. harrilaudalla kalastaen.
Isoäiti teki saaliistani suolakalaa. Tunsin
tuolloin olevani kalamies.
Rovaniemellä tapasin Tauno-setäni,
joka oli kovin ilahtunut käynnistämme.
Vuonna 2003 olimme ajaneet etelää kohti
Muoniojoen vartta, osin Ruotsin puolella
ja hän oli jäänyt tapaamatta. Kahvikeskustelujen jälkeen hän esitteli upealla paikalla
joen vieressä sijaitsevaa taloaan, jossa
minuun teki vaikutuksen palkintohuone

Tauno-sedän olympiahopeamitali
sotilaspartiohiihdossa Sankt Moritzissa
Sveitsissä 1948.
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ja siellä ehkä suurimpana saavutuksena
Sankt Moritzissa Sveitsissä 1948 sotilaspartiohiihdossa saatu hopeamitali.
Oulujärven länsipuolelta ajaen poikkesimme Vaalassa. Ullan piti käydä uimassa
Oulujärvessä lapsuuden leiripaikalla, mutta olosuhteet olivat muuttuneet ja paikka
oli yksityisen omistuksessa. Erityisesti tätä
tarkoitusta varten mukaan otettu uimapuku jäi kuivaksi. Arsenal-hattuni piti vielä
noutaa Kiuruvedeltä, jonka jälkeen suuntasimme Kuopiota kohden. Tapasimme
entisen työkaverini ”Pessin” Pitkälahden
huoltoasemalla. Ruokaillessamme Pessi
kertoi, että illalla on KuPS–MyPa-jalkapallo-ottelu Keskuskentällä. Muuta ei tarvittu – jäimme yöksi Kuopioon. Näin kun
KuPS voitti 2–0 toisella puoliajalla Miikka
Ilon onnenkantamoisella kulmapotkun
jälkitilannemaalilla sekä Ilja Venäläisen
avopaikkaan syöttämällä ja Olajide Williamsin tekemällä toisella maalilla.
Maanantain suunnittelukokouksen
jälkeen koitti ”suuri päivä”, kun HJK kaatoi suuren saksalaisen jalkapalloseuran
FC Schalke 04:n Helsingissä. Olin yksi yli

10 000 haltioituneesta katsojasta. Seurasin peliä itäkatsomossa kolmannelta
riviltä lähes kentän keskikohdalta. Koko
joukkue pelasi vastustajan huomioon
ottaen vuoden ylivoimaisesti parasta
peliään. Erityisesti kiinnitin huomiota
kaksi maalia tehneeseen Teemu Pukkiin
sekä laidallakin viilettäneeseen Sebastian
Sorsaan. Puolustuksen Timi Lahti pelasi
lähes virheettömästi, vaikka vastassa oli
myös Hollannin maajoukkueessa pelaava
Klaas-Jan Huntelaar. Keskikentällä hääri
Alexander Ring, ja itse ”Kuningas” – Jari
Litmanen – vaihdettiin 15 minuuttia ennen
loppua Berat Sadikin tilalle. Hurmiossa
pelattu osaottelu ja katsomossa ylitsepursuava tunnelma.
Tätä kirjoittaessani olen vielä väsynyt –
kuten varmaan HJK:n pelaajatkin – eilisen
toisen osaottelun jälkeen. Kävin kierroksilla vielä yöllä kahden aikaan. Kolme neljästä puoliajasta meni hyvin, mutta sitten ei
enää jalka noussut HJK:n pelaajilla samaan
tahtiin. Oli murheellista katsoa viimeisiä
kymmenminuuttisia, mutta samalla on
tunnustettava, että FC Schalke 04:llä oli

voimia ja rutiinia enemmän. Tällaista on
jalkapallohullun elämä.
Nyt lienee aikaa käyttää ammattiyhdistykseltä saamaani eläkelahjavirveliä. En
tarvitse enää kalastuslupaakaan.
Tai voin käyttää Poliisimajalaiset ry:n
puheenjohtajan tehtävän jätettyäni Helsingin poliisilaitoksen kesäkotiyhdistyksen
muistamislahjan vaikka harrastuskirjan
ostoon. Olen nimittäin ilmoittautunut jo
kahdelle eri tietotekniikkakurssille Helsingin työväenopistossa.
Taikka avustaa Poliisimajalaiset-lehden
teossa, kuten avustin kesäkotiyhdistyksen
60-vuotisjuhlajulkaisun teossakin.
Tai sitten olla vaan.
Kiitos poliisimajalaisille ja kesäkotiyhdistykselle 14 vuoden aikana Ullan
ja minun saamasta tuestanne. Toivon
uudelle puheenjohtajalle, hallitukselle
ja kesäkotiyhdistykselle menestystä ja
hyvähenkistä yhteistoimintaa.

Tuomo Honkanen

Espoon alue

www.nordea.fi
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Puheenjohtaja Tuomo Honkasen puhe
majalaisten pikkujoulussa 28.11.2010
Arvoisat poliisimajalaiset
Marraskuun ennätyskylmä saapui Lauttasaareen viettämään tätä pikkujoulua
kanssamme.
Vuosi on taas kohta takanapäin ja Poliisimajalaisten toiminnassa on ollut joitain
asioita, joista on hyvä kertoa, kun olette
näin lukuisasti paikalla.
Kevään vuosikokouksen päätösten
mukaisesti hallitus on keskustellut kesäkotiyhdistyksen kanssa suunnitelmista
rakentaa saunarantaan huoltorakennus
sekä liittyä kunnallistekniikkaan.
Huoltorakennus tulee olemaan osin
talvilämmin sen vuoksi, että siihen sijoitetaan vesivessat ja viemäröinti. Vessat
tulevat palvelemaan myös Poliisimajalaisten muutaman vuoden kuluttua
rakennettavan saunan kävijöitä.
Sen vuoksi ensimmäiseksi on tehtävä
suunnitelma viemäröintilinjauksesta ja
itse viemäröinnistä kaikkine teknisine
kuvioineen aina sähköä myöden. Asiassa
on edetty siten, että kesäkotiyhdistys on
jo tilannut suunnitelman kunnallistekniikkaan liittymiseksi ja urakkakilpailun
järjestämiseksi.
Lähtöhinta suunnittelulle on 12 000
euroa ja kattosumma 20 000. Poliisimajalaisten osuudeksi suunnitelman
kustannuksista on neuvoteltu vajaa 20 %
eli 2 400–4 000. Samaa kustannusjakoa
on tarkoitus käyttää myös myöhemmissä
kunnallistekniikkaan liittyvissä urakkatöissä pääsääntöisesti.
Huoltorakennuksen rakentamiskustannukset puolestaan jakaantuvat rakennuksesta tulevan osuuden mukaisesti
vastaavana prosenttilukemana.
Tilauksen mukainen suunnittelutyö
alkaa ensi keväänä, kunhan yhdistysten
kokoukset ovat tehneet asianmukaiset
päätökset asiassa.
Toinen asia, josta haluan jäsenistölle
mainita, on osittain meitäkin koskeva
Sotainvalidien vuokra-asian käsittely
kaupungin elimissä.
Sotainvalidien Seppo Kanerva puheenjohtajana ja Veronica Sederstam
varapuheenjohtajana lähettivät syyskuussa 2009 kirjeen kaupungille, jossa
he esittivät Sotainvalidien alueen vuokraamista Sotainvalidien kesämajayhdistys
-nimiselle uudelle yhdistykselle, johon siis

voi kuulua muutkin kuin sotainvalidien
majanomistajat. Esimerkiksi varapuheenjohtaja taitaa olla Särkiniemen
mökkiläinenkin.
Mainittakoon, että Kanerva on
myös vuonna 2009 lopussa päättyneen vuokrasopimuksen sopijapuoli
Helsingin Sotainvalidit ry:n puheenjohtajana.
Rakennusvirasto esitti yleisten
töiden lautakunnalle, että Kanervan perustama uusi yhdistys
voisi vuokrata sotainvalidien ja heidän
leskiensä kesämajojen maa-alueet vuodeksi kerrallaan ja majanpito pysyisi näin
rajoitettuna vuokran jäädessä vanhaan 76
euroon vuodessa.
Maaliskuussa 2010 yleisten töiden
lautakunta käsitteli vuokra-asian ja päätti
sopimusehdoista siten, että sotainvalidien
ja leskien majojen maa-alat vuokrataan
kolmeksi vuodeksi uudelle yhdistykselle ja
vuokra pysyy ennallaan. Lisäksi lautakunta
edellytti, että rakennusvirasto käynnistää
selvityksen tarvittavista mökkien siirroista joko poikkeuslupamenettelyn tai
asemakaavamuutoksen pohjalta koko
Länsiulapanniemen alueella.
Katu- ja puisto-osaston esittelijä Raimo Saarinen jätti eriävän mielipiteen.
Asia siirtyi kaupunginhallitukseen, joka
kumosi lautakuntapäätöksen ja palautti
asian rakennusvirastolle uudelleen valmisteltavaksi.
Rakennusviraston uudessa esityksessä
sopimukset olisi tehty suoraan kaupungin
ja sotainvalidien tai leskien välisinä ja
vanhalla vuokralla. Perikunnille vuokra
olisi ehdotuksen mukaan ollut sama kuin
muillakin yhdistyksillä.
Lautakunta teki jälleen päätöksen
26.10.2010, jonka mukaan kaupunki tekee
vuokrasopimuksen aiemmin sotainvalideille vuokratusta alueesta alueelle
perustetun uuden yhdistyksen kanssa.
Samalla lautakunta edellytti, että
sotainvalidien vuokrausrajoituksista
luovutaan ja vuokrat yhtenäistetään
alueella vallitsevan vuokratason mukaiseksi. Lautakunnan päätöksen mukaan
vuokra-aika tulisi olemaan 2012 loppuun
eli kolme vuotta.
Esittelijä jätti jälleen eriävän mielipiteen.

Tiedossani on, että valtuuston puheenjohtaja on ottanut asian esityslistalle ja
siten asia mennee käsittelyyn, mutta
lopputulosta en osaa ennustaa. Poliisimajalaiset on lähettänyt asian valmistelijalle kannanottonsa, jossa olemme
kiinnittäneet huomion mm. siirtyvien ja
jo siirtyneiden asemaan.
Mikäli Kanervan esitys menee sellaisenaan läpi, niin meidän siirtyville
majanomistajille koittaa epävarmuuden
aika, koska Kanerva ei halua esityksessään
lisää siirtyviä majoja alueelle. Kaupunki
on kuitenkin edellyttänyt siirtymistä jo
vuodesta 1998. Siirtyvät majalaiset ovat
kummallisessa tilanteessa, kun sopimuksen mukaan majat on pidettävä hyvässä
kunnossa ja toisaalta siirtoon on varauduttava. Odotellaan lisätietoa.
Koska suuri osa jäsenistöstä on nyt
paikalla, niin pari tiedotusasiaa lopuksi.
Tänä talvena kokeiluluontoisesti 204-rakennuksen vessoista kaksi on käytössä
koko talven. Mikäli ne täyttyvät, niin
käyttäjien tulee siitä ilmoittaa Ullalle,
joka tarpeen mukaan tilaa tyhjennyksen ja
mahdollisuuksien mukaan sitä edeltävän
lumiaurauksen.
Omalta osaltani olen päättänyt vetäytyä ”keittiöhommista”, joten kevään
ulkoilupäiville tarvitaan keittiöön vetäjä
ja pari apulaista. Samoin kevään talkoopäivien saunakahvien järjestäjä.
Kiitän Kari Puustista ja muita pikkujoulutöihin osallistuneita tästä juhlasta sekä
kaikkia kesän toimintoihin osallistuneita
onnistuneesta toimintavuodestamme.
Hyvää pikkujoulua ja uutta vuotta.
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www.yrittajat.fi/lauttasaari

Kytäjäntie 1265, 05720 Hyvinkää
puh.

019 456 5700, fax 019 456 5750

www.kytajagolf.fi, caddiemaster@kytajagolf.fi

Omista vähän, hyödy paljon.
Lauttasaarentie 52,
00200 Helsinki
Puh. 09-682 4440
Fax 09-675 043
www.huoltorep.fi
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Asiakasomistajana olet yksi osuuskauppasi omistajista.
Hyödyt sekä asiakkaana että omistajana.
Asiakasomistajuus maistuu ruokapöydässä,
näkyy sisustuksessa, tekee matkasta sujuvan,
yöpymisestä kodikkaan ja elämästä mukavan.
Paljon se antaa: Bonusta lähes kaikista ostoksistasi ja lisäksi voit saada maksutapaetua
ja osuusmaksun korkoa. Ja tietysti tuote- ja
palveluetuja ruoasta vaatteisiin ja matkoista
rakennustarvikkeisiin.
S-ryhmällä on kotimaisista yrityksistä eniten
toimialoja, joten monenlainen anti hyödyttää talouttasi, myös yhteistyökumppaneiden
muodossa.

Asiakasomistajana olet paitsi asiakas myös
omalla sijoituksellasi yksi Suur-Seudun Osuuskauppa SSO:n omistajista. Eikä muita omistajia
ole – vain sinä ja muut osuuskauppasi jäsenet
eli asiakasomistajat.
Osuuskauppa on meidän suomalaisten kuluttajien ihan oma juttu. Se tietää asiakasomistajille myös tuntuvia ja erityisiä etuja sekä
vaikutusmahdollisuuksia.
S-Etukortti tuottaa asiakasomistajuuden
ilonaiheita joka päivä. Lue lisää www.sso.fi.

Lahna toi voiton ongintakilpailussa
Majalaisten ongintakilpailu pidettiin
23.7.2011 kapeahkon osallistujakunnan
kesken. Mukavassa ja pilvettömässä
säässä pidetyn kisan neljästä osallistujasta
voiton vei Sakari Harju. Hän sai myös
kilpailun suurimman kalan, hiukan toista
kiloa painaneen lahnan.
Koska Sakke kalastelee Länsiulapanniemen rannoilla muulloinkin kuin vuotuisessa kilpailussa, päätimme ottaa selvää
hänen kalastusharrastuksestaan.

Paras tai ikimuistoisin kalansaaliisi?
Kaksi tulee mieleen. Kerran saimme
verkolla noin seitsemän kilon hauen heti
huhtikuun alussa. Toisella kerralla saimme
syksyllä kovalla tuulella noin 50 kuhaa.
Mikä on Länsiulapanniemen alueen
paras pyydyskohta?
Olemme pitäneet verkkoja saunarannassa. Laiturista oikealla on meressä iso kivi,
josta olemme vetäneet verkot, samoin
laiturin vasemmalla puolella on riittävän
syvää. Kolmas perinteinen, hyvä lahnapaikka on lahdella laiturista enemmän
vasemmalle.

Sakke, oliko tämänvuotinen kilpailusää
hyvä myös kalansaannin kannalta?
Hyvän kalasaaliin saa parhaiten, kun on
tuullut 2–3 päivää etelästä tai lounaasta.
Nyt oli tuullut pari päivää idästä, mikä
vaikutti saaliitten määriin. Paras syönti
näytti olevan lahden poukamassa, tosin
en yrittänytkään onkia muualta.
Saunan lauteilla kerrotaan aikaisempiin kalakisoihin hankitun matoja aina
Englannista asti – mikä oli sinun voittosi salaisuus?
Suosin onginnassa kotimaisia matoja,
joita löytyy mökkini pihan nurkista.
Joskus on ollut niin kuivaa, ettei matoja
ole löytynyt. Silloin olen jättänyt kisat
suosiolla väliin.
Kuinka usein ja millä välineillä kalastat
Lauttasaaressa tai muualla?
Keväällä kalastamme jäiden lähdöstä
juhannukseen verkoilla pääasiassa viikonloppuisin. Kesällä merivesi on niin
lämmintä, että se muuttaa kalojen maun
ja lihan koostumuksen pehmeäksi. Syksyllä, yleensä syyskuun alussa, aloitamme
uudestaan verkkopyynnin ja joskus jatkamme sitä marraskuun loppuun.
Mitä merestä yleensä nousee?
Lauttasaaren edustan kalavedet ovat monipuolisia. Eniten tulee ahventa, lahnaa

Kalastatko koskaan silakkaa Lauttasaaren sillalta?
En ole kalastanut, koska meillä on useita
silakkaverkkoja.
Voittajan on helppo hymyillä: Sakari
Harju ja kilpailun suurin kala, 1 006
grammaa painava lahna.
Kuva: Pirjo Suomalainen.
ja silakkaa. Muita kaloja kuten kuhaa,
kampelaa, siikaa ja särkiä olemme saaneet
harvemmin.
Mihin aikoihin päivästä syönti on parhaimmillaan?
Olen viime vuosina harrastanut vain
verkkopyyntiä onkikilpailuja lukuun ottamatta. Onkikilpailuissa usein paras syönti
on ensimmäisen tunnin aikana aamulla.

Miksi kalaan tekee mieli aina uudestaan?
Kalastaessa voi nauttia mukavasta seurasta kauniissa meri-ilmastossa sekä nauttia
saaliista porukalla yhdessä myöhemmin.
Kalastaminen on halpa huvi ja saaliit ovat
olleet kohtalaisia.

Ongintakilpailun tulokset 23.7.2011
Miehet
Sakari Harju
Kari Laattala

3 480 g
2 700 g

1 006 g (lahna)
859 g (lahna)

Naiset
Hilkka Suomalainen 351 g
119 g (ahven)
Asta Vaittinen
0		
0

Mikä on paras tapa valmistaa lahna?
Entä ahven?
Lahnat savustan tai valmistan uunilahnaa.
Ahvenet ovat hyviä sekä savustettuna että
fileinä pannulla paistettuna.
Pidätkö kalapäiväkirjaa?
En pidä.

Ongintakilpailun
hyväntuuliset
osallistujat,
vasemmalta Hilkka
Suomalainen,
Asta Vaittinen,
Sakari Harju ja
Kari Laattala.
Kuva: Pirjo Suomalainen.

Kari Laattalan varusteet vakuuttavat
satunnaisen madonuittajan.
Kuva: Pirjo Suomalainen.
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Syyhyävä multasormi ja vihertävä peukalo
Kun ostimme kesämajamme, olin suorastaan helpottunut, ettei alueella ollut
viljelyvelvoitetta, kuten siirtolapuutarhaalueilla on. Päinvastoin, Länsiulapanniemellä ympäristön on tarkoitus olla
puistomaista ja rakennustapaohjeenkin
mukaan kesämajan ympäristö tulee säilyttää mahdollisimman luonnonmukaisena.
Vähitellen olen kuitenkin huomannut
mietiskeleväni omaa yrttimaata, jonka
antimilla voisi höystää kesän grillaukset.
Niin, ja olisihan ne salaatit mukavampi
kerätä omalta pihalta kuin kuljettaa
muovipussiin pakattuina pyörän korissa
kaupasta. Mustikoita, metsämansikoita
ja vadelmia löytyy kyllä puskista, mutta
ovathan pensasmustikat kakun päällä hienomman näköisiä ja vähemmän tahraavia
kuin luonnonmukaiset maatiaiset.
Asiassa oli vain yksi mutta – sopivan
kasvatusmaan puute. Maja-alueellamme
on maata kallion päällä monin paikoin
vain muutama sentti, parhaimmillaankin
muutamia kymmeniä senttejä, ja meidän
pihamme jakautuu kahtia: osa pihasta on
karikkeista soraa tai varvikkoista mätästä,
loput savea. Kasvatushaaveet olen voinut
niiltä osin unohtaa. Viime aikoina on kuitenkin lehdissä ollut paljon kirjoituksia
parvekeviljelystä, siis siitä kuinka tavalliselle kerrostaloparvekkeelle voi perustaa
oman hyötypuutarhan. Välttämättä
maata ei siis tarvittaisikaan, vaan riittävän
suuret ruukut toimisivat yhtä hyvin, kun
vain valitsisi viljeltävänsä oikein.
Tänä kesänä ryhdyin vihdoin toimeen.
Hankin muutaman istutusastian, soraa
ruukkujen pohjalle salaojitukseksi, hyvää
multaa ja taimia. Taimet valitsin ensisijaisesti sen mukaan, mitä käytämme
ruoanlaitossa, ja vasta toiseksi katsoin
kasvupaikkavaatimuksia. Niinpä meillä
sitten oli basilikaa, timjamia sekä rosmariinia.

syyskylmien tuloon asti – edellyttäen
tietysti, että muistaa antaa viljelykselle
silloin tällöin vettä tai että kesä on muutoin sateinen. Ja jos kasvi kuolee, tulihan
siitä joka tapauksessa käytetyksi ruokaan
se, mitä tarvittiin, ja uusi kasvu olisi ollut
vain lisäarvoa.

Valmiita taimia vai itse
kylvettyjä siemeniä?

Vanha emalinen pata toimii hyvin
istutusastiana. Vasemmalla valtavaksi
reuhahtanut basilika ja oikealla hieman
kuivahtanut timjami.
salaattia on käytetty kaupasta ostetusta
ruukusta, poistetaan muovinen suojus
juurten ympäriltä ja työnnetään kasvi
multaan. Kastellaan ja katsotaan, kuinka
käy.
Jos käy hyvin, satoa saa ainakin jonkin
aikaa, eivätkä esimerkiksi yrtit nahistu niin
nopeasti kuin ne pelkässä suojusruukussa
jääkaapissa tekisivät. Jos käy vielä paremmin, kasvi juurtuu ja alkaa tehdä lisää
versoja, ja näin satoa saa samasta kasvista

Nykyisin monissa puutarhaliikkeissä
on laaja valikoima ruukkukasvatukseen
sopivia lajikkeita. Usein taimet on näissä
paikoissa totutettu jo valmiiksi kylmään
ja juuret ovat riittävän kokoiset, jotta
taimet voi istuttaa suoraan lopulliseen
kasvupaikkaansa. Satoakin pääsee maistelemaan nopeasti ja uusia taimia voi
istuttaa pitkin kesää. Suomen lyhyessä
kesässä valmiit taimet ovat varteenotettava vaihtoehto.
Jos intoa riittää ja seuraavan kesän
viljelysten suunnitteluun havahtuu riittävän ajoissa keväällä, voi taimet myös
kasvattaa itse siemenistä. Siemenpusseja
löytyy jopa tavallisista ruokakaupoista ja
pussisiemenet ovat edullisia. Taimia saa
yhdestä pussista riittävästi suurenkin
ruukkupuutarhan tarpeisiin, vaikka kaikki
siemenet eivät itäisikään.
Idätys on periaatteessa helppoa, mutta
se vaatii kotoa sopivan valoisan paikan ja
riittävästi tilaa. Ja tilaa tarvitaan usean

Alkuun olisi päästävä
Ruukkuviljelyn aloittaminen on helpoimmillaan varsin yksinkertaista. Kun pitää
mökillä muutamaa suurehkoa ruukkua tai
kirpputoreilta hankittuja emaliastioita niin
kuin minulla, pussillisen hyvää multaa ja
karkeahkoa soraa (tai hieman kevyempää
lecasoraa), voi ruukkutarhan perustaa
milloin vain.
Se sujuu näin. Ensin laitetaan ruokaa,
ja kun siihen tarvittava määrä yrttejä tai
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Kaupan ruukkuyrtit voi laittaa esimerkiksi tällaisiin ruukkuihin. Vaikka multaa ei
ruukussa paljon olekaan, säilyvät yrtit joka tapauksessa parempina kuin alkuperäisissä
pakkauksissaan.

viikon ajan. Kylvölaatikkoon kannattaa
merkitä, mitä siihen tuli laitettua, tai
sitten myöhemmin kesällä voi varautua
yllätyksiin.
Kun siemenet ovat itäneet, ne istutetaan suurempiin ruukkuihin kasvamaan, ja
siinä vaiheessa on jo hyvä varautua kasvin
tulevaan kokoon riittävän kokoisella ruukulla. Jos taimet ovat kasvaneet sisällä,
ne pitää karaisemalla totuttaa vähitellen
ulkoilmaan. Pysyvästi ulos taimet voi siirtää, kun yöt ovat lämmenneet riittävästi
ja hallan vaara on ohi.
Erityisen helppoa siemenistä on kasvattaa erilaisia salaatteja, joita voi kylvää
pitkin kesää parin viikon välein, jotta koko
ajan on mistä ottaa. Salaatit ovat lisäksi
matalajuurisia, joten ne sopivat hyvin
ruukkuviljelyyn.

Maata, valoa ja vettä
Periaatteessa ruukkupuutarha ei vaadi
kuin maata, valoa ja vettä. Jos kuitenkin
viljelykseltään toivoo kunnollista satoa
ja hyvinvoivia kasveja, on syytä tarkkailla
paikkaa, johon puutarhansa haluaa perustaa. Oikeilla kasvivalinnoilla voi onnistua
yli odotusten, kun taas kasvupaikkavaatimustensa kannalta väärään paikkaan
sijoitetut taimet kituvat.
Useimmiten voi käyttää tavallista
puutarha- tai turvemultaa, kukkamultakin käy paremman puutteessa. Joihinkin
kukkamultiin on lisätty kastelukiteitä,
jotka kasteltaessa imevät itseensä vettä
ja vähävetisinä aikoina taas luovuttavat
sitä. Tämä voi olla myös etu mökillä sijaitsevalle ruukkupuutarhalle, jos sitä ei
ole joka päivä kastelemassa. Kannattaa
kuitenkin varmistua siitä, ettei multaan
ole lisätty ravinnoksi kelpaavuuden kannalta haitallisia aineita – luomumerkitty
multa on turvallisinta.
Toiset kasvit vaativat enemmän aurinkoa, toiset taas viihtyvät paremmin
varjoisammassa nurkassa. Usein pihalla
on myös mahdollisuus sijoitella erilaisissa
oloissa viihtyviä kasveja kullekin sopivaan
valoon. Ruukkuviljelmässä on myös se
hyvä puoli, että kesken kasvukaudenkin
ruukkuja voi siirtää parempiin paikkoihin,
jos ruukut eivät ole liian isoja siirrettäviksi.
Kaikki kasvit vaativat vettä, mutta
myös liiallinen kastelu on haitaksi. Näppituntumalla oppii sopivat kasteluvälit, ja

jos kasvit ovat avoimen taivaan alla, luonto myös hoitaa osansa. Jos taas vettä tulee
saavista kaatamalla, voi ruukut siirtää
katoksen alle pois sateesta hukkumasta.

Istutetaan ja lannoitetaan
Yksi ruukkuviljelmän oleellinen ratkaisu
on ruukkujen valinta. Viljelyyn kelpaavat
oikeastaan mitkä tahansa astiat, niin oikeat
kukka- ja altakasteluruukut kuin vanhat
vadit, kattilat ja saavitkin. Tärkeintä on
se, ettei vesi jää seisomaan kasvin juurten
ympärille ja tukehduta kasvia.
Vanhat sinkkiämpärit ja pesusoikot
ovat hauskannäköisiä ja toimivia viljelyastioita. Niissä kannattaa kuitenkin huolehtia hyvin salaojituksesta ja mahdollisesti
hakata naulaa ja vasaraa apuna käyttäen
juuri salaojituksen yläreunaan muutama
reikä, joista ylimääräinen vesi pääsee pois
astiasta. Savisista ruukuista taas hellepäivinä haihtuu osa vedestä ruukun läpi,
joten vettä kuluu normaalia enemmän.
Salaatit ja retiisit selviävät vähällä
mullalla, mutta useimmat hyötykasvit
tarvitsevat juurtensa ympärille reilusti
multaa. Siksi astian kannattaakin mieluummin olla hieman liian iso kuin vähän
ahdas. Kun maata on juurten ympärillä
enemmän, kastelunkaan kanssa ei ole niin
tarkkaa, koska suurempi määrä multaa
kuivuu hitaammin.
Ruukkuviljelyssä on kasvimaahan verrattuna se haitta, että maata normaalisti
lannoittava karike ja hajoava kasvijäte
puuttuvat. Samoin maata kuohkeuttavat
kastemadotkaan eivät pääse ruukussa
auttamaan kasvien kasvua. Jos viljel-

mältään haluaa hyvän sadon, lannoitus
silloin tällöin on tarpeen. Saatavana on
valmiita luonnonmukaisia lannoiteliuoksia ja -rakeita, mutta myös kompostoitua
hevosen- tai kananlantaa voi käyttää, jos
oma ja mökkinaapurin nenä sen kestää.

Mitä kannattaa viljellä?
Viljeltävien kasvien valinnassa voi käyttää
järkiperusteita tai mennä tunteen mukaan. Pääsääntöisesti tietenkin kannattaa
valita sellaisia kasveja, joista itse pitää ja
joita muutoinkin käyttäisi ruoanlaitossa.
Viljelmään sopivat mainiosti esimerkiksi
sellaiset yrtit, joita kuluu kerralla vain
vähän mutta niitä käyttää usein. Tällöin
tuoretta yrttiä on aina saatavilla, eikä tarvitse jatkuvasti heittää bioastiaan puoliksi
käytettyjä kaupan ruukkukasveja.
Saman kasvin eri lajikkeilla on erilaisia
ominaisuuksia. Pensaista on olemassa
puuvartisia versioita ja köynnöskasveista
matalampia ja korkeampia köynnöksiä.
Jotkin lajikkeet saattavat kestää paremmin tuholaisia tai hallaa. Lisäksi ruukkuviljelmässä voi suosia sellaisia lajikkeita,
jotka ovat nopeakasvuisia. Kasvatusohjeissa saatetaan myös erikseen mainita
niiden soveltuvan ruukkuviljelyyn.
Toisaalta jonkin kasvin voi valita sen
tarjoaman haasteen vuoksi, ja toisen
taas, koska se nyt vain sattuu näyttämään
nätiltä siinä ruukussa.

Jos kunnianhimoa löytyy
Ruukkuviljelyn ei tarvitse olla näin yksinkertaista. Halutessaan siihen saa mukavaa
vääntöä, jos kokeilee esimerkiksi perunan

Pirjon yrttitarha sopii hyvin pihan välimerelliseen tunnelmaan. Aina tosin ei ruukkuviljelijäkään voi tuholaisilta välttyä
– tänä kesänä jokin iski basilikaan.
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kasvattamista t-kirjaimen muotoisessa
astiassa tai laittaa katkarapucoctailiin
käytetyn avokadon kiven itämään. Eräs
työkaverini on nyt nostanut parvekeviljelmältään kolmeen otteeseen uudet perunat, hänen kurpitsansa näyttää olevan
suoraan amerikkalaisesta Halloween-juhlasta ja parvekkeen seinää pitkin kiipeilee
viiniköynnös, jonka rypäleitä on jo syötykin – tosin ilmeisesti hieman raakoina.
Monissa hedelmissä ja kasviksissa on
sisällä siemenet, jotka tavallisesti heitetään pois. Yhtä hyvin voi kokeilla, saako
mangon tai sitruspuun itämään, ja vaikka
ne eivät koskaan tuottaisi hedelmää,
monet niistä ovat kauniita myös viherkasveina. Ainakin yhden majan pihalla
tiettävästi kasvaa chilin palon siemenistä
kasvatettuja chilipensaita, jotka kylläkin
joudutaan varmasti evakuoimaan ilmojen
kylmetessä kaupunkiasuntoon.

Näin hienosti kasvavat chilin palon siemenistä itäneet taimet, vaikka sadonkorjuuseen on kyllä vielä matkaa. Kuulemma jouluchilejä on tarkoitus kasvattaa.
Marjoja, hedelmiä ja monia vihanneksia viljellessä on muistettava, että satoa
syntyy vain, jos kukat hedelmöityvät.
Jos kasvit kukkiessaan ovat jo ulkona,
ongelmaa ei ole. Sisällä kukkivat kasvit
täytyy viljelijän itse pölyttää esimerkiksi
vesivärisiveltimellä tai pumpulipuikolla.
Niin, ja sitten joillakin kasveilla pölyttymiseen tarvitaan toinen yksilö tai jopa eri
lajikkeesta tulevaa siitepölyä.

Tietoa ja taitoa
Vaikka ruukkuviljelyssä alkuun pääseekin
helposti, nälkä kasvaa syödessä, jopa kirjaimellisesti. Parveke- ja kaupunkiviljelyn
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yleistyttyä on kirjakaupoissa ja kirjastoissa
saatavilla erilaisia oppaita, joissa lukija
vihitään tämän taidon saloihin. Kirjaa
valitessa kannattaa kuitenkin tarkistaa,
että käännöskirjojen ohjeet on sovellettu
Suomen oloihin tai että kirja on kotimainen tai ainakin pohjoismainen.
Hyötykasviyhdistyksestä voi ostaa
siemeniä, ja se pitää joka kevät taimitorin, josta voi hankkia kiinnostavia kasveja
valmiiksi taimina. Samalla myyjien kanssa
kannattaa jutella viljelystä ylipäänsä ja
kysellä vinkkejä ruukkuviljelyyn sopivista
lajikkeista.
Ympäristöjärjestö Dodolla on käynnissä kaupunkiviljelyprojekti, joka on näkynyt
mediassa ainakin juttuina sissiviljelystä.
Sissiviljelyssä otetaan viljelykäyttöön joutomaita ja tyhjiä tontteja, yleensä luvattomasti, mutta Dodo on järjestänyt myös
pysyvämpiä palstoja kaupunkiviljelystä

kiinnostuneille. Esimerkiksi Kalasatamassa
on nyt toista kesää pysyvät palstat, joita
vuokrataan halukkaille. Vanhalla teollisuusalueella on turha istuttaa mitään
saastuneeseen maahan, mutta viljely
hoidetaan siellä suurissa betonisäkeissä,
jotka on täytetty mullalla.

Innostus vie mennessään
Tänä kesänä heräsin haaveeseeni vähän
turhan myöhään, mutta kokemuksistani
rohkaistuneena aion ensi keväänä tutkia
ajoissa siemenluetteloita ja puutarhamyymälöiden antia. Ainakin salaattivati
täytyy laittaa ja enemmän yrttejä. Pariin
purkkiin retiisejä ja amppeliin mansikoita.
Niin ja se pensasmustikka. Mitenköhän
avomaankurkku tekisi hedelmää...

Eeva Kekkonen

Pesuvadin syvyys riittää useimmille salaateille: tässä etualalla on jääsalaattia ja rucolaa, taustalla häämöttää sidesalaatti. Ensi vuonna ehkä saan salaatit jo multaan asti.

Lukemista ja hyödyllisiä linkkejä
ruukkuviljelystä kiinnostuneelle
Israelsson Lena: Citypuutarhat. Otava, 2007.
Kuokkanen Esko, Lehmusoksa Mervi ja Mäki Anna Maria: Puutarha parvekkeella.
Teos, 2007.
Peterson Deborah ja Selsam Millicent: Kaikki kasvamaan – Hedelmä- ja vihanneshyllyn ihmeitä ruukkupuutarhurille. Karisto, 2009.
Schneebeli-Morrell Deborah: Kasvimaa ruukussa – Omat vihannekset, marjat ja yrtit
pienessäkin tilassa. Karisto, 2010.
http://www.hyotykasviyhdistys.fi/
http://kaupunkiviljely.fi/

Herätys,
Jeesus Kristus elää!
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www.iss.fi

Luomme innovatiivisia
työ- ja toimintaympäristöjä.

www.senaatti.fi

www.fennovoima.fi

AutoSecurity
www.seiska.fi

PA R ASTA
V I I H D ETTÄ!
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Länsiulapanniemen majalaistoiminnan
kehittämisestä
Vuonna 2012 neuvottelemme kaupungin
kanssa uudesta vuokrasopimuksestamme.
Emme ole tässä yksin. Ulla Honkanen
kirjoitti yleisestä kesämajatoiminnan
kehittämisestä Helsingissä vuoden 2010
lehdessämme – erittäin mielenkiintoinen
artikkeli, johon kannattaa tutustua uudestaan vaikka nettisivuillamme.
Kesämaja-alueita on Helsingillä yhteensä 11, ja näistä kaksi aluetta on täällä
Lauttasaaressa. Länsiulapanniemen eli
oman alueemme lisäksi toimii Lauttasaaren eteläkärjessä Särkiniemen–Veijarivuoren maja-alue. Ja täällä Länsiulapanniemellä on maanvuokraajina useita
toimijoita.

Länsiulapanniemellä on useita
toimijoita
Me Poliisimajalaiset olemme yksi kesämajayhdistys. HKL-Kesämajat ry. on toinen
Länsiulapanniemellä majatoimintaa
hoitava yhdistys. Kolmas alue, joka lähistöllämme on, on sotainvalidien kesämajaalue. Sen hallinta on nyt käymistilassa,
kuten olemme voineet julkisuudesta
havaita. Lisäksi Länsiulapannimellä toimii aktiivisesti Helsingin poliisilaitoksen
kesäkotiyhdistys ry.
HKL:n kesämajatoiminta on aktiivista,
ja heidän osaltaan vuoden 2013 alusta
alkava maanvuokrakausi kaupungin
kanssa jatkunee. Helsingin kaupunki tekee luonnollisesti päätökset siitä, keiden
kanssa toimintaa jatketaan. Maanvuokrasopimuksissamme oleva lause ”Vuokramiehellä on etuoikeus vuokrakauden
päättyessä saada alue uudelleen vuokralle, sikäli kuin se uudestaan luovutetaan
vuokralle kesämajatoimintaan”, antaa
mielestäni kuitenkin varmuuden toiminnan jatkamiselle, ellei erityisen painavia
perusteita ole päättää muuta.
Kesäkotiyhdistys on läheinen yhteistyökumppanimme historiallisista, maantieteellisistä sekä käytännöllisistä syistä.
Itse ”siviilinä” olen kokenut yhteistyön
tasa-arvoisena ja arvokkaana. Uskon tämän jatkuvan ja kuvittelen, ettei Kesäkodilla ole maanvuokraongelmia kaupungin
kanssa. Toiminta jatkuu ja kehittyy.

joja hieman yli 60, suunnilleen siis saman
verran kuin meillä Poliisimajalaisilla. Vanhan sotainvalidien alueen majoista osa,
noin neljäkymmentä, on edelleen sotainvalidien tai heidän leskiensä omistuksessa.
Noin kaksikymmentä majaa on siirtynyt
Särkiniemen–Veijarivuoren alueelta.
Kolmen meidän yhdistyksemme jäsenen
maja on siirretty vanhalle sotainvalidien
alueelle, mutta näiden siirtyneiden majojen osalta maanvuokrasopimus on edelleen tehty meidän yhdistyksemme kautta.
Särkiniemen alueelta siirtyneet majalaiset kuuluvat ilmeisesti edelleen
Särkiniemen Mökkiläiset ry:hyn eli tuttavallisesti Särmö-nimiseen yhdistykseen.
Lisäksi useat heistä, ehkä jopa kaikki, ovat
liittyneet Sotainvalidien kesämajayhdistykseen. Tähän yhdistykseen kuuluvat
käsittääkseni myös kaikki sotainvalidit ja
heidän leskensä.
Sotainvalidien kesämajayhdistyksellä
ei kuitenkaan ole maanvuokrasopimusta
Helsingin kanssa. Sotainvalidien maanvuokrausta hoiti aikanaan invalidien
Helsingin yhdistys. Kun se lakkautti
toimintansa vuoden 2010 lopulla, teki
kaupunki maanvuokrasopimukset suoraan sotainvalidien ja heidän leskiensä
kanssa vuoden 2015 loppuun saakka.
Sotainvalidien kesämajayhdistys ei saanut
maanvuokrasopimusta tehdäkseen vaikka
oli näin toivonutkin.

Siirtyvien majojen kohtalosta
Käsittääkseni keskeinen peruste sille,
ettei kaupunki halunnut uutta yhdistystä
jatkamaan invalidien Helsingin yhdistyk-

sen maanvuokraustoimintaa, olivat niin
sanotut siirtyvät majat. Siirtyvillä majoilla
tarkoitetaan niitä kesämajoja, jotka Lauttasaaressa oli rakennettu asemakaavassa
olevan virkistysalueen ulkopuolelle. Toisin
sanoen vuonna 2001 vahvistetun kaavan
mukaan nämä kesämajat tuli siirtää
muualle.
Kaupunki ilmoitti, että se tarjoaa siirtyville kesämajalaisille kullekin uuden majan
paikan. Tätä lupausta helpotti tieto, että
sotainvalidien Helsingin yhdistys ilmoitti
aikoinaan lopettavansa toimintansa ja
siellä olevat majojen paikat siis vapautuisivat. Tästä suunnitelmasta Helsinki
pitää kiinni.
Edellä todetun johdosta sotainvalidit
tai heidän leskensä eivät voi myydä kesämajojaan vapailla markkinoilla tai edes
omille perijöilleen. Helsingin kaupunki
tarvitsee nämä majapaikat edelleen siirtyville kesämajoille. Särmöstä siirtymistä
odottavia majoja on käsittääkseni vielä
kymmeniä jo siirtyneiden lisäksi. Meistä
Poliisimajalaisista on siirtymässä edelleen
neljä majaa, kolmen jo siirtyneen lisäksi.
Yhdelle on vuosien saatossa pystytty
osoittamaan uusi majan paikka meidän
kesämaja-alueeltamme.

Invalidien alueen rakennuksista
Invalidien alueella on myös rakennuksia,
joita kesämajalaiset eivät omista henkilökohtaisesti, kuten omistavat majansa.
Tällaisia rakennuksia ovat ainakin Veljesmaja, talonmiehen asuinrakennus,
saunarakennus, laituri ja WC-rakennukset.
Kun Helsingin yhdistys lopetti toimin-

Sotainvalidien alueesta
Sotainvalidien kesämaja-alueella on ma-

Veljesmaja on perinteikäs kokoontumispaikka. Kuva: Matti Koskinen.
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tansa, heidän omistamansa rakennukset
siirtyivät sotainvalidien Helsingin piirille.
Helsingin piiri ei ymmärtääkseni kuitenkaan ole halukas rakennuksia pitkässä
juoksussa hallinnoimaan ja ylläpitämään.
Kesämajatoiminta kun ei ole tälle yhdistykselle ollut toimintamuotona.
Rakennukset voi tietysti myydä. Mutta
kenelle? Ne sijaitsevat Helsingin kaupungin vuokramaalla. Helsingin kaupungin
tahto vuokrata maa rakennusten alta on
tietysti keskeinen ehto rakennusten omistuksen siirtymiselle. Ostajaehdokkaita
olisi varmasti monia, mutta kuinka moni
niistä voisi Helsingin kaupungin mielestä
olla sopiva maanvuokraaja.
Rakennusten uuden omistajan tulisi
myös keksiä jotain sallittua ja mielekästä
käyttöä rakennuksille. Pääsääntöisesti
kaupunki ei ole hyväksynyt liiketoimintaa
kesämaja-alueilla, joten lähtökohtaisesti
uuden omistajan tulisi saada rakennuksista lisäarvoa toiminnalleen ilman
liiketoimintaa.
Olen Poliisimajalaisten nimissä ilmaissut, hallituksen suomin valtuuksin,
että me voisimme olla kiinnostuneita
rakennuksista, ainakin osasta niistä. Tämä
keskustelun avaus on tarkoitettu valmistelemaan mahdollisia päätöksiä, joita
yhdistyksemme vuosikokous voisi tehdä,
jos meille rakennuksia tarjottaisiin. Jo
edellinen hallitus oli ilmaissut kiinnostuksensa keskustella Veljesmajan tilanteesta.

Mihin rakennuksia voisi
käyttää?
Invalidien Veljesmaja on kokoontumistila.
Siihen kuuluu salin lisäksi pari erillistä
pientä toimistohuonetta sekä keittiö,
johon tulee vesi ja sähkö. Veljesmaja
voisi olla yhdistyksemme kokoustila. Sitä
voisi vuokrata jäsenillemme erilaisiin
tilaisuuksiin, kuten ristiäisiin, lakkiaisiin,
syntymäpäiviin, häihin, eläköitymisjuhliin
tai muistotilaisuuksiin. Tuttu ja edullinen
juhlatila on aina silloin tällöin elämän
varrella tarpeen.
Kirjoitan toisaalla lehdessämme yhdistyksemme PTS:stä – pitkän tähtäimen
suunnitelmasta. Se sisältää tavoitteen
rantasaunasta. Saunamme kooksi asemakaava määrittelee 60 neliötä. Tämä sallii
vain yhden saunatilan ja siihen pukuhuoneen, ja se taas johtaa siihen, että miehet
ja naiset saunovat eri aikoina.
Jos yhdistyksellämme olisi kaksi pientä
rantasaunaa, voisi saunontaa jatkaa samalla idealla kuin nyt. Naiset saunoisivat
toisessa saunassa ja miehet toisessa
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Sotainvalidien sauna sijaitsee luonnonkauniilla rannalla. Kuva: Matti Koskinen
saunassa – samaan aikaan, ilman kiirettä.
Välissä olisi seinän sijaan historiallisesti
arvokas vallitus ja hieman kalliota. Saunoja voisi myös vuokrata jäsenillemme.
Joskus perhejuhlissa olisi tarpeen yhdistää
Veljesmajan juhlatila ja sauna, joskus olisi
tarpeen kaveriporukassa saunoa omissa
oloissaan.
Talonmiehen asunnossa on aikoinaan
ollut alueen valvoja. Olen ymmärtänyt,
että sotainvalidien alueella on kesäisin
ollut oma valvoja-huoltomies. Rakennus
on myös toiminut lämpimänä varastona,
mutta se voisi tarvittaessa toimia myös
yhdistyksen toimistona.

tavoitteena saattaisi olla mahdollisimman
selkeä ratkaisu – kaikki tai ei mitään.
Ostajaa saattaisi kiinnostaa vain joku
rakennuksista.
Sotainvalidien alueella ja näillä rakennuksilla on paljon historiaa. Siihen liittyy
myös se, että on tahoja, jotka hyvin pitkän
perinteen mukaan ovat käyttäneet näitä
tiloja silloin tällöin. Salliiko ostaja tämän
jatkossakin?
Rakennusten ylläpito vaatii varoja.
Jos uuden omistajan pääasiallinen tulo
perustuu majalaisten maksamiin ylläpitomaksuihin, on varmasti aiheellista kysyä,
kuinka monta jakajaa kustannuksilla
on. Jos pieni yhdistys ei yksin tarvitsisi
kaikkia rakennuksia, olisiko käyttöä ja
kustannuksia mahdollista jakaa useammalle käyttäjälle? Tai voisiko yhdistyksiä
olla vain yksi, jossa olisi suurempi joukko
majalaisia, ja kustannukset jakautuisivat
useammalle majalle?

Miksi muutosta?

Sotainvalidien talonmiehen asunnossa
on aikoinaan asunut alueen valvoja.
Kuva: Matti Koskinen.

Paljon auki olevia asioita
Rakennusten nykyinen omistaja päättää,
arvatenkin kuultuaan tarkasti kaupungin
näkemyksen, mitä rakennuksille tulevaisuudessa tapahtuu. Rakennuksia voi
myydä erikseen tai kaikki yhdessä. Myyjän

Kesämajatoimintaa voi katsoa monesta
näkökulmasta. Keskeisessä roolissa on
oma viihtyvyys. Oma viihtyvyys perustuu omille tarpeille ja toiveille. Meillä
kullakin nämä ovat erilaisia. Tärkeää on
myös kunnioittaa ja arvostaa toistemme,
joskus erilaisia, näkökulmia. Näin saadaan
yhdistyksessä keskusteltuja, pohdittuja
ja arvostettuja päätöksiä, vaikka ei aina
yksimielisiä.
Yksi näkökulma, jota ei nosteta usein
esille, ovat taloudelliset arvot. En usko,
että kesämaja on kenellekään taloudellinen sijoitus, mutta kesämajatoiminta
ja sen kehittäminen vaativat kuitenkin

rahaa. Saako kuluja koskaan takaisin?
Itse uskon, että hyvin toimiva, palveluja
tarjoava ja palvelurakennuksia omistava
yhdistys nostaa rutkasti kesämajan arvoa.
Joskus arvonnousun saa itselleen, joskus
siitä nauttivat perilliset.

Kuka päättää?
Me Poliisimajalaiset päätämme, miten haluamme toteuttaa PTS-suunnitelmaamme. Me päätämme, olemmeko kiinnostuneita muuttamaan suunnitelmamme,
jos olisi mahdollista – uusien rakennusten
sijaan tai lisäksi – hyödyntämään Länsiula-

panniemellä jo olevaa rakennuskantaa.
Sotainvalidien alueen rakennuksista
päättää sotainvalidien Helsingin piiri.
Haluavatko he luopua rakennuksista?
Keille he niitä mahdollisesti tarjoavat?
Kaupunki päättää, saako uusi omistaja
maanvuokrasopimuksen rakennuksille.
Sotainvalidit ja heidän leskensä sekä
siirtyneet Särmöläiset päättävät, miten
he haluavat alueensa toimintaa kehittää
tai keiden kanssa tehdä yhteistyötä. Kaupunki päättää, mille taholle se vuokraa
maata invalidien alueelta.

Me Poliisimajalaiset päätämme, haluammeko laajentaa yhdistyksemme
toiminta-aluetta tai jäsenmäärää. Sinä
päätät, mitä Poliisimajalaiset ry. päättää
vuosikokouksissaan.
Toivon tämän kirjoituksen herättävän
ajatuksia, lisäävän keskustelua ja silti
jättävän paljon avoimia kysymyksiä. Sillä
niihin ei vielä ole ratkaisuja. Ratkaisut
me teemme yhdessä tulevissa vuosikokouksissa.

Matti Koskinen
majalainen, sattumalta aktiivinen

Puistolasi Oy

Latokartanontie 1, 00700 Helsinki
Puh. 09-350 6311

KOTIINKULJETUS 3€

LAUTTASAARI

Lauttasaarentie 29
Puh. 682 1010

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

RUOHOLAHTI
Itämerenkatu 2
Puh. 6831 3340

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

Kierrätyspalvelut, kuljetuspalvelut, tietosuojapalvelut,
vaihtolavapalvelut ja jätehuoltopalvelut
yrityksille ja kiinteistöille

p. 09 853 3803

Läntinen teollisuuskatu 19, 02920 Espoo
www.jyrkirauhalaoy.fi paperi@nic.fi

Bellinmäki 1, Bemböle, Espoo
Puh. 09-863 2917
www.bembolenkahvitupa.fi

Ruukkigolf

Hiekkamäentie 100
10420 POHJANKURU
Caddiemaster p. (019) 245 4485
www.ruukkigolf.fi

RTV-Espoo

Martinsillantie 2
02270 Espoo
Puh. 09-5465 1200
www.rtv.fi

Metmakan Oy
Graniittitie 3 B
00710 Helsinki
Puh. 0500-777 638
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HK-RUOKATALO OYJ
Kaivokatu 18, 20520 Turku
Puhelin 010 570 100

Vaskisalmenkuja 2, 00200 HELSINKI
puh. 020-761 2250
Avoinna: ark. 9-17, la 10-14
www.aquadorcenter.fi

LAUTTASAARI

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

ARABIAN
PALVELU OY
www.arabianpalvelu.fi

Peuramaantie 152, 02480 Kirkkonummi
Ajanvaraus, puh. (09) 2955 8295
www.peuramaagolf.com

Tytyri, 08100 Lohja
Puh. 020 753 7000
www.nordkalk.com

Sinivuokonkuja 1, 05800 Hyvinkää
Puh. 0400 216 666

Materiaalinkäsittely- ja kuljetinjärjestelmät
teollisuudelle

BMH Technology Oy
PL 32, 26101 Rauma
www.bmh.fi
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Helkama-auto Oy
Lautamiehentie 3
02770 Espoo
Puh. 09-85 18
www.helkama-auto.fi

Ympäristönhuollon
asiantuntija palveluksessasi

www.lassila-tikanoja.fi

www.ns.fi

www.rasmussen.fi

www.fazer.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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Koonnut: Eeva Kekkonen

Yhdistyksemme muita tapahtumia vuonna 2011
Ulkoilupäivä 13.3.2011
Perinteistä Helsingin poliisilaitoksen kesäkotiyhdistys ry:n, YT-henkilöstötoimikunnan ja Poliisimajalaiset ry:n järjestämää
ulkoilupäivää vietettiin Kesäkodilla kosteassa mutta lumisessa säässä. Reippailu
palkittiin lämpimällä keitolla ja kuumalla
saunalla.

rapsutusta kuului lähes jokaiselta pihalta,
ja Marko Korpi-Kyyny tarjosi traktorillaan
lihasten avuksi myös hevosvoimia.
Saunalla ollut kahvitus tuli talkoolaisille tarpeeseen, ja kuistilla tarkeni hyvin
syödä voileipää lyhythihaisessa paidassa.
Talkoiden hiet pestiin sitten kevään ensimmäisessä saunassa ja kesäkausi alkoi.

Talven jälkeen jääkaapit ja kylmäkallet
piti pestä, jotta pakkasmökkiä saattoi
taas käyttää. Ounamo, Haukka ja sangoittain kuumaa vettä.
Kuva: Tuomo Honkanen.

Kuva: Tuomo Honkanen.

Kevättalkoot
Kesäkotiyhdistyksen ja Poliisimajalaisten yhteiset talkoot pidettiin keväisellä
Länsiulapanniemellä 7.5.2011. Sää suosi
talkooväkeä, jota oli saapunut paikalle
sankoin joukoin. Yhdessä laitettiin kylmähuoneet, WC-tilat ja kesävesi käyttökuntoon sekä kunnostettiin rantasaunan ympäristö. Yhteisten alueiden lisäksi haravan

Juhannusjuhla
Poliisimajalaiset ry, Helsingin poliisilaitoksen kesäkotiyhdistys ry sekä poliisilaitoksen YT-henkilöstötoimikunta järjestivät
juhannusjuhlan Kesäkodilla juhannusaattona 24.6.2011. Juhlaa vietettiin kirkkaassa ja aurinkoisessa säässä.
Saunat olivat lämpiminä jo kolmesta
alkaen, mutta varsinaisen avauksensa juhla sai kuudelta, kun Suomen lippu nostettiin salkoon ja laulettiin Maamme-laulu.
Yhdistyksen uusi puheenjohtaja Matti
Koskinen toivotti samalla juhannuksen
juhlijat tervetulleiksi.
Seitsemästä alkaen päätalolle oli
järjestetty perinteisiä juhannuskilpailuja – tikan- ja pallonheittoa sekä lasten
että aikuisten sarjoissa. Väkeä oli tullut
viettämään keskikesän juhlaa runsain

Rannansiivouspartio Hommuk ja Saarela ahersi pensassaksin ja sahoin.
Kuva: Tuomo Honkanen.

määrin, niin majalaisia ja vapaalla olevaa
poliisilaitoksen henkilökuntaa perheineen
ja ystävineen kuin työvuoronsa lomassa
pistäytyviä poliisejakin. Tunnelma oli
iloinen ja hyväntuulinen puheensorina
kantautui alueen ylle.
Juhannusta ennen oli ollut lämmintä ja
aurinkoista, joten etukäteen kokko mietitytti. Kuitenkin juhannuksenalusviikolla
säät kääntyivät hetkeksi sateisemmiksi ja
huipentuvat juhannuksen aatonaattoiltana myrskyksi. Kesäkodin ja sotainvalidien
saunan välissä olevalta valliltakin katkesi
tuulessa yksi koivu keskeltä rytinällä ja
rannassa aallot löivät laiturin yli. Tämä

Suomen lippu nousi salkoon tasan
kuudelta. Kuva: Ulla Honkanen.
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takasi sen, ettei kokosta ollut maastolle
vaaraa.
Kokko oli kasattu aamulla, ja palavana aineena oli kunnon kuivaa lautaa
ylimääräisen kipinöinnin ja savuttamisen
estämiseksi. Jonkin verran tuulta nimittäin
oli vielä mereltä päin, vaikka edellisen illan
myrsky olikin jo kaukana. Kokkomestarina toimi Taisto Rajamäki, ja rannalle
kerääntyi katsojia joka suunnasta – myös
mereltä. Ilta jatkui pihoilla ja mökeillä,
kävivätpä toiset HKL:n alueenkin juhlissa
laittamassa jalalla koreasti. Ne kesäyöt!
Kokkoa katsottiin hieman tuulisessa
mutta muutoin kauniissa kesäyössä. Kuva: Tuomo Honkanen.

Grillijuhlat
Sunnuntaina 21.8. olivat vuorossa grillijuhlat Poliisien majalla. Sääksi oli ennustettu pilvistä ja sateista, mutta todellisuus
osoittautui aurinkoiseksi ja helteiseksi.
Grillimestarina jälleen tänä vuonna toiminut Kari Puustinen oli saanut paistettavakseen tarkkaan valvottua ja huolellisesti
ohjeiden mukaan maustettua lihaa sekä
uuden työkaverin, yhdistykselle hankitun
kaasugrillin. Salaatti- ja somistuspuolesta

Ruoka maistui sekä ulkona että sisällä. Kuvat: Matti Koskinen.

Grillimestari Puustisen tuuletukset
onnistuneelle lihalle ja uudelle grillille.
Kuva: Matti Koskinen.

vastasivat Pirjo Suomalainen ja Merja
Pitkänen keittiöapulaisineen.
Murea kassler, ruokaisat salaatit ja
merileväkaviaari lisukkeineen tekivät
kauppansa, ja ihmiset viihtyivät ja viettivät aikaa niin sisällä kuin pihallakin.
Suut saatiin vielä makeiksi Tun samana
aamuna leipomilla munkeilla. Kiitokset
jälleen kaikille järjestelyihin ja siivoukseen
osallistuneille sekä mahtaville juhlijoille!
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Liikennevakuutuskeskus
Bulevardi 28, 00120 Helsinki • www.lvk.fi

www.smarkethokelanto.fi

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

SVENSKA
KULTURFONDEN
www.perussuomalaiset.fi

39

SIREKO OY

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

Schiedel Savuhormistot Oy
Sinikalliontie 9, 02630 Espoo
Puh. 020 155 2600
www.schiedel.fi

Suomen
Poliisijärjestöjen Liitto
Asemamiehenkatu 2, Helsinki
Puh. 09-1551
www.spjl.fi

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

Kuinka meistä tuli majalaisia?
Ensimmäisen kerran poliisimajat tulivat
tietoisuuteemme, kun Tuomaksen serkku
tiedusteli puolitosissaan kiinnostustamme ostaa omaa majaansa viitisen vuotta
sitten. Silloin me (tai pankki) emme olleet
vielä edes asunnonomistajia, joten ohuetkin ostoaikeet jätettiin sikseen. Sen verran
asiasta kuitenkin puhuttiin, että tuollainen
kotia lähellä oleva pikkumökki saattaisi
olla juuri sellainen, jossa me voisimme
kuvitella joskus mökkeilevämme.
Vuonna 2009 Päivi kutsuttiin viettämään kaunista kesäpäivää kaverinsa
äidin mökille, joka oli yksi poliisimajoista.
Vierailun jälkeen tuli ilmeisesti kehuttua
paikkaa sen verran, että kutsun koittaessa
jälleen seuraavana kesänä Tuomas olisi
halunnut mukaan, ja lähes siltä seisomalta
selvitti, olisiko tuollaisia mökkejä myytävänä vapailla markkinoilla. Löytyihän
Googlesta pari citymökkiä, joista tämä
vihreä vaikutti heti aika hyvältä.
Kävimme katsomassa mökkiä heinäkuussa, ja kesäloma vierähtikin sitten
kauppoja tehdessä. Elokuussa olimme
onnellisia mökinomistajia. Mökillä ei ilmeisesti ollut vietetty kovin paljoa aikaa
2000-luvulla, ja piha muistutti enimmäkseen viidakkoa. Kuitenkin huomasimme,
että joku oli joskus nähnyt paljon vaivaa
kivetyksien ja istutuksien tekemiseen sekä
mökistä huolehtimiseen.
Viime vuoden mökkikausi jäi meillä
lyhyeksi, mutta talvella teimme lumenluonnin ohessa suunnitelmia seuraavaa
kesää ja tulevaisuutta varten. Muutakin
tekemistä riitti kotona, kun Tuulin pikkuveli Timi syntyi marraskuun lopulla.
Nyt kevään ja kesän kuluessa olemme
viettäneet mökillä lyhyitä aikoja kerral-

Uteliaat ja sosiaaliset tiaiset viihtyvät myös majalaisten seurassa.
Kuva kirjoittajien kamerasta.
laan ja hieman siinä sivussa yrittäneet
perata pihaa. Pihan liuskekivilaatat kaivettiin voikukkien alta esille ja nurmikkoa
istutettiin uudelleen. Pensaitakin leikattiin
keväällä muka kovalla kädellä, mutta ne
ovat kasvaneet kohisten takaisin kesän
aikana. Perattavaa riittää siis varmasti
jatkossakin villiintyneessä pihassamme.
Pihalla olemme tehneet runsaasti
mielenkiintoisia havaintoja elämästä.
Talitinttipariskunta otti kanssamme
kesää vastaan toukokuussa, myyrä juoksentelee pitkin pihamaata säännöllisesti,
mustarastas näyttää asustelevan mökin
alla silloin tällöin ja valitettavasti myös
punkit viihtyivät ainakin ensimmäisenä

mökkikesänämme ruohikossa.
Muutama yöpymiskerta mökillä on
osoittanut ainakin kamiinan tehokkuuden.
Kaksitoista neliötä lämpenee varsin nopeasti yli viime kesien ennätyshellelukemien, joten nukkuminen saattaa olla hikistä
hommaa, vaikka ulkona lähestyttäisiin jo
talvea.
Kaiken kaikkiaan olemme edelleen tyytyväisiä mökin hankintaan. Lisäbonuksena
pyöräreitti kotoamme Munkkivuoresta
kulkee merenrantaa koko matkan mökille
asti. Siinä vasta mökkitie!

Päivi Pyhälammi ja
Tuomas Ryhänen
maja 247

Espoon Sora Oy
Pohjoisentie 9 B, 02970 Espoo
Puh. 0400 707 940
www.espoonsora.fi

www.lmo.fi
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Piispanristi 32
06100 Porvoo
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Pikku-uutisia
Koonnut: Eeva Kekkonen
Lauttasaaressa tehdään
punkkitutkimusta
Maja-alueellamme on havaittu niin
kettuja kuin kauriitakin, mutta niitä runsaslukuisempina pihat ovat vallanneet
puutiaiset eli tuttavallisemmin punkit.
Yksi jos toinenkin on maininnut saaneensa
antibioottikuureja borrelioosiepäilyjen
vuoksi, ja jotkut ovat joutuneet syömään
normaalia pidempiäkin lääkejaksoja.
Helsingin Sanomissa 16.8.2011 ilmestyneen uutisen mukaan punkkien
levittämää puutiaisaivotulehdusta on
Suomessa tänä kesänä ollut enemmän
ja borrelioosia vähemmän kuin aiempina
vuosina. Vaarattomampaan näistä, borrelioosiin, tehoavat lääkkeet, kun taas
puutiaisaivotulehdukselta suojaa säännöllisesti tehostettu rokotus. Sekin ero näillä
kahdella on, ettei borrelioosi yleensä tartu, jos puutiainen on ollut kiinnittyneenä
vain vähän aikaa, kun taas aivotulehdus
voi tarttua jo punkin puremasta.
Borrelia-bakteeria kantavia puutiaisia
esiintyy Lappia lukuun ottamatta koko
Suomessa, ja keskimäärin sitä kantaa joka
neljäs yksilö. Puutiaisaivotulehdusta kantavia yksilöitä on aiemmin esiintynyt vain
tietyillä rajatuilla alueilla, kuten Turun ja
Ahvenanmaan saaristossa, Kokkolan seudulla ja Helsingin edustalla Isosaaressa,
mutta nyt vaikuttaa siltä, että levinneisyysalue on laajentumassa.
Tänä kesänä Helsingin yliopiston virologian laitos ja Saaristolääkärit Oy ovat
aloittaneet mittavan kenttätutkimuksen,
jossa etsitään tauteja levittäviä punkkeja
Lauttasaaresta. Ulkona paljon liikkuvilta
kerättiin havaintoja alueista, joilla puutiaisia esiintyy runsaasti, ja tarkemmat
tutkimusalueet valikoituvat vihjeiden
perusteella. Tutkimuksesta kerrotaan
tarkemmin Saaristolääkäreiden verkkosivulla, www.saaristolaakarit.fi.
Viimeksi punkkitutkimusta Helsingin
alueella on tehnyt entinen Kansanterveyslaitos, nykyinen Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos, vuonna 1995. Tällöin Lauttasaaren
puutiaisista noin 10 % kantoi Borreliabakteeria. Nyt tutkijat etsivät punkeista
borrelioosin lisäksi myös selvästi yleistynyttä puutiaisaivokuumetta. Alustaviakin
tuloksia joudutaan odottelemaan ensi
kesään asti, koska tutkimus on vasta

käynnistynyt, mutta pysytään kuulolla.
Lisää puutiaisista, niiden levittämistä
sairauksista ja sairauksilta suojautumisesta voi lukea Ulla Honkasen mainiosta
artikkelista ”Syynätkää toisianne” vuoden
2006 lehdestämme (luettavissa myös
PDF-muotoisena verkkosivuillamme).

Huoltorakennuksen
muodonmuutos
Huoltorakennuksen nurkilla tapahtui
kummia 14.7.2011. Sotainvalidit olivat
päättäneet vaihtaa vanhat roska-astiansa
uusiin, lukittaviin säiliöihin. Valitettavasti
tilaa uuden säiliön paikalle tuomista varten oli hieman liian vähän.
Meidän ja sotainvalidien vessojen
välisen pihan aitaa jouduttiin purkamaan
muutaman metrin matkalta, ja kuljetusauton kääntöpaikalla tulivat vastaan
erään majalaisen syreenit. Nostoautolla
roskasäiliö kuitenkin siirtyi kevyesti paikalleen.
Valitettavasti purettu aita ja syreenirivistön kannot jäävät ainakin toistaiseksi
muistuttamaan tästä operaatiosta.

Isokin astia nousee näillä voimilla.
Kuva: Tuomo Honkanen.

Lumen luonti käy myös
kuntoilusta
Kahtena peräkkäisenä talvena olemme
saaneet nauttia Länsiulapanniemelläkin
runsaasta valkeasta lumipeitteestä. Talven
2010–11 aikana monet majalaiset kävivät
kaivamassa majoillensa polkuja ja pudottelemassa lunta majojensa katoilta, jopa
moneen kertaan, kun lunta tuli jatkuvasti
vain lisää.
Lumen painoa ei voi arvioida ainoastaan kinoksen paksuuden perusteella,
vaan lumen tiheys vaihtelee tiiviyden ja
sulamisen mukaan suuresti. Tuuli myös
kinostaa lunta katoille epätasaisesti.
Talvella onkin syytä tarkkailla lumikuormituksista kertovia uutisia ja tarvittaessa

Majan seinustalle pääseminen vaati ensin kahdenkymmenen metrin lapioinnin
ja sitten vasta voimainkoetus alkoikin.
Kuva: Eeva Kekkonen.
käydä tarkistamassa tilanne paikan päällä.
Useimmissa alueemme majoissa kattotuolit ovat niin tiheässä, ettei varsinaista
vaaraa katon sortumisesta ole. Kuitenkin
on syytä muistaa, että heikommasta
kohtaa katto saattaa pettää liiallisen
lumikuorman alla, eivätkä lumeen hautautuneet aurinkopaneelit kerää energiaa
kovin tehokkaasti.
Suurempi vaara lumikuormasta aiheutuu keväällä, kun lumet alkavat sulaa. Sulamisvedet saattavat valua katon läpi saumoista tai hormien läpivientien kohdalta
ja kastella välikaton lisäksi myös katon
mahdolliset eristeet ja sisäpaneloinnitkin.
Vaikka talven aikana kamiinaa lämmitettäessä katolla oleva lumikerros
toimiikin eristeenä, lämpö myös sulattaa
katolla olevaa kinosta alhaalta päin, ja
jäähtyessään kinos taas jäätyy. Sentin jääkerros kattoa vasten vastaa viiden sentin
lumikerrosta, joten paksulti jään lisäksi
lunta ei sovi katolle jättää.
Lumen luonti käy oivallisesti kuntoilusta. Harjoitusta saa niin hauiksille kuin vatsalihaksille, ja aerobinen liikunta vahvistaa
peruskuntoa. Katolle ei kuitenkaan pidä
kiipeillä noin vain, vaan turvallisuudesta
on huolehdittava. Huopakatot myös vaurioituvat herkästi, joten katteen suojaksi
on suositeltavaa jättää kymmenen sentin
lumikerros.
Toivottavasti myös ensi talvena pääsemme nauttimaan vaihtoehtoisesta
kuntosalista ja hienoista hangista. Urakan
lomassa voi sitten hyvällä omallatunnolla
nauttia vaikka kuuman kaakaon ja suklaakeksejä ihaillessaan talvista majamaisemaa. Nähdään lapion varressa!
Lisää lumikuormasta voi lukea ja
ajankohtaista tilannetta seurata ympäristö.fi-palvelusta, josta löytyy runsaasti
muutakin kiinnostavaa luettavaa muun
muassa levistä, vesien lämpötiloista ja
ympäristönsuojelusta (www.ymparisto.
fi/kattojenlumikuorma).
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JOENSUUN
KAUPUNKI
puh. 010 770 3340
www.jns.fi

Pääkaupunkiseudun
Aluetoimisto
Haapaniemenkatu 14
00530 helsinki
Puh. ????

Helsingin Pantti Oy

Helsinginkatu 1, 00500 Helsinki
Puh. 09-2705 3040 • www.pantti.fi

www.metroauto.fi

www.tecalemit.fi

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

Ortopedi Martti Palotie/
DURATRADE OY

Katajaharjuntie 13 A, 00200 Helsinki
Puh. 0400-959 054 • martti.palotie@gmail.com

Meilahden Liikuntakeskus Oy
Meilahden Liikuntapuisto, 00250 Helsinki
Puh. 010 821 0800
www.meilahdenliikuntakeskus.fi

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

Ravintola Poiju & Ravintola Loisto
www.suursavo.fi

Helena Tikkanen

Hämeentie 20 B, 00530 Helsinki
Puh. 040-743 1813
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Jaalaranta 5
HELSINKI
RUOHOLAHTI
TERVETULOA!
Puh. 09-685 6638

Aurinkoranta 10
VUOSAARI
Puh. 09-321 4005

www.sol.fi

Mussalon
Voima Oy

Helsingin Taksiopisto

Asesepänkuja 2 B, 00620 Helsinki
Puh. 09-587 9088 • www.taksihelsinki.fi

Otaniemen Asuntosäätiö

VARATTU

Realco

Kauppakaarre 1, 00700 Helsinki
Puh. 020 743 8340
www.realco.fi

Asianajotoimisto
Aarno Arvela

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

Helsingin
Erotuomarikerho ry
ASIANAJOTOIMISTO
PEKKA KIVI OY

Hyttitie 5, 00700 Helsinki
Puh. 09-374 3641

HERTTA

Hiihtäjäntie 29, 00810 HELSINKI, Puh. (09) 755 2420
Av.: ark. 7-21, la 7-18, su 12-21
www.k-supermarket.fi/hertta

Louhentie 16, 02130 Espoo
Puh. 09-455 2411
www.pekkakivi.com

Oy KWH Pipe Ab

Ulvilan tehdas
28400 Ulvila, puh. 02-677 6611

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy
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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.

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 samas-

sa 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.
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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.

Ristikon 2011 ratkaisu
Niittykatu 8, 02200 Espoo
Puh. 020 763 9010 • www.sauer-danfoss.fi

Koneurakointi Forrström Oy
Lepsämänjoentie 53, 02970 Espoo
Puh. 0400 441 828
birger.forrstrom@kolumbus.fi
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Oy Lyth-Instrument Ab

BRÄNN & BRÄNN OY
Wavulinintie 3, 00210 Helsinki
Puh. 010 239 5900

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

Allmark Oy

Lauttasaarentie 52, 00200 Helsinki
Puh. 0400-600 417

Presor Oy

Linnankoskenkatu 13 A 24,
00250 Helsinki
Puh. 040-543 7870

Talopalvelu
Pietarila Tmi

Itäinen teatterikuja 5 A 3, 00100 Helsinki
Puh. 050-559 5535 www.tppt.fi

MN Kuljetus Oy

Juustokivenkatu 1 Harjavalta
Puh. 020 150 120

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

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

MUNKKI
Raumantie 1, 00350 Helsinki
Puh. 020 743 180

www.esab.fi

ESAB Oy
Ruosilantie 18
00390 Helsinki
Puh. 09-547 761

Elementtiasennusliike
H. Tourunen Oy

Kuriirittie 40 A, 01300 Vantaa

Insinööritoimisto
Olof Granlund Oy
Malminkaari 21, 00700 Helsinki
Puh. 010 759 2000 www.granlund.fi

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

VTK Kiinteistöt Oy

Elannontie 3, 01510 Vantaa
Puh. 09-836 2710

ELB OY

Kirvuntie 23, 02140 Espoo
Puh. 09-611 303

Seuratalon Baari

Metsäkyläntie 393, 49540 Metsäkylä
Puh. 05-345 8206

Rakennusliike Se-Ro-Ka Oy

RAVINTOLA RIXI-BAARI
Sahamyllynkatu 33, 80170 Joensuu
Puh. 013-896 862 • www.brtuote.fi

Kuormatie 3, 03100 Nummela
Puh. 09-222 5681,
0400-741 174, 040-544 3629

Aleksis Kiven tie 1, 04220 Kerava
Puh. 09-294 1822

INTERNATIONAL PAPER

Suomen Merimies-Unioni
SM-U ry

Wahlmark KM Oy

Matstället Hanna Maria Kb

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

Caravan Pizza

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

Tilimerkono Oy

Kolmas Linja 11 B, 00530 Helsinki
Puh. 716 533
www.tilimerkono.fi

Mellangatan 8 Borgå
Tel. 020 718 9616

Hämeenheikki Oy

Hitsaajankatu 5, 00810 Helsinki
Puh. 010 839 4940
www.hameenheikki.fi

Panelian Terästyö

Lyytikänkatu 18, 29200 Harjavalta
Puh. 02-674 3320
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Leevene Oy

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

TIETOPURO OY
Vesi-Masa Oy

Orioninkatu 11 A, 00550 Helsinki
Puh. 0400 801 801

www.tulliliitto.fi
www.abloy.fi

Illan virkuille
ja

aamun pirteille.

Arjen kiireitä helpottaa, kun voi tehdä
ostokset itselleen sopivimpana aikana.
HOK-Elannon kaupat, liikennemyymälät,
tavaratalot ja ravintolat palvelevat sinua
kellon ympäri. Pääkaupunkiseudulla sijaitsevista 300 toimipaikastamme joku on
avoinna juuri silloin, kun sinä palveluita
tarvitset.

Ruokaostokset sujuvat sunnuntaisinkin, ja
niin auton tankkiin kuin jääkaappiinkin
saa täydennystä myös yöllä.
Olipa vuorokaudenaika mikä tahansa,
ota vihreä S-Etukorttisi mukaan ostoksille.
Bonusten kertyminen ei ole kellosta kiinni!
Lue lisää: hok-elanto.fi

Suomalainen yritys, jonka sinä omistat.
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