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P U H E E N J O H T A J A N   P A L S T A

Terveisiä eläkkeeltä
Jäin 1.7. lukien eläkkeelle ja kuvittelin, 
että nyt on runsaasti aikaa tehdä kaiken 
sen mitä olen aikonut jo jonkin aikaa. 
Lähdin extempore-matkalle työn päätty-
misestä jo parin viikon jälkeen yhdessä 
vaimoni Ullan kanssa. Tarkoitus oli 
käydä Kiuruvedellä Ullan isän haudalla. 
Yhtäkkiä vain päätimme lähteä matkaan 
ja otimme mukaan tarpeet, jotka sillä het-
kellä tulivat mieleen. Matkalta hankimme 
unohtuneiden vaatteiden ja tarvikkeiden 
tilalle tarpeen mukaan toisia.

Reissussa
Pohjoista päin ajellessa alkoi kuulua pa-
koputkesta epäilyttävää ääntä aina ve-dä-
tettäessä. Iisalmessa erittäin ystävällinen 
Suzuki-huollon henkilökunta vaihtoi 
odottaessa autoon tarvikepakoputken. 
Myyjästä äänenvaimentimen hinta oli 
luettelohintana liian kallis. Hän tarkasti 
vuoden 2001 hinnastosta ja löysi mieles-
tään kohtuullisemman hinnan. Minä pidin 
sitä liian halpana ja pyysin saada jättää 
yhteystietoni, kunnes oikea hinta löytyy. 
Myyjä oli ilmeisesti huollon omistaja ja 
hän sanoi, ettei tarvitse niitä tietoja ja 
hinta on se minkä hän sanoi. Jatkoimme 
tyytyväisinä matkaamme.

Haudalla käynnin jälkeen yövyimme 
Kiuruvedellä hotellissa kerätäksemme 
voimia lähteä katsomaan suomalaisten 
urotekoja Raatteen tiellä. Sinne oli 
rakennettu vaikuttava muistomerkki 
usean hehtaarin alueelle kivilohkareista, 
joita oli 23 tuhatta. Ne kuvasivat kaatu-
neita suomalaisia ja venäläisiä sotilaita 
talvisodassa. Kivien keskellä kohosi 
beto-nihaarukka, jossa tuuli pani soimaan 
105 kelloa. Kellot kuvasivat talvisodan 
pituutta - 105 päivää.

Koimme museossa myös Hyperme-
dian, jossa meidät siirrettiin Raatteentien 
korpisotaan sotastrategisine selostuksi-
neen. Tuntui uskomattomalta sotasaa-
liiksi saatu sotakaluston määrä sekä 
mo-titettujen ja surmattujen venäläisten 
lukumäärä ja tuska. Luoja varjele, ettei 
uutta sotaa tule.  

Jatkoimme matkaamme Pelkosen-
niemen kautta Sodankylään, josta edel-
leen Kittilään. Siellä Oiva-setäni avasi 
asuntonsa oven ja katseli minua pitkään. 
Lopulta hän sanoi: ”Tuomohan se on”. 
Ei ihme sillä edellisestä käynnistäni oli 

vierähtänyt runsaat 30 vuotta. Hänen 
vaimonsa keitti meille kahvit ja kyselin 
vähän tietä ”Vanhaan Honkaseen”, jossa 
olin lapsuudessani kesää viettänyt. Tämä 
oli paikka, joka oli mielessäni usein kan-
gastellut. Oivan poika Jarmo vaimonsa 
kanssa piti sitä kesäpaikkanaan. Rakennus 
oli vaiherikkaiden aikojen jälkeen saatu 
hyvään kuntoon. Se sijaitsi Alakylästä 
etelään n. 10 km ja Ounasjoen vastaran-
nalla eli ”poikkijoella” autotiestä katsoen. 
Vesi oli erityisen matalalla ja sauvominen 
joen yli oli hankalaa. Punainen pieni talo 
toi mieleen uudelleen silloisen ajan.

Tätini Elsa ja miehensä Matti viettivät 
taas kesäänsä joen tien puoleisella osalla. 
Sielläkin olin viettänyt lapsuudessa ke-
siä isoisäni ja -äitini sekä Elsan kanssa. 
Mieleeni oli jäänyt pelikorteilla salaa 
pelaaminen Elsan huoneessa, jottei iso-
vanhempani näkisi. Myös ”kam-panisut” 
maistuivat mielikuvituksessani suussani 
nähdessäni keittiön ja pirtin uuneineen. 
Mielikuvissani isoäiti istui omakotitalon 
portailla polttelemassa väkäpiipussa 
Jymy-tupakkaa.

Kahden yön jälkeen jatkoimme mat-
kaa Torniojokilaaksoon Kolarin kautta. 
Aloimme palata etelää kohti läntistä 
reittiä. Kolarista ajoimme Ruotsin puo-
lelle ja n. 100 km:n jälkeen palasimme 
takaisin Suomeen Pellon kohdalla. Siellä 
Mämmilässä olin viettänyt yhtenä kesänä 
60-luvun alussa parisen viikkoa silloisen 
kaverini Seppo Hulkon kanssa kalasta-
massa. Tuosta paikasta muistan erityisesti 
”Pellon pöydän”, joka oli Tor-niojoessa 
oleva erityisen leveä kohta. Sen Ruotsin 
puoleisella osalla pohjoispäässä oli iso 
kivi, jossa usein oleilimme ja uiskente-
limme. Kivi imi virran alapuolella venettä 
itseensä päin, joten sitä ei tarvinnut edes 
kiinnittää mitenkään kiveen.   

Isä oli usein puhunut Kukkolankos-
kesta, jonka vuoksi ajoimme myös 
sinne. Paikka oli jo turistien valtaama 
ja muutama paikallinen kalasteli lippoa-
malla joen antimia. Kävin jututtamassa 
yhtä kalastajista. Hän kertoi tavanneensa 
ja tunteneensa isäni, joka aikoinaan teki 
EH-uistimia. Kalastaja kertoi pari vuotta 
sitten nähneensä kaupiteltavan näitä uis-
timia torilla, jolloin hän oli ostanut ne 
kaikki. Ja kuulemma maksanut heti, mitä 
niistä hintana pidettiin ja tinkimättä. Hän 

kertoi, että ne olivat olleet erinomaisia 
uistimia jo aikoinaan ja jos hän jostain 
niitä vielä saa, niin ostaa ne heti. Kalas-
taja kertoi myös nähneensä Eino-isäni 
laskeskelleen Kukkolankosken useasti 
veneellä, mutta ”kyllä hänenkin piti pa-
himmat paikat tulla joen laidoilla”.  

Kukkolankoskelta lähdettyämme 
aloimme etsiskellä taas huoltoa, koska 
määräaikaishuollon kilometrimäärä oli 
täyttymässä. Soittelimme Suzuki-huol-
toihin ja lopulta onnistuimme saamaan 
seuraavaksi aamuksi Raahesta ajan. 
Etsimme jo illalla paikan, jossa liike 
sijaitsi. Pihalle tuli liikkeestä iltamyö-
hällä mies, jolle tulimme maininneeksi 
aamuisesta huoltoajastamme ja samalla 
tie-dustelimme lähintä hotellia. Täälläkin 
oli ystävällisyys korostetusti esillä. Mies 
lähti ajamaan autollaan edellä ja opasti 
meidät lähimpään hotelliin. Kiitimme ja 
tapasimme uudelleen aamulla määrä-ai-
kaishuollon yhteydessä.

Oli tulossa tosi kuuma päivä, kun 
jatkoimme matkaamme tarkoituksena 
mennä Turkua kohti ja sieltä edelleen 
Helsinkiin. Kalajoen hiekkasärkkien 
jälkeen jonkin aikaa ajeltuamme huoma-
simme, kuumuuden lisäksi, että rajuilma 
näyttäisi olevan tulossa. Päätimme lähteä 
suorinta tietä kotiin. Ajoimme hikoillen ja 
välillä taukoja pidellen suoraan Helsinkiin 
ja asun-nolle, jossa lepäsimme yömme. 
Mutta heti seuraavana päivänä piti jat-
kaa takaisin Lauttasaareen mökille, josta 
olimme reis-suun yhtäkkiä lähteneetkin.

 Ja mökillä
Siellä alkoi taas maja-asioiden hoito. 
Päällimmäisenä on 204-rakennus eli 
puuvessa-/varastorakennus. Nyt raken-
nuspiirustukset on hyväksytty raken-
nusvalvontavirastossa 13 kuukauden 
odottelun  jälkeen. Meneillään on tarjous-
pyyntöasiakirjojen laadinnan viimeistely 
ja lähettäminen rakentajaehdokkaille. 
Poikani Jouni on ne piirtänyt ja tehnyt 
pohjan asiakirjalle. Hänelle suurkiitos 
siitä työstä ja vaivannäöstä.

Näyttää tässä vaiheessa siltä, että emme 
saisi rakennukseen 220 voltin sähköä. 

Tämä kesä on ollut erityisen lämmin 
ja se näkyy myös meriveden lämpöen-
nätyksenä. Mittasin 1.8.2003 meriveden 
lämmöksi 25 astetta laiturin päästä 15 sm 
pohjasta, kuten aina olen mitannut. Lapin 
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retken jälkeen mittasin taas tiistaina 6.8. 
ja lämpötila oli 12 astetta. Uskomaton 
pudotus. Katselin mittaria olisiko se 
rikki, mutta ei - aurinko lämmitti sitä 
ja elohopea nousi. Mittasin uudelleen ja 
taas 12 astetta. Niin uskomattomalta se 
tuntui, että vielä täytyi laiturin portailta 
koettaa merivettä, ja se oli todella kylmää. 
Pudotus oli lopulta uskottava. Nyt vesi on 
taas lämmennyt 18 asteeseen.

Olemme siinä murrosvaiheessa, jossa 
meidän alueeltamme kahdeksan maja-
laisen on siirrettävä mökkinsä nykyi-
seltä paikaltaan. Sotainvalidien alueella 
perikuntien on ollut luovuttava myös 
majoistaan ja näin kaupungin suunni-
telmien mukaisesti halukkaat siirrettävien 
majojen omistajat ovat voineet hankkia 

majapaikkansa sotainvalidien alueelta. 
Olen yrittänyt kertoa ajoissa siirtymisen 
hyvistä puolista alueemme majanomis-
tajille, mutta vain kolme on ymmärtänyt 
asian. Nyt on ollut mahdollisuus valita 
mieluisa paikka ja sähköllä varustettu 
mökki sotainvalidien alueelta, kunhan 
vain on itse sopinut asiasta perikunnan 
tai myyjän kanssa. Odotettavissa on n. 
50 Särkiniemen mökkiläisen siirtyminen 
myös sotainvalidien alueelle, jolloin 
valinnan mahdollisuus ratkaisevasti 
vähenee. Toivottavasti loput viisikin 
toimivat ajoissa, etteivät esimerkiksi 
arvonnan tuloksena loppuvaiheessa saa 
epätoivo-tuimpia mahdollisia paikkoja.

Olemme solmineet uuden 10 vuoden 
vuokrasopimuksen maja-alueesta kau-

pungin rakennusviraston kanssa. Kesä-
kotiyhdistys teki puolestaan 25 vuoden 
sopimuksen. Kaikki majalaiset ovat jo 
tehneet maanvuokrasopimuksensa yh-
distyksemme kanssa. Jokaiselle majan-
omistajalle on toimitettu uusi, vihdoin 
voimaan tullut rakentamistapaohje. Kil-
kutus onkin käynyt koko kesän iloisesti 
aina jostain suunnasta, kun uutta mahdol-
lisuutta laajentaa vanhaa tai tehdä uuden 
majan on käytetty hyväksi. Erityisesti 
haluan korostaa, että vanhaa korjattaessa 
- esim. uusimalla katto - on noudatettava 
tämän rakentamistapaoh-jeen määräyk-
siä ja haettava aiotulle toimenpiteelle 
etukäteissuostumus yh-distykseltä 
majanomistajan ja yhdistyksen välisen 
kesämajan maanvuokraso-pimuksen 16-
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kohdan mukaisesti. 
Edelleen rakentamistapaohjeen mitat 

ovat enimmäismittoja, joita ei saa ylittää. 
Pienemmän voi tehdä ohjeessa kerrotulla 
tavalla. Yhdistyksen ja kaupungin välisen 
kesämaja-alueen maanvuokra-sopimuk-
sen 15-kohdan mukaan yhdistys on vel-
vollinen valvomaan alueella tapahtuvaa 
rakentamista ja sitä, että mainittua ohjetta 
noudatetaan. Kaiken tämän tarkoitus lie-
nee, ettei majanomistaja tee turhaa työ-
tä, koska väärin tehdyn omistaja joutuu 
korjaamaan. Länsiulapanniemellä on 
paraikaa meneillään erään uuden ma-
jan rakentaminen. Majaa on kuulemma 
alettu kutsua ”holvikirkoksi”, koska se 
on rakennettu ohjeen vastaisesti liian 

korkeaksi. Lisäksi kateaine on ohjeen 
vastaisesti tehty palahuovasta ja koko 
rakennus rakennusalaltaan lienee liian 
suuri. Näitä virheitä välttääkseen ma-
janomistajan kannattaa olla yhteydessä 
ajoissa yhdistyksensä hallitukseen ja 
kertoa suunnitelmistaan.

Henkilökohtaisista syistä enimmäk-
seen keskityn yhdistystoimintamme 
organisointiin. Ilokseni kaikki tapah-
tumat tuntuvat jatkuvan kuten ennenkin. 
Rajamäet ja Puustinen ovat ottaneet hoi-
taakseen grillijuhlat ja Pättö on ilmoit-
tautunut joulujuhlan vetäjäksi. Erityinen 
kiitos heille.

Tämän lehden artikkeleista, piirustuk-
sista, runoista ja valokuvista sekä avusta 

kiitän omasta ja päätoimittaja Ullan 
puolesta lämpimästi majalaisia Sakari 
Har-jua, Antti Huttusta, Jouni Kenttä-
miestä, Seppo Ketolaa, Kari Laattalaa, 
Vesa Lil-jaa, Helkky Puntaa, Marja 
Rajamäkeä, Taisto Rajamäkeä, Seppo 
Sillanpäätä ja Maria Tanjusta sekä maja-
alueemme ystäviä Dennis Pastersteiniä, 
Pekka Henttosta ja Pentti Miettistä. 

Toivon kaikille hyvää loppuvuotta 
syksyä ja joulua odotellen.

Tuomo Honkanen
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Poliisimajalaiset ry allekirjoitti 12.12. 
2002 rakennusviraston viherosaston kans-
sa uuden kymmenvuotisen maanvuokras-
opimuksen poliisien kesämaja-alueesta. 
Samalla allekirjoitettiin siir-tyviä kesä-
majoja koskeva vuokrasopimus.

Näin saatettiin päätökseen muutos-
vaihe, jonka aikana kesämaja-alueet 
siirtyivät vuonna 1997 liikuntavirastolta 
rakennusviraston hoitoon ja kaupungin-
valtuusto hyväksyi Lauttasaaren kesä-
maja-alueiden uudet asemakaavat.

Kesti lähes kuusi vuotta ennen kuin 
Särkiniemen-Veijarivuoren alueen 
asemakaava tuli voimaan lokakuussa 
2002 ja rakennusvalvontavirasto saattoi 
viimeistellä jo 1997 valmistellut raken-
ta-mistapaohjeet rakennuslautakunnan 
hyväksyttäväksi. 

Rakennuslautakunta hyväksyi 4.3. 
2003 Lauttasaaren kesämajoja koskevan 
ra-     kentamistapaohjeen ja määräsi, 
että sitä       on  noudatettava heti hyväk-
symisen jälkeen.

Näin voimme vuosien odottelun ja 
epävarmuuden jälkeen todeta, että kesä-
majatoiminnan jatkuvuus Lauttasaaren 
Länsiulapanniemessä on turvattu pitkälle 
tulevaisuuteen. Kesämajalaisille tämä luo 
edellytykset kohentaa kesämajojaan ja 
kaupungille se antaa aiheen odottaa, että 
alueiden ilme kohenee entisestään.

Uusissa asemakaavoissa sovitetaan 

Kaupungin kuulumisia
kesämaja-asioissa

yhteen alueiden yleinen ja yksityinen 
vir-kistyskäyttö. Kun muistetaan ja 
hyväksytään se seikka, että alueet ovat 
yleistä virkistysaluetta, uskon että myös 
ulkoi-lijat kunnioittavat kesämajalaisten 
yksityisyyttä.

Taloudellisista syistä johtuen vie 
vuosia ennen kuin kaupunki voi rakentaa 
alueelle ulkoilureittejä.

Jatkossa kaupungin ja Lauttasaaren 
kesämajayhdistysten yhteisenä haas-
teena on ns. siirtyvien kesämajojen 
sijoittaminen asemakaavan osoittamille 
alueille ja sotainvalidien alueen hallinnon 
järjestäminen tulevaisuudessa.

Kuluva vuosi on muutoksen aikaa 
myös rakennusvirastossa. Ensimmäisenä 
uudistuksena virastoon on perustettu 
1.6.2003 lukien uusi yksikkö, yleisten 
alueiden palvelukeskus YAP, joka hoi-
taa yleisten alueiden käyttöä koskevia 
lupa- ja vuokrasopimusasioita. Myös  
kesämaja-alueiden vuokrasopimukset 
ovat jatkossa YAP:n vastuulla.

Kiitän yhdistystänne rakentavasta 
yhteistyöstä ja toivotan virkistäviä hetkiä 
kesämajatoiminnan parissa.

Rakennusvirastossa 26.8.2003 

Pekka Henttonen
Yksikön päällikkö
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Suomen kesä - mitä se on? Siihen kuuluu 
sadetta, kylmää, hellettä, hyttysiä, paar-
moja, makkaraa, saunaa ja iloista mieltä. 
Tätä kaikkea suomalainen kesä on myös 
Lauttasaaren Länsiulapannie-mellä, 
tosin pois lukien erilaiset itikat, jotka ei-
vät viihdy tuulisissa raikkaissa ilmoissa. 
Kesäkotiyhdistyksen jäsenet kuten myös 
Poliisimajalaisten jäsenet ovat viihtyneet 
erinomaisenkin hyvin alueella, jossa käy 
myös uudistuksen tuuli. 

Poliisimajalaisten wc- ja varastotilap-
rojekti nytkähti pitkän odotuksen jälkeen 
loppukesästä eteenpäin ja luulenkin pää-
seväni tutustumaan uusiin tiloihinne ensi 
kesänä. On mukava todeta, että Poliisim-
ajalaiset ovat innokkaasti mukana alueen 
ilmeen kohentamisessa.

Poliisimajalaisten alueelleen tekemä 
10 vuoden vuokrasopimus Helsingin kau-
pungin kanssa edesauttaa alueen kehitty-
mistä ja luo vakaan olotilan vaikkakaan 
eihän kukaan ollut sitä Poliisimajalaisilta 
viemässä. Myös kaupungin puolelta tullut 
mökkien rakentamistapa-ohje antaa uusil-
le ja vanhoille mökin omistajille selkeät 
säännöt mökin koon ja ulkonäön osalta. 
Tämähän koskee vain niitä, joiden mökki 
on ylisuuri tai huonokuntoinen sekä tie-
tysti uusien mökkien rakentajia.

Kesäkotiyhdistys on tehnyt helmi-
kuussa 2003 vuosikokouksessaan 10-
vuotissuunnitelman kaikkien tilojensa 
kunnostamiseksi, josta ensimmäinen 
osa on jo tehty. Lähivuosina on vuo-
rossa saunarakennuksen saneeraus, 
jolloin myös Poliisimajalaiset pääsevät 

Kesäkotiyhdistyksen tervehdys

nauttimaan kunnostetuista tiloista. 
Saunarantaan on hankittu uudet penkit 
ja keinut sekä aluetta on yleisesti pyritty 
siistimään ylimääräisestä rojusta. Tär-
keintä on, että saunarantaan on mukava 
mennä ja olla, sillä onhan se alueen sydän 
joka mai-semallaan antaa koko alueelle 
oman leimansa.

Yhteistyö tarkoittaa mielestäni työs-
kentelyä yhteisen hyvän saavuttamiseksi. 
Juuri tätä on Poliisimajalaisten ja Kesä-
kotiyhdistyksen toisillensa antama pyy-
teetön apu, joka on toiminut moitteetto-
masti jälleen kuluneenakin vuonna. Avoin 
keskustelu yhteisistä ja reilu sopiminen 
tulevista asioista antaa hyvän pohjan yh-
teistyölle ja tulevaisuudelle. Molemmat 
yhdistykset tarvitsevat toistensa apua 
arkipäivän askareissa.

Kuten monet ovat varmaan huoman-
neetkin on alueella keväisin runsaasti 
lintuharrastajia tutkimassa muuttolintujen 
retkiä. Suurin osa linnuista matkaa kui-
tenkin eteenpäin Suomenlahden ran-
nalta, mutta osa jää pesimään alueelle. 
Län-siulapanniemen ollessa kohtalaisen 
rajattu alue, on sinne kaikkien luonnon 
kappaleiden mahduttava ja se onnistuu 
parhaiten sulassa sovussa. Olen Kesä-
kodin jäsenistölle korostanut alueella 
asuvien asuinrauhan kunnioittamista. Po-
liisima-jalaisten kuin myös lintujen ym. 
eläinten yörauha on taattava asiallisella 
käy-töksellä alueella. Myös muu yleinen 
järjestys on kaikkien niin Kesäkotiyhdis-
tyksen jäsenten kuin Poliisimajalaisten 
yhteinen asia, esim. autot olisi parkkee-

rattava niille “varatuille” paikoille ja 
omat jäljet olisi siivottava. Näin kaikilla 
on mukavampi olla ja liikkua alueella. 

Lopuksi halua onnitella Poliisimaja-
laisten monivuotista puheenjohtajaa Tuo-
mo Honkasta, joka täysin palvelleena on 
siirtynyt eläkkeelle ja olen iloinen, että 
Tuomo pääsee nauttimaan Länsiula-
panniemen maisemista entistä enem-
män. Toivon hyvin sujuneen yhteistyön 
jatkuvan tulevinakin vuosina.

Iloista syksyä ja loppuvuotta kaikille 
lehden lukijoille

Dennis Pasterstein
Helsingin poliisilaitoksen kesäkotiyhdistys 
ry
puheenjohtaja       

Kuva: Tuomo Honkanen

OPTIROC OY
PL 70, 00381 Helsinki

Puh. 010 442 200
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Poliisimajalaiset ry:
n sääntömääräinen 
vuosikokous pidettiin 
Pasilan poliisitalossa 
Mediasa-lissa Ystävän-
päivänä, perjantaina 14. 
helmikuuta 2003 alkaen 
kello 17.00. Yhdistyksen 
sääntöjen mukaan vuo-
sikokous on pidettävä 
”vuosittain hallituksen 
määräämänä päivänä 
tammi-toukokuussa.” 
Nyt elettiin kuitenkin his-
toriallisia aikoja, koska 
yhdistys oli joulukuussa 
2002 solminut Helsingin 
kaupungin rakennusv-
iraston viherosaston 
kanssa kymmenvuotisen 
maanvuokrasopimuksen 
55 majan osalta ja viiden 
vuoden sopimuksen siir-
tyvien kahdeksan majan 
osalta. Nämä maanvuok-
rasopimukset velvoittivat 
yhdistystä solmimaan 
maanvuokrasopimukset majojen nykyis-
ten omistajien kanssa kahden kuukauden 
määräajassa, joten määräaikaa sopi-
musten solmimiseen oli helmikuu 2003. 
Vähimmän vaivan periaatteella hallitus 
päätti yhdistää vuosikokouksen ja vuok-
rasopimusten allekirjoittamistilaisuu-den. 
Kokouksessa olikin läsnä ennätysmäärä 
majanomistajia, yhteensä 31 henkilöä. 
Lisäksi seitsemän majanomistajaa oli 
edustettuna valtakirjalla. 

Vuosikokouskutsussa oli ilmoitettu, 
että klo 16-17 solmitaan maanvuok-
rasopimuksia. Sopimuksia allekirjoitet-
tiinkin tasaista tahtia. Jos joku joutuikin 
hetken jonottamaan vuoroaan, hän saattoi 
nauttia yhdistyksen tilaisuuden kunniaksi 
tilaamista Amican herkullisista pullakah-
veista. 

Kello 17 puheenjohtaja Tuomo Hon-
kanen avasi kokouksen toivottaen kaik-
ki tervetulleiksi ja kertoen yhdistyksen 
tuoreimmat kuulumiset. Järjestäytymi-
sessä valittiin Tuomo kokouksen pu-
heenjohtajaksi ja sihteeriksi kutsuttiin 
Ulla Honkanen. Pöytäkirjantarkastajiksi 
valittiin Eric Brander ja Markku Sampo.

Vuosikokous Ystävänpäivänä ja 
vuokrasopimusten allekirjoittamisia

Kokous todettiin laillisesti koollekutsu-
tuksi ja päätösvaltaiseksi sekä hyväk-
syttiin kokouskutsussa ollut esityslista 
kokouksen työjärjestykseksi.

Asiaan päästiin aloittamalla menneen 
vuoden tilinpäätösasioista. Tarkistettiin 
hallituksen laatima toimintakertomus. 
Rahastonhoitaja esitteli tilinpäätöksen 
ja luki tilintarkastajien lausunnon. Tilin-
päätös vahvistettiin yksimielisesti kuin 
myös myönnettiin tili- ja vastuuvapaus 
hallitukselle ja tilivelvollisille tilikau-
delta 2002.

Sitten päätettiin tulevista raha-asioista 
eli vahvistettavaan budjettiin vaikuttavista 
asioista. Päätettiin yksimielisesti, ettei 
puheenjohtajalle, hallituksen jäsenille 
eikä yhdistyksen toimihenkilöille mak-
seta palkkioita, mutta tilintarkasta-jalle 
maksetaan laskun mukaan. Käytiin läpi 
hallituksen laatima toimintasuun-nitelma. 
Kokous hyväksyi yksimielisesti maja-
alueen kuluosuuden ja jäsenek-siliitty-
mismaksun määrät ja että jäsenmaksua 
ei peritä. 

Näillä eväillä olikin hyvä käydä läpi 
rahastonhoitajan esittelemänä tulo- ja 
menoarvio, joka hyväksyttiin sellaisenaan 

yksimielisesti.
Vuoroon tulivat nyt henkilövalinnat. 

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
yksimielisesti Tuomo Honkanen. Halli-
tuksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 
yksimielisesti neljä (4) sekä valittiin 
hallituksen jäseniksi Taisto Rajamäki, 
Jouni Kenttämies, Kari Brander ja Erkki 
Savolainen. Tilintarkastajaksi valittiin 
yksimielisesti Ilkka Ritvanen ja vara-
tilintarkastajaksi Ari Lehti. 

Muissa asioissa todettiin, että kesäkot-
iyhdistyksen puheenjohtaja oli vaihtunut 
ja uusi puheenjohtaja on Dennis Paster-
stein. Keskusteltiin yhteistyöstä kesäko-
tiyhdistyksen kanssa sekä majalaisten 
toiveista kesäkotiyhdistyksen suuntaan. 
Rakentamistapaohjeita odoteltiin edel-
leen. Rakennuksen 204 toimen-pidelupa 
oli edelleen rakennusvalvontaviraston kä-
sittelyssä. Vielä keskusteltiin peräkärryn 
käytöstä ja roska-aitaukseen ilmestyneis-
tä sohvasta ja vaatekaapista. 

Näin kokous pääsi työjärjestyksensä 
loppuun ja puheenjohtaja päätti koko-
uksen.

Ulla Honkanen

Hallitus työskelemässä heinäkuussa 2003, oikealta jäsen Taisto Rajamäki, puheenjohtaja Tuomo 
Honkanen ja sihteeri Jouni Kenttämies. Kuultavana myös rahastonhoitaja Ulla Honkanen.
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1. YLEISTÄ
Poliisimajalaiset ry:n viides varsinainen 
toimintavuosi oli edelleen aktiivinen. 
Kaikki majanomistajat ovat yhdistyk-
semme jäseniä. Näin ollen vuoden lo-
pussa yhdistyksessä oli 59 varsinaista 
jäsentä, kahdeksan yhteisomistajajäsentä 
sekä yksi kunniajäsen, Arvi Rajamäki.

Verotuskiistassa Helsingin hallinto-
oikeus antoi 22.1.2002 päätöksen nro 
02/0044/1 diaarinrolla 04930/01/1000, 
jossa se katsoi, että ”Poliisimajalaiset 
ry:n toiminta ei kohdistu tuloverolain 22 
§:ssä tarkoitetuin tavoin rajoitettuun hen-
kilöpiiriin ja että sen yleishyödyllisyyttä 
ei ole voitu tällä perusteella evätä. Tähän 
nähden ottamatta välittömästi ratkais-
tavakseen täyttääkö yhdistys muutoin 
tuossa lainkohdassa yleishyödylliselle 
yhdistykselle asetetut edellytykset, hal-
linto-oikeus kumoaa valituksenalaisen 
verotuksen oikaisulautakunnan pää-
töksen sekä toimitetun verotuksen ja 
palauttaa asian verovirastolle uudelleen 
käsiteltäväksi.” 

Uudenmaan veroviraston yritysver-
otoimisto on kevään 2002 aikana pa-
lauttanut kaikki yhdistyksen maksamat 
lopulliset verot ja veroennakot. 

2. KOKOUKSET JA 
ORGANISAATIO
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 22.3. 
2002, jossa valittiin puheenjohtajaksi 
Tuomo Honkanen ja 
hallitukseen
Kari Brander  hallituksen 
jäsen
Pertti Isotalo  hallituksen 
jäsen
Jouni Kenttämies hallituksen 
jäsen
Taisto Rajamäki hallituksen jäsen

tilintarkastajaksi
Ilkka Ritvanen ja varalle Ari Lehti.

Hallitus kokoontui 14.4.2002, jossa 
valittiin Taisto Rajamäki varapuheenj-
ohtajaksi

sekä muuksi toimihenkilöksi

Poliisimajalaiset ry

TOIMINTAKERTOMUS 2002

Ulla Honkanen sihteeriksi ja rahaston-
hoitajaksi, yhdistyksen ulkopuolelta 
kutsuttuna sekä päätoimittajaksi.

Hallitus on kokoontunut myös 24.8. 
2002, 21.10.2002, 12.11.2002, 11.12. 
2002 ja 16.01.2003.

Rakennustoimikuntaan (rakennus 
204) valittiin hallituksen jäsenten li-
säksi Kari Puustinen, Jouni Honkanen 
ja Sakari Harju. 

3. TOIMINTA
3.1. Kaksi maanvuokrasopimusta 
Helsingin kaupunki – Poliisimajalai-
set ry
Yhdistyksen 14.4.1998 Helsingin kau-
pungin rakennusviraston viherosaston 
kanssa solmima ensimmäinen viisi-
vuotinen maanvuokrasopimuskausi lop-
pui 31.12.2002.  Yhdistys on ilmoittanut 
kaupungille halukkuutensa 
jatkaa alueen vuokramie-
henä. 

Hallitus kävi 22.10.2002 
viherosaston kanssa neu-
votteluja seuraavan vuok-
rasopimuksen osalta. Läsnä 
olivat viherosas-ton puolelta 
lakimies Pekka Henttonen 
ja valvova puu-tarhuri 
Leila Ström ja yhdistyksen 
puolelta Tuomo Honkanen, 
Taisto Rajamäki ja Ulla 
Honkanen. Yhdistys antoi 
lausunnon 13.11. 2002 
vuokrasopimusluonnosten 
osalta. Helsingin kaupungin 
yleisten töiden lautakunta 
on 28.11.2002 hyväksynyt 
osaltaan kesämaja-alueiden 
vuokrasopimusten uusi-
misessa noudatettavat periaatteet sekä 
oikeuttanut kau-punginpuutarhurin 
vuokraa-maan kesämaja-alueet niiden 
nykyisille vuokramiehille hyväksyttyjen 
periaatteiden mukaisesti. 

Uudet maanvuokrasopimukset (Hel-
singin kaupunki - Poliisimajalaiset ry, 
55 majan osalta ja Helsingin kaupunki 
- Poliisimajalaiset ry, 8 poistuvan majan 

osalta)  allekirjoitettiin 12.12. 2002. 
Maanvuokrasopimukset allekirjoittivat 
Helsingin kaupungin puolesta kaupun-
ginpuutarhuri Eeva Kuuluvainen ja 
yhdistyksen puolesta Tuomo ja Ulla 
Hon-kanen. 

3.2. Maanvuokrasopimus Poliisima-
jalaiset ry – majanomistajat
Yhdistyksen tulee solmia maanvuok-
rasopimukset alueen 62 majan osalta 
mahdollisimman nopeasti. Viherosaston 
ohjeen mukaisesti vantaalaisen majan-
omistajan kanssa maanvuokrasopimusta 
ei saa tehdä.  

Majojen vaihtuvuus on tasaantunut. 
Yhdistyksen hyväksymät siirrot vuonna 
2002:
maja   myyjä/luovuttaja          ostaja/saannonsaaja
236   Jyriville Leskinen    Raija Hinttala
240   Tommi Rajamäen

         kuolinpesä               Outi Rajamäki
248   Niilo ja Kaija
         Ruuhinen                 Kai ja Tarja Traat
269   Seija Koreneff         Jouni Honkanen

Maanvuokra-aika on 55 majan osal-
ta 10 vuotta eli 31.12.2012 saakka. 
Siirtyvien 8 majan osalta vuokra-aika on 
5 vuotta eli 31.12.2007 saakka. 

3.3.   Asemakaavan kaavamuu-
tosesitys
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Lauttasaaren asemakaava on nyt kesä-
maja-alueiden osalta kokonaisuudessaan 
lainvoimainen. 

3.4.   Rakentamistapamääräykset 
Uudet maanvuokrasopimukset viittaavat 
rakentamistapaohjeisiin. Viherosaston 
lakimies Henttonen on ollut yhteydessä 
rakennusvalvontavirastoon. Rakenta-
mistapaohjeet tullenevat voimaan kevään 
2003 aikana, kunhan rakennuslautakunta 
on ne rakennusvalvontaviraston esityk-
sestä hyväksynyt. 

3.5. Yhteistoiminta kesäkotiyhdistyk-
sen kanssa
Kesäkotiyhdistyksen ja yhdistyksem-
me hallitukset ovat jatkaneet sujuvaa yh-
teistyötä. Kevät- ja elotalkoiden kustan-
nukset on puolitettu. Poliisimaja-laisten 
poliisihallintoon kuulumattomat jäsenet 
voivat käyttää sovituin tavoin saunaa ja 
pakkasmökkiä ns. käyttöpassilla sekä 
aamusuihkua ns. suihkupassilla.

Poliisimajalaiset ry järjesti 10.3.2002 
ulkoilutapahtuman Helsingin poliisi-
laitoksen henkilökunnalle ja poliisima-
ja-laisille perheineen. Kesäkotiyhdistys 
vastasi päivän ruokailu- ym. kustannuk-
sista. 

3.6. Rakennuksen 204 kunnos-
taminen
Hallitus on jättänyt 17.6.2002 toimen-
pideluvan rakennusvirastoon. Luvan 
käsittely on edelleen kesken. 

3.7. PaikallisAgenda 2002
Helsingin kaupungin rakennusviraston 
viherosasto myönsi keväällä 2002 yh-
distykselle 250 euroa PaikallisAgenda       
-avustusta siivoustalkoisiin. Samalla 
kaupunki ilmoitti, että se lopettaa tois-
taiseksi avustusten jakamisen säästö- ja 
rationalisointisyistä.  

3.8. Tiedotteet
Yhdistys on lähettänyt kaikille ma-
janomistajille tiedotteen 28.3.2002 ja 
pik-kujoulukutsun 4.11.2002. Muu tie-

Saunaranta laitureineen on poliisihallinnon henkilöstön ja poliisimajalaisten käy-
tössä. 

Sotainvalidit järjestivät vuonna 2002 kolmimaaottelun. Joukkueiden johtajat pala-
verissa vas. Lahja Sjöblom (HKL), Tuomo Honkanen (pol.) ja 
Reino Kiviharju (sot.) sekä toimitsija Anneli Ranta (sot.).

dottaminen on tapahtunut yhdistyksen 
il-moitustaululla sekä suullisesti yhdis-
tyksen tapahtumien yhteydessä. 

3.9. Tapahtumat
Yhdistys on järjestänyt kaikille majan-
omistajille perheineen 
su                    10.03.2002 
ulkoilutapahtuma
la                     04.05.2002  
haravointitalkoot
                        (+ siirtolava)
pe 21.06.2002  juhannusjuhlat
su 29.07.2002  ongintakilpailut
su 25.08.2002 kolmimaaottelu
(Sotainvalidit - HKL - Poliisimajalaiset) 
la 31.08.2002  elotalkoot (+ siirtolava)
su 01.09.2002  grillijuhlat, kesäkauden
                        päättäjäiset ja
la 23.11.2002 pikkujoulut. 
Lisäksi majalaiset kokoontuivat “Venet-
sialaiseen kynttiläiltaan” 31.8.2002. 

Tapahtumat ovat olleet suosittuja ja 
osallistujamäärät ilahduttavia. Tapahtu-

mista (paitsi pikkujouluista) on kerrottu 
tarkemmin Poliisimajalaiset ry:n vuosi-
julkaisussa 1/2002. 

4. TALOUS
Yhdistyksen toiminta pysyi budjetin puit-
teissa. Kalustoa täydennettiin peräkärryn 
kuomulla. Vuosikokous päätti periä liitty-
mismaksun, mutta ei jäsenmaksua. 

Helsingissä 16. päivänä tammikuuta 2003
Hallitus
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1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Poliisimajalaiset ry 
ja sen kotipaikka on Helsinki. 

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

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

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

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
-  tekee majalaisten puolesta tarvittavat 

sopimukset, kuten vuokrasopimus 
Helsingin kaupungin kanssa, 

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

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

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

muita yhteishenkeä kohottavia tilai-
suuksia sekä 

- on yhteistoiminnassa eri viranomaisten 
ja muiden alan järjestöjen kanssa.

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

ja testamentteja,
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista 

kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä
- järjestää asianmukaisella luvalla arpa-

jaisia, myyjäisiä, kirpputoritoimintaa ja 
huvitilaisuuksia. 

3. Majanpito-oikeusehtojen määrittely
Yhdistyksen kokous päättää majanpito-
oikeuden ehdot huomioiden vuokrasop-
imuksen määräykset. 
 
4. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi 
voidaan hyväksyä täysivaltainen luonnol-
linen henkilö, joka omistaa 2-kohdassa 
tarkoitetulla alueella majan.

Samassa taloudessa asuvat yhteis-

Poliisimajalaiset ry:n säännöt                     merkitty rekisteriin 

omistajat voidaan hyväksyä yhteisomis-
tajajäseneksi. 

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yh-
distyksen hallitus.

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

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

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

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

6. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liitty-
mismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun 
suuruudesta päättää vuosikokous. Kun-
niapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät 
suorita jäsenmaksuja. 

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

Hallitus valitsee keskuudestaan 
varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuu-
destaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, 
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat 
toimihenkilöt. 

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

Hallitus on päätösvaltainen, kun 
puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheen-
johtaja 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 yh-
dessä tai toinen yhdessä sihteerin tai 
rahastonhoitajan kanssa. 

Hallitus voi antaa oikeuden kirjoittaa 
yhdistyksen nimi hallituksen jäsenille, 
sihteerille ja rahastonhoitajalle yksi-
nään. 

9. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoi-

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

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

Ylimääräinen kokous pidetään, kun 
yhdistyksen kokous niin päättää tai kun 
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai 
kun vähintään kymmenesosa (1/10) yh-
distyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä 
hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa 
varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pi-
dettävä kolmenkymmenen vuorokauden 
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämi-
sestä on esitetty hallitukselle. 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella 
varsinaisella jäsenellä, kunniapuheen-
johtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. 

Yhteisomistajajäsenellä on kuitenkin 
vain puoli ääntä. 

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

Jäsen voi käyttää äänioikeuttaan asia-
miehen välityksin. 

11. Yhdistyksen kokousten
     koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen 
kokoukset koolle vähintään seitsemän 
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vuorokautta ennen kokousta jäsenille 
postitetuilla kirjeillä heidän yhdistykselle 
ilmoittamillaan osoitteilla tai ilmoitta-
malla maja-alueen yleiseksi katsotulla 
ilmoitustaululla. 

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

sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja pää-
tösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen esityslista
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja 

tilintarkastajan lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistam-

isesta ja vastuuvapauden myöntämi-

sestä hallitukselle ja muille vastuu-
velvollisille

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

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

9. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle 
varatilintarkastaja

10.käsitellään muut kokouskutsussa 
mainitut asiat.
Vuosikokous voi hallituksen esi-

tyksestä tarkentaa majanpito-oikeuden 
ehtoja.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada 
jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava sii-
tä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä 

ajoin, että asia voidaan sisällyttää koko-
uskutsuun. 

13. Sääntöjen muuttaminen ja yhdis-
tyksen 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 oikeustoimikel-poiselle 
poliisijärjestölle purkamisesta päättävän 
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdis-
tyksen tullessa lakkautetuksi varat luovu-
tetaan myöskin oikeustoimi-kelpoiselle 
poliisijärjestölle.

Senaattikiint
tulee s-postilla

www.kolumbus.fi/harryla/
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Miksi aluksi pitää määritellä, kuka 
on poliisihallintoon kuuluva ja kuka 
ns. siviili?
Määrittelyn syynä on alueemme historia. 
50-luvulta aina vuoden 1997 loppuun 
saakka kesäkotiyhdistys teki Helsingin 
kaupungin kanssa vuokrasopimuksen 
myös maja-alueen osalta. Poliisimaja-
laiset ry:llä ei nuorena yhdistyksenä 
ole vielä esim. omaa huoltorakennusta. 
Yhdistys on sopinut kesäkotiyhdistyksen 
kanssa sen omistamien saunan ja entisen 
pesutuvan eli niin sanotun pakkasmökin 
käytöstä. Puuceerakennus (204) on ny-
kyisin Poliisimajalaiset ry:n omistama ja 
siihen tehdään uusi, vastaavanlainen kyl-
märakennus viimeistään keväällä 2004.

Helsingin poliisilaitoksen kesäkot-
iyhdistys ry on Helsingin poliisin eri 
ammatillisten järjestöjen hallitsema 
yhdistys, jonka tarkoitus on poliisi-
hallinnon henkilöstön virkistystoimin-
ta. Poliisimajalaisten päätarkoitus taas 
on majanomistajien virkistystoiminta.  
Niinpä po-liisihallintoon kuuluvat ma-
janomistajat ovat oikeutettuja mm. ke-
säkotiyhdistyk-sen henkilökuntasaunan 
käyttöön kesäkotiyhdistyksen määrittele-
min tavoin. Poliisimajalaiset ry on saanut 
neuvotteluin yhdistyksen siviilijäsenille 
tiettyä korvausta vastaan samankaltaisia 
mahdollisuuksia toistaiseksi.

Ensin saunaan
Mikä on saunapassi?
Yhdistys on sopinut kesäkotiyhdistyksen 
kanssa, että siviilijäsenet voivat lunastaa 
kesäkotiyhdistykseltä ns. saunapassin. 
Saunapassilla majanomistaja perheineen 
voi käyttää kesäkotiyhdistyksen saunaa 
lauantaisin toukokuun alusta syyskuun 
loppuun sekä keskiviikkoisin kesäkuun 
alusta elokuun loppuun kesäkotiyhdis-
tyksen määrääminä kellonaikoina.

Jokainen saunoja maksaa lisäksi 
erillisen pienen käyntimaksun kultakin 
sau-nomiskerralta. Maksua ei tarvitse 
maksaa 12-vuotias tai nuorempi lapsi. 
Saunapassi oikeuttaa myös sähköistetyn 
entisen pesutuvan käyttöön.

Uusia suuria ja pieniä kysymyksiä 
poliisimajalaisuudesta
Mikä on suihkupassi? Kuinka voin lainata yhdistyksen peräkärryä? Milloin yhdistyksen 
huoltorakennus valmistuu? Mitkä alueen vessat ovat kaikkien poliisimaja-laisten käy-
tössä? Missä on paras kala-apaja?

Vuoden 2000 Poliisimajalaiset-lehdessä käytiin läpi käytännönläheisiä kysymyksiä 
- ja vastauksia poliisimajalaisuudesta. Kolmessa vuodessa on tapahtunut paljon ja 
on uusien kysymysten sekä päivitettyjen vastausten aika.

Voinko saunottaa kummityttäreni? 
Tai majaani kunnostaneen talkoopo-
rukan?
Poliisimajalaiset ry ja kesäkotiyhdistys 
ovat sopineet keskenään siitä, että ns. 
siviilijäsenet ovat saaneet saunomisoi-
keuden edellä mainittuina sauna-aikoina 
(vrt. saunapassi) kesäkotiyhdistyksen 
omistamassa saunassa. Poliisihallintoon 
kuuluva majalainen käyttää työpaik-
kaetujaan kuten ennen Poliisimajalaiset 
ry:n perustamista. Kesäkotiyhdistyksen 
nykyinen hallitus ei ole puuttunut vähäi-
seen, satunnaiseen siviilijäsenten sauna-
vieraiden määrään. Kesäkotiyhdistyksen 
tahto on, että poliisihallinnon oma väki 
mahtuu aina saunomaan. Siviilijäsenen 
tuleekin varata kustannuksellaan sauna 
omalle talkooporukalleen vuokraamalla 
saunan iso tai pieni puoli. 
Mikä on suihkupassi?
Kesäkotiyhdistys on tarjonnut maja-
laisille mahdollisuuden käydä aamuisin 
klo 5-8 suihkussa saunalla. Majalainen 
maksaa suihkupassista pienen korva-
uksen kesäkotiyhdistykselle.
Asemakaavassa on yhdistykselle va-
rattu myös paikka omalle rantasau-
nalle. Kuinka kallis hanke olisi - jääkö 
se vain haaveeksi?
Rantasauna siintää haaveissamme. Pu-
heenjohtajan arvion mukaan hinta ilman 
sähköä olisi noin 100.000 euroa. Saunan 
rakentaminen tullee kysymykseen vasta 
rakennuksen 204 sekä huoltoraken-nuk-
sen rakentamisten jälkeen. Hankkeen to-
teutuminen on täysin vuosikokouksissa 
olevien majalaisjäsenten päätöksistä 
kiinni. Saunan rakentaminen toteutunee, 
kun iloisia maksajia löytyy riittävästi.

Elämän pieniä mukavuuksia
Mitkä alueen WC-tilat ovat poliisim-
ajalaisten käytössä?
Poliisimajalaiset ry ei omista eikä sen 
käytettävissä ole vesivessoja. Poliisi-
ma-jalaisilla on rakennuksen 204 puu-
ceet aina käytettävissään kesäkaudella. 
Puu-ceet tyhjennetään toukokuun alusta 
lokakuun puoliväliin. 

Sauna ja sen vieressä oleva puuvaja 
sekä ulkovessa ovat kesäkotiyhdistyksen 
omistamat. Se päättää ja määrää niiden 
käytöstä. Kesäkotiyhdistyksen antamia 
kulloisiakin ohjeita poliisimajalaisten 
on noudatettava. Luonnollista on, että 
sauna-aikana saunaan käyttöön oikeutetut 
voivat käyttää myös näitä ulkovessoja.
Yhdistyksen ulkovessa (rakennus 204) 
aiotaan kunnostaa. Mikä on hankkeen ai-
kataulu ja millainen uudesta rakennuk-
sesta tulee? Paljonko hanke maksaa?
Rakennusvalvontavirasto on heinäkuussa 
2003 myöntänyt yhdistykselle toi-menpi-
deluvan rakennuksen 204 rakentamiseen. 
Lupa on voimassa kolme vuotta, mutta 
rakennus on tarkoitus saada valmiiksi 
viimeistään ensi vuoden keväällä. Uusi 
rakennus tulee olemaan salaojitettu ja 
routaeristetty, eli sen halutaan kestävän 
isältä pojalle. Rakennus on pitkälti nykyi-
sen kaltainen, siihen  tulee neljä puuceeta 
ja varasto. Vessoihin vedetään kesävesi-
hanat käsien pesua varten. Varasto on 
mitoitettu siten, että siellä voi säilyttää 
perävaunua talvella. Hankkeen hinnasta 
on tässä vaiheessa vain arvio, mutta ensi 
kevään vuosikokouksessa hallitus pysty-
nee esittämään jo selvät lukemat. 
Voinko käydä Poliisien majan pää-
rakennuksessa tiskaamassa tai hake-
massa kuumaa vettä?
Et voi. Kesäkotiyhdistyksen hallitus on 
kieltänyt keittiön käytön kaikilta paitsi 
talon vuokraajilta.

Poliisien majan vieressä on pieni leik-
kimökki. Kenelle se on tarkoitettu?
Leikkimökki on kesäkotiyhdistyksen ja 
tehty alun perin alueen lapsille. 1980-
luvulla kesäkotiyhdistys rakensi sen 
uudelleen. Kesäkotiyhdistys on sallinut 
majalaistenkin käyttää leikkimökkiä.

Poliisien majaa vuokrataan erilaisiin 
tilaisuuksiin. Mistä voin tarkistaa 
Ke-säkotiyhdistyksen tilojen varaus-
tilan-teen?
Kesäkotiyhdistyksen internet-kotisi-
vulta osoitteessa http://personal.inet.fi/
yhdistys/poliisienkesakoti/

Mistä saan tietoa kesäkotiyhdistyksen 
toiminnasta ja sen antamista ohjeista kos-
kien mm. alueen rakennusten käyttöä?
Kesäkotiyhdistyksen toiminnasta ylei-
sellä tasolla saa tietoja yllämainitulta 
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kotisivulta. 
Kun kesäkotiyhdistyksen hallitus te-

kee sellaisia päätöksiä, jotka vaikuttavat 
po-liisimajalaisten toimintaan (saunan 
käyttö tms), se ilmoittaa niistä Poliisi-
maja-laiset ry:n hallitukselle, joka  tie-
dottaa muuttuneista ohjeista majalaisille 
jäsen-tiedotteillaan. Jäsentiedotteet on 
syytä lukea tarkkaan ja huolehtia siitä, 
että per-heenjäsenetkin ovat ohjeista tie-
toisia. Tiedotteissa annetut ohjeet ovat 
voimassa, kunnes toisin ilmoitetaan. 
Vuosikokouksessa ja tapahtumissamme 
kuten pik-kujouluissa ja grillijuhlissa on 
puheenjohtaja kertonut aina uusimmat 
tiedot. Kannattaa olla aktiivinen ja osal-
listua, ja on syytä noudattaa kerrottuja 
ohjeita. 
Saako alueella tai pihalla telttailla?
Tilapäinen telttailu alueella on yhdis-
tyksen luvalla sallittu.
Onko yhdistyksellä käytössä kylmä-
tiloja elintarvikkeille?
Pesutuvassa on arkkupakastin, jääkaappi 
ja kaksi jääkaappipakastinta. Kaikki ovat 
jäsenten käytössä. Pesutuvan käyttöön 
oikeutettuja ovat poliisihallinnon piirissä 
olevat majanomistajat sekä saunapassin 
lunastaneet yhdistyksemme jäsenet.
Missä voin varata kännykkäni akun?
Poliisihallinnon piirissä olevat majan-
omistajat sekä saunapassin lunastaneet 
siviilijäsenet voivat ladata kännykän 
akun pesutuvassa. 
Onko yhdistyksellä käytössä omaa 
venettä?
Yhdistys on ostanut soutuveneen keväällä 
1999. Vene on jäsenten käytettävissä.
Voinko rantautua alueelle omalla ve-
neelläni? Onko alueella veneiden tal-
visäilytyspaikkoja?
Et voi eikä ole. Poliisimajalaiset ry:n alue 
ei rajaudu rantaan. Kesäkotiyhdistyksellä 
on vain uimalaituri, johon veneellä tulo 
ei ole sallittu. Poliisimajalaiset ry:n 
vene on yhdistysten virkistyskäyttöön 
merkityllä alueella. Poliisimajalaiset ry:
llä ei ole veneiden talvisäilytyspaikkoja. 
Veneiden talvisäilytyksestä on Helsingin 
kaupungilla omat sääntönsä ja talvisäi-
lytyspaikkoja voi tiedustella sieltä. 
Yhdistyksellä on kevytrakenteinen 
puutarhakatos. Miten toimia, jos sitä 
haluaisi lainata?
Katosta säilytetään varastossa. Jäsen voi 
varata sen puheenjohtajalta. 
Yhdistyksellä on kevytperävaunu. Mi-
ten toimia, jos sitä haluaisi lainata?
Perävaunu on vapaasti yhdistyksen jä-
senten käytettävissä, kuitenkin niin, että
- perävaunun rekisteriote tulee noutaa 

Honkasilta (samalla tulee tarkistettua, 
ettei vaunua ole varattu muuhun käyt-
töön). Rekisteriotteen puuttumisesta 
kuljettajalle voi rapsahtaa rikesakko;
- perävaunun lukitsemisessa ja ketjun 
kiinnittämisessä tulee olla huolellinen; 
- ennen perävaunun ottamista on hyvä 
tarkastaa myös kesäkotiyhdistyksen 
talonmieheltä, että perävaunu on hänen 
puolestaan vapaa;
- yhdistyksen tapahtumien aikana pe-
rävaunu tarvitaan yhdistyksen omaan 
käyttöön; 
- perävaunua ei sovi viedä esimerkiksi 
viikoksi maalle. Perävaunua voi sinänsä 
käyttää tavaran viemiseen maalle, mutta 
perävaunu on palautettava seuraavana päi-
vänä. Muista palauttaa myös rekisteriote. 
- perävaunua ei saa lainata kavereille tai 
tuttaville. 

Poikkeuksia perävaunun käyttöön 
voi antaa puheenjohtaja. Perävaunu 
tulee palauttaa siistittynä ja ehjänä, eli 
samassa kunnossa kuin se oli lainatta-
essa. Lai-naajajäsen vastaa perävaunulle 
aiheutu-neista vahingoista, joista koituu 
yhdistykselle kustannuksia. 
Ajattelin lomailla majallani pari viikkoa 
ja siksi ajaksi kääntää myös postin. On-
nistuuko? Jos onnistuu, mikä on maja-
alueemme postiosoite?
Yhdistyksellä on oma postilaatikko sau-
narantaan vievän tien varrella, samassa 
rivissä kesäkotiyhdistyksen vahtimestarin 
postilaatikon kanssa. Postin kääntäminen 
sinänsä maksaa postin kulloinkin veloit-
taman taksan.
Osoite on: 
    Oma Nimi    c/o Poliisimajalaiset
    Postilaatikko 5
    Länsiulapanniemi, 00200 Helsinki
Saavatko pihakalusteet ja puutarha-
keinuni olla talven ulkona?
Rakentamistapaohjeen mukaan ”syksyllä 
puutarhakalusteet ja vastaavat tulee koota 
sisätiloihin talven ajaksi”.

Rakentamisesta ja rakennus-
hankkeista
Mitä rakennushankkeita poliisimaja-
laisilla mahdollisesti on suunnitteilla?
Yhdistyksen pidemmän tähtäyksen tule-
vaisuudensuunnitelmista, kuten raken-
nushankkeista, saa parhaiten käsityksen 
osallistumalla yhdistyksen sääntömää-
räiseen vuosikokoukseen. Samalla pää-
see osallistumaan päätöksentekoon näistä 
asioista. Rakennus 204 (puucee ja varasto) 
on toteuttamisvaiheessa. Asemakaavassa 
olevasta huoltorakennuksesta on ollut 
puhetta ja haaveissa on rantasauna. 

Milloin ja mihin yhdistyksen asema-
kaavaan merkitty huoltorakennus 
rakennetaan?
Asemakaavassa huoltorakennus on merkitty 
summittain ilmaistuna pelikentän viereen. 
Hallitus on valtuuttanut puheenjohtajan 
valmistelemaan asiaa ilman määräaikaa. 
Asiassa ei ole tehty muita päätöksiä.

Voinko laajentaa majaani?
Länsiulapanniemen maja-alue kuuluu 
Lauttasaaren asemakaavoitettuun aluee-
seen. Tänä vuonna voimaan tullut raken-
tamistapaohje määrää majojen laajentam-
isesta. Majalaisen ja yhdistyksen välisen 
kesämajan maanvuokrasopimuksen mu-
kaan ”aiotulle rakennustoimenpiteelle on 
ensin haettava vuokranantajan (=Po-liisi-
majalaiset ry) suostumus.” Käytännössä 
asiasta pitää sopia puheenjohtajan kanssa, 
joka vie asian hallitukselle ja pöytäkir-
jattavaksi. 

Yhdistys on kaupungin kanssa solmi-
mansa maanvuokrasopimuksen 19 §:n pe-
rusteella ”velvollinen valvomaan alueella 
tapahtuvaa rakentamista ja huolehtimaan, 
että kesämajoja korjattaessa ja uudistett-
aessa ja korvattaessa niitä uusilla nouda-
tetaan, sen lisäksi, mitä rakentamisesta on 
erikseen säädetty, rakennuslautakunnan 
hyväksymiä rakentamistapaohjeita.”

Majaa 319 on laajennettu jatkamalla julkisivua vanhan tyylin mukaisesti. Majan 
seinustalle on rakennettu varasto.
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Kuinka suuri majan yhteyteen raken-
nettava varasto saa olla?
Vanhaa majaa saa laajentaa siten, että 
julkisivua jatketaan vanhan tyylin mu-
kaisesti joko eteen tai taakse leveyden 
säilyessä ennallaan ja niin, että pinta-
alaksi tulee enintään 14 neliömetriä. 
Uu-den majan pinta-ala kuisteineen saa 
olla enintään 14 neliömetriä.  
Majan kylkeen saa sijoittaa enintään 
kahden neliömetrin varaston tai tarvike-
laa-tikon. Sen tulee olla korkeudeltaan 
matalampi kuin itse maja ja majan ja 
varaston yhteenlaskettu rakennusala saa 
olla enintään 16 neliömetriä.

Kuten majan laajentamisessa, varas-
tonkin rakentamiseen pitää hakea ensin 
yhdistyksen suostumus, mikä pöytäkirj-
ataan. 

HKL:n ja Sotainvalidien maja-alueet on 
sähköistetty. Milloin poliisimajalaisten 
alueelle vedetään majoihin sähköt?
HKL:n huolto- ja talousrakennukset sekä 
majat on sähköistetty. Sotainvalidien 
alueella osa majoista on sähköistämättä. 
Helsingin kaupunki on ne sallinut pää-
töksillään ennen 90-lukua. Maanvuokra-
sopimuksemme mukaan vuokramiehellä 
(=yhdistyksellä) ei ole oikeutta ilman 
viherosaston suostumusta rakentaa eikä 
vaatia muun kunnallistekniikan raken-
tamista. Juuri voimaantulleessa rakenta-
mistapaohjeessa sanotaan, että ”majoja ei 
saa sähköistää (Kslk 26.10.1989)”.
Voinko asentaa kesämajaani aurinko-
sähkön  - tai tuulivoimalan?
Jokaiselle majalaiselle vuokrasopimuksen 
liitteeksi jaetussa rakentamistapa-ohjees-
sa sanotaan Palvelut ja alueiden varuste-
lutaso -otsakkeen alla  ”aurinko-paneeleja 
ei suositella. Mikäli niitä käytetään, tulee 
niiden soveltua alueen luonteeseen.”
Joidenkin majojen pihalla on vesipiste. 
Miten saan vesipisteen omalle majal-
leni? Voiko vesipisteen asentaa majan 
sisälle? Voiko vesipisteen vettä käyttää 
kasvien kasteluun?
Alueella on kesävesi. Majanomistajat 
omistavat vesiputket. Puheenjohtaja on 
toistaiseksi huolehtinut ns. runkoput-
kista. Jokainen majanomistaja voi vetää 
kustannuksellaan runkoputkesta itselleen 
vesipisteen omalle pihalle haluamalleen 
paikalle. Tällöin on huomioitava, että 
vesiputken liitoksineen tulee täyttää 
Helsingin Veden vesiputkistovaatimuk-
set. Esimerkiksi puutarhakasteluletku ei 
kelpaa putkeksi.

Kun kesäveden tulo syksyllä katkais-
taan, kunkin majanomistajan tulee huo-
lehtia siitä, että vesihana jää osin auki. 
Muutoin putkiin jää vettä ja ne halkeavat 

talven pakkasissa. Haljenneen putken 
korjauksesta vastaa majanomistaja.

Keväällä yöpakkasten mentyä ma-
janomistajan tulee huolehtia hanan 
sulkemisesta. Toukokuussa, kun vesi 
päästetään jälleen runkoputkiin, yhdis-
tys on tarkistanut mahdolliset vuodot. 
Vedentulo estetään sinne suuntaan, missä 
vuoto havaitaan, kunnes vika on korjattu.
Periaatteessa vesipisteen voi asentaa 
myös majan sisään, mutta silloin on eh-
dottomasti huolehdittava siitä, että hana 
on asianmukaisesti syksyllä avattu ja ke-
väällä taas suljettu. Lisäksi putken sulun 
on oltava majan ulkopuolella. 

Majanomistaja vastaa majan sisällä 
tapahtuneesta vesivahingosta itse ja voi 
joutua korvaamaan yhdistykselle aiheut-
tamansa vahingon veden kulutuksen 
osalta. Vesipisteen vettä saa kohtuudella 
käyttää kasvien kasteluun.
Mitä tapahtuu poliisimajalaisten ns. 
poistuvien kesämajojen alueelle linnoi-
tuslaitteiden päällä ja ranta-alueella? 

Kunnostetaanko linnoitukset?
Poistuvat kesämajat puretaan sitä mukaa, 
kun omistajat siirtyvät Sotainvalidien 
alueen puolelle. Poistuneen kesämajan 
omistaja siistii vanhan majapaikan lä-
piympäristöineen luonnonmukaiseksi. 
Helsingin kaupunki toteuttanee jollain 
aikataululla asemakaavan mukaista 
luonnonhoitosuunnitelmaa myös lin-
noitus- ja ranta-alueella. Linnoitusten 
kunnostuk-sesta yhdistyksellä ei ole sen 
parempaa tietoa. 

Kuuluvatko sotainvalidien mökkialu-
eelle siirtyvät poliisimajalaiset edelleen 
Poliisimajalaiset-yhdistykseen?
Siirtyvät majanomistajat ovat solmineet 
maanvuokrasopimuksen Poliisimaja-
laiset ry:n kanssa viideksi vuodeksi ja 
siirryttyään em. vuokra-aika pitenee 
kymmeneksi vuodeksi eli 31.12.2012 
saakka. He ovat yhdistyksen jäseniä 
samalla lailla kuin ennenkin. 

Pihasta ja puutarhanhoidosta

Maja 213 on purettu Krimin sodan aikaiselta linnoitusvallilta ja lähiympäristö on 
jälleen luonnonmukainen.

Siirtyvän mökin omistaja on pannut toimeksi: tässä nousee uusi maja 321 sotain-
validien alueelle. 
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Voinko istuttaa majani pihalle pensaita 
tai kukkia? Entä viljellä perunaa?
Majanomistajan maanvuokrasopimuk-
sen 11 kohdan (hoitovelvollisuus) mu-
kaan vuokramies on velvollinen pitämään 
kesämajan ja siihen liittyvät rakennelmat 
hyvässä kunnossa sekä lähiympäristön 
siistinä sekä mahdollisimman luonnon-
mukaisena.

Yhdistyksen maanvuokrasopimuksen 
12 kohta (alueen käyttö ja hoito) on an-
karampi: ”Vuokramies (=yhdistys) on 
velvollinen huolehtimaan alueen säily-
misestä kesämajatoiminnan jäljiltä siis-
tinä ja että alueen luonnonympäristöä ei 
nykyistä enempää muuteta. Alueen luon-
tainen kasvillisuus tulee säilyttää. Puita 
ei saa viherosaston luvatta kaataa. Alueen 
luonnolle vieraita kasveja ei alueelle saa 
istuttaa. Vuokramies seuraa alueen puus-
ton kuntoa ja ilmoittaa havait-semistaan 
huonokuntoista puista ra-kennusviras-
ton luonnonhoitoyksikköön ja sopii 
tämän kanssa puiden poistosta. Luon-
nonympäristön muuttaminen maastoa 
käsittelemällä, maa-aineksia ottamalla 
tai siirtämällä, maata muokkaamalla tai 
muulla tavoin on kielletty.”

Aluetta ei siis saa ”nykyistä enem-
pää” muuttaa. Peruna taitaa olla “alueen 
luonnolle vieras kasvi”. Viljelypalstat 
eivät kuulu kesämaja-alueelle.

Minne voin viedä haravoimani lehdet ja 
risut? Voinko käyttää omaa kom-posto-
ria? Lajitellaanko jätteet biojät-teisiin 
ja tavalliseen jätteeseen, kuten kaupun-
gissakin? Entä muu syntynyt jäte?
Majanomistajan maanvuokrasopimuk-
sen 12 kohdan (jätehuolto) mukaan 
”vuokramies (=majanomistaja) on 
velvollinen hoitamaan kesämajansa jä-
tehuollon osallistumalla vuokranantajan 
(=yhdistyksen) keskitetysti järjestämään 
jätehuoltoon ja kompostointiin ja noudat-
tamaan vuokranantajan ja viranomaisten
niistä antamia ohjeita.”

Yhdistyksen maanvuokrasopimuksen 
13 kohdan (jätehuolto) mukaan ”vuokra-
mies (=yhdistys) on velvollinen huoleh-
timaan omalla kustannuksellaan alueen 
majalaisten jätehuollosta siitä kulloinkin 
voimassa olevien määräysten ja viher-
osaston ohjeiden mukaisesti mukaan lu-
kien alueella olevien kuivakäymälöiden 
hoito. Mahdollinen kompostointi tulee 
muun majalaisten jätehuollon tavoin 
järjestää keskitetysti.” Omaa kompostoria 
ei siis tule käyttää. 

Nykyisten jätehuoltomääräysten 
mukaan asunto-osakeyhtiöiden tulee 
järjestää biojätekeräys, jos kiinteistössä 
on yli 10 asuntoa. Muissa kiinteistöissä, 

kun biojätettä syntyy vähintään 50 kg 
viikossa, biojätekeräys on järjestettävä. 
Alu-eellamme ei biojätettä synny niin 
paljon, joten toistaiseksi biojäte menee 
seka-jätteeseen. 

Yhdistys on järjestänyt alueen jäte-

Syksyn pimeänä iltana luvattomaan paikkaan tuodut sohva ja kirjakaappi.

huollon siten, että
- kotitalousjäte viedään rakennuksen 
204 aitauksessa olevaan yhdistyksen 
roska-astiaan
- lehdet viedään majaa 262 vastapäätä 
olevalle “matopaikalle” taikka erillisen 
ohjeen mukaisesti esim. siivoustalkoiden 
yhteydessä siirtolavalle
- risut ja oksat viedään ilmoitustauluta-
santeen luokse. Yhdistys tilaa tarpeen 
mukaan ympäristöhakkurin haketta-
maan ne.
- muu puutavara viedään talkoiden 
yhteydessä yhdistyksen tilaamalle siir-
tolavalle
- majojen korjausjätteet (ei kuitenkaan 
ongelmajätettä) saa tuoda siirtolavalle.

Yhdistyksen jätehuolto on tarkoitettu 
vain alueella syntyneelle tavanomaiselle 
”roskalle”.
- Mökistä poistetut huonekalut ja muut 
kuin talousjätteet kukin majalainen huo-
lehtii joko siirtolavalle tai omatoimisesti 
kierrätykseen/kaatopaikalle.

Vanhan majan purkujätteen  majan-
omistaja vie pois maja-alueelta omalla 
kustannuksellaan. Yhdistyksen perä-
vaunua voi lainata rakennustarvikkeiden 
ja -jätteiden kuljettamiseen. 

Siirtolava on tilattu alueelle keväisin ja 
syksyisin. Roska-aitaukseen ei saa viedä 
tavaraa pitkin kesää ”odottamaan siirtola-
vaa”, koska tavarat ovat tiellä puuvesso-

jen ja roska-astian tyhjen-tämisessä. 
Ongelmajätteet, kuten akut, vajaat 

maalipurkit, elektroniikkalaitteet jne. 
kuuluu jokaisen majanomistajan itse 
huolehtia asianmukaisesti esim. YTV:n 
ongelmajäteautoon. Lähin ongelmajä-

tekontti on Lauttasaarentien Essolla. 

Mistä saan onkimatoja?
Onkimatojen kaivaminen ei kuulu ns. 
jokamiehen oikeuksiin. Toisin sanoen 
ilman lupaa ei toisen maalla saa niitä 
kaivaa. Yhdistyksellä on lehtikomposti 
majaa nro 262 vastapäätä, josta niitä 
voi ottaa. 

Missä on paras kalapaikka?
Sen yhdistyksemme kalamiehet varmaan 
tietävät, mutta kertovatko he?

Mistä saan polttopuita kamiinaan?
Rannasta löytyy ajopuita. Niitä saa ottaa 
polttopuiksi. Kaupunki noutaa kaata-
miensa puiden rungot pois.

Usein on sovittu, että oksat voimme 
käyttää polttopuina. Haketettava risukasa 
sisältää usein paksuja oksia. 

Majani pihalla on huonokuntoinen 
koivu, joka uhkaa kaatua. Kuinka 
toimia?
Alueen puut ovat kaupungin puistopuita. 
Ota yhteys yhdistyksen puheenjohtajaan. 
Kaupungin ympäristötuotantotoimiston 
edustaja tulee tarvittaessa tarkastamaan 
puun ja tekee päätöksen sen kaatamisesta 
(vrt. edellä maanvuokrasopimuksen 13 
kohta).

Yhdistystoiminnasta
Mitä tulonhankkimiskeinoja yhdis-
tyksellä on? 



22 23

Yhdistysten normaaleja tulonhankki-
miskeinoja ovat jäsen- ja liittymismak-
sut.  Kesämaja-alueilla jäseniltä kerätään 
hoitomaksuja, joita meidän alueellamme 
on nimitetty osuudeksi maja-alueen ku-
luista. 

Vuosikokous voi toimintasuunnitel-
maa ja budjettia käsitellessään ideoida 
mahdollisia muita kulujenpeittämis-
kei-noja. Sääntöjemme 2 §:n  mukaan 
toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 
harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan 
avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, 
järjestää asianmukaisella luvalla arpa-
jaisia, myyjäisiä, kirpputoritoimintaa ja 
huvitilaisuuksia. 

Mitä vakuutuksia yhdistyksellä on?
Perävaunu ja vene on vakuutettu, lisäksi 
yhdistyksellä on kesäajan talkoova-kuu-
tus.

Unohdin maksaa poliisimajalaisten 
vuosimaksun ajoissa ja nyt rahatilanne 
on tiukka. Kuinka toimia?
Ota yhteyttä puheenjohtajaan ja/tai ra-

Rakennusviraston metsuri kaatamassa nostolavalla kuollutta koivua.

hastonhoitajaan asian selvittämiseksi.
Mikäli et ota yhteyttä tai et yhteydenoton 
jälkeenkään maksa vuosimaksua sovitulla 
tavalla, sinulle lähetetään ”virallinen” 
karhukirje. Kirjeen lähettämisestä peri-
tään perimiskulu (tällä hetkellä 10 euroa). 
Mikäli suoritusta ei tule sittenkään, yhdis-
tys voi nostaa Helsingin kä-räjäoikeudes-
sa summaarisen velkomus-kanteen, jossa 
vaaditaan maksamat-tomien vuokrien ja 
maksujen lisäksi niille korkolain 4 § 
1 momentin mukaista viivästyskor-
koa maksun eräpäivästä lukien sekä 
perimiskulu- ja oikeudenkäyntikuluja 
laillisine viivästyskorkoineen. Käräjä-
oikeuden antama ratkaisu toimitetaan 
ulosottovirastoon täytäntöönpa-noon ja 
mikäli täytäntöönpano palautuu ”vara-
ton”-merkinnöin, yhdistys voi suorittaa 
maanvuokrasopimuksen 21 §:n mukaisen 
maanvuokrasopimuksen irtisanomisen ja 
7 §:n mukaisen vuokrauskohteen myy-
misen julkisella huutokaupalla. 

Milloin on yhdistyksen vuosikokous?

Yhdistyksen vuosikokous on sääntöjen 
mukaan pidettävä hallituksen määrää-
mänä päivänä tammi-toukokuussa. 

En itse kuulu yhdistykseen, mutta puo-
lisoni kyllä. Voinko tulla yhdistyksen 
vuosikokoukseen? Onko minulla pu-
heoikeus kokouksessa?
Puolisosi on yhdistyksen jäsen. Vain 
yhdistyksen jäsenillä on puhe- ja ää-
nioikeus vuosikokouksessa ja lisäksi 
toimihenkilöillä läsnäolo-oikeus. Sään-
töjen 10 §:n mukaan jäsen voi käyttää 
äänioikeuttaan asiamiehen välityksin. 
Majojen yhteis-omistajat voivat anoa 
yhteisomistajajä-senyyttä, jolloin kum-
pikin saa vuosikokouksessa puhe- ja läs-
näolo-oikeuden. Kummallakin on silloin 
itsenäiset 0,5 ääntä käytettävänään.

Mistä saan lisätietoja yhdistyksestä tai 
alueen asioista?
Hallitus tiedottaa jäsenistölleen kirjeellä 
tai sähköpostitse tärkeistä ajankohtaisista 
asioista ja uutisista. Ilmoitustaululla 
tiedotetaan muistakin asioista. Sen 
vuoksi kannattaa seurata säännöllisesti 
ilmoi-tustaululle tulleita tiedotteita. 
Ilmoitustaululta löytyvät myös halli-
tuksen jäsenten nimet ja yhteystiedot, 
joiden puoleen voi kääntyä epäselvissä 
asioissa.

Kysymykset: Jouni Kenttämies,
                     hallituksen jäsen ja sihteeri
Vastaukset:  Tuomo Honkanen,
                     puheenjohtaja ja
                    Ulla Honkanen, rahastonhoitaja 

Kuvat:  Tuomo Honkanen

Tilaukset puh. 0800 183 300
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”Joulu on taas, joulu on taas…” soi iloi-
sesti Poliisien majalla lauantaina mar-
raskuun 23. päivänä, kun pikkujoulut 
pyö-rähtivät käyntiin kello neljäntoista 
aikoihin. Majalaisten yhteisistä tapahtu-
mista pikkujoulut ovat ehdottomasti suo-
situimmat, nytkin mukaan ilmoittautui 
niin paljon majalaisia perheineen, että 
hallitus neuvotteli kesäkotiyhdistyksen 
kanssa luvan käyttää pikkuravintolan 
lisäksi myös juhlasalia. Ulkotulet loimot-
tivat tervetuloa ja glögi lämmitti muka-
vasti tulijoita. Salissa joulukuusi, puna-
vihreät joululiinat, kynttilät ja olkipukit 
toivat joulutunnelmaa. Ruoka katettiin 
pienelle puolelle ja Amican jouluateria 

Pikkujoulut
2002

Pikkujoulut vietettiin juhlasalissa, kun emme enää mahtuneet pikkupuolelle.

Nuorimmat majalaiset odottivat malttamattomina joulu- … ja lopulta odotus palkittiin.  

maistui juhlaväelle. Herkuttelun jälkeen 
arpakauppa sujui. Lapset odottivat joulu-
pukkia, toiset vähän peläten mutta kaikki 
ihan innoissaan. Pukki tuli lopulta suuren 
lahjasäkin kanssa ja tapasi vain kilttejä 
lapsia. Kaikkien aikuisten kilttey-destä 
pukki ei ollut niinkään varma. Jokainen 

sai kuitenkin lahjapaketin. Vielä arvottiin 
kinkku ja Ruotsinristeily ja pienempiä 
voittoja, ja niin kello olikin kiitänyt ilta-
kuuteen ja oli kotiinlähdön aika.

Ulla Honkanen
Kuvat: Tuomo Honkanen

FINNSTEVE
HELSINKI
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Kuten useimmilla majanomistajilla on 
tiedossa alueemme majojen vuokrakausi 
on ollut puolen vuosisadan ajan vain yksi 
vuosi kerrallaan. Viisivuotias Poliisima-
jalaiset ry sopi ensi kerran vuokrakauden 
pituudeksi Helsingin kaupungin kanssa 
viisi vuotta. Nyt kausi on päättymässä 
tämän vuoden myötä. Hallitus on käy-
nyt neuvottelut kaupungin viherosaston 
kanssa nykyiseen verrattuna kaksin-
kertaisesta vuokrakauden pituudesta. 
Näkemykseni on, että Poliisimajalaiset 
ja Helsingin kaupunki tulevat sopimaan 
seuraavan kauden pituudeksi 10 vuotta 
55:n majan osalta. Asemakaavatilanne 
on lainvoimainen myös Särkiniemen 
mök-kiläisten osalta.

Poliisimajalaisten alueen kahdeksan 
majan osalta viherosasto haluaa tehdä 
toisenlaisen sopimuksen. Siirtyville ma-
janomistajille tarjotaan sopimusta jonka 
vuokra-aika ulottuu enintään vuoden 
2007 loppuun. Vaikka yleisten töiden 
lautakunta ei ole vielä käsitellyt ehdotusta 
niin voinen ennustaa, että esityksen mu-
kaan tämä tullaan hyväksymään johtuen 
sotainvalidien halusta jatkaa majojensa 
vuokra-aikaa. 

Käytännössä tämä tullee merkit-
semään sitä, että Sotainvalidien Veljes-
liiton Helsingin Sotainvalidit ry saanee 
jatkoajan entisin ehdoin alueelleen. Hei-
dän vuokra-aikansa kestänee niin kauan 
kuin sotainvalideilla kuntoa ja tahtoa 
riittää. Toisaalta kaupunki alkanee nyt 
aktiivisesti osoittaa Poliisimajalaisten 
siirtyville majanomistajille korvaavia 
majapaik-koja. 

Se merkinnee samalla sitä, että näiden 
siirtyvien majanomistajien tulee varautua 
siirtymään johonkin sotainvalidien alu-
eelle osoitettuun paikkaan. 

Siitä huolimatta, että sotainvalidit ovat 
jo saaneet viiden vuoden  ajan  nauttia 
ns. vanhoista eduista alueellaan (halpa 
maanvuokra ja vanhat olemassa olevat 
majasäännöt), niin voin ymmärtää hei-
dän puheenjohtajansa Seppo Kanervan 
ajaman politiikan vaikutuksen tulevassa 
sopimuksessa.

Toisin sanoen sotainvalidit ja siirtyvien 

Puheenjohtajan pikkujoulupuhe

Hyvää Pikkujoulua Poliisimajalaiset

majojen omistaja tullenevat tekemään vii-
den (5) vuoden vuokrasopimuksen ja me 
muut kymmenen vuoden (10). Muille alu-
eille, jotka eivät ole asema-kaavoitettuja, 
kaupunki on esittänyt eripituisia vuokra-
aikoja: Varis- ja Pitkäluoto sopimus on 
neljä (4) vuotta, Vasik-kasaari yksi (1) 
vuosi ja muut alueet 5 vuotta.

Vuokra-ajan lisäksi majanomistajia 
kiinnostaa vuosivuokra. Merkittävää on, 
että vuokra tullaan sitomaan viralliseen 
elinkustannusindeksiin, mikä käytäntö 
on ollut jo voimassa siirtolapuutarha-
alueilla.

Viherosasto on neuvotteluissa ilmoit-
tanut, että alueellemme esitetään 320 :
n vuosivuokraa. Määrä perustuu vuok-
ran-antajan eli kaupungin harkintaan. 
Edelleen se on ilmoittanut, että siirtyville 
vuokraksi esitetään 300 .

Indeksisidonnaisuuden kustannus-
vaikutus on ollut viimeisen viiden vuoden 
aikana yhteensä noin 10 prosenttia.

Poliisimajalaiset ehdotti nykyistä 
maanvuokraa 269,10  korotettuna 
mainitulla 10 %:lla eli 296 euroa (+ että 
hyväksymme indeksisidonnaisuuden). 
Siirtyvien majojen osalta ehdotettiin 
lisäksi, että vuoden 2008 alusta heidän 
sopimus olisi samanlainen kuin muil-
lakin.

Käsitykseni mukaan neuvotteluissa 
sovittiin, että rakennusvirasto tulee esit-
tämään rakennusvalvontavirastolle, että 
rakennustapaohjeet (entiset rakennus-
tapamääräykset) hyväksyttäisiin niin, 
että alueen nykytila tunnustettaisiin ja 
niin, että ne astuisivat voimaan samaan 
aikaan kuin uudet majojen vuokrasopi-
muksetkin. 

Vielä muutama sana rakennuslupa-
asioista.

Rakennuksen 204 eli puuvessojen toi-
menpidelupa on edelleen rakennusvalv-
ontaviraston käsittelyssä. Lupahakemus 
jätettiin jo ennen juhannusta 2002 ja 
ohje-esitteen mukaan luvat ratkaistaan 
1-2:ssa kuukaudessa. Lokakuussa sain 
tietää, että lupakäsittelyä ei ole vielä 
aloi-tettukaan.

 Hallituksemme on päättänyt, että 
alustava suunnittelu lentopallokentän 
läheisyyteen asemakaavaan merkitylle 
enintään 60 m2 huoltorakennukselle 
myös aloitetaan. 

Olisihan se upeaa, jos WC- ja suih-
kumahdollisuus sitä kautta saataisiin 
toteutettua kesän kaikille päiville. Tosin 
se vaatii myös majanomistajilta rahapa-
nostusta. Tulevaisuuteen jää vielä ran-
tasaunan rakentaminen, mikä sekin on 
mahdollista hyväksytyn asemakaavan 
mukaisesti. 

Ensi kevään vuosikokouksessa yh-
distyksemme jäsenet päättävät budje-
tista, joka pitää sisällään aikaisemmin 
päätetyn 204-rakennuksen rahoituksen 
lisäksi kustannukset, jotka aiheutuvat 
mahdollisesti sähkökaapelin vedosta ja 
uudisrakennuksesta.

Olemme myös saaneet neljä uutta 
majanomistajaa, jotka kaikki toivotan 
tervetulleiksi. 

Helsingin poliisilaitoksen kesäkot-
iyhdistys toivottaa meille hyvää pikku-
joulua näiden tilojen muodossa. Omalta 
osaltamme me olemme voineet auttaa 
kesäkotiyhdistystä talkoopanoksellam-
me. Tämän yhteistyön toivon jatkuvan 
myös tulevina vuosina.

Joulujuhlamme ohjelma on perin-
teinen. Jouluglögiä on tarjoiltu ja myös 
autoilijoille omaa laatuaan. Jouluruokai-
lu, arpojen myynti, joulupukin vierailu, 
arvonta sekä iloinen seurustelu ja joulu-
laulut kuuluvat pikkujouluumme. 

Tänä vuonna tämän pikkujoulujuhlan 
onnistumista ovat auttaneet tonttumme 
Eric Brander, Sakari Harju, Antero Vel-
lava, Oili Alm, Maikku Tanjunen ja Ulla 
Honkanen.

Kiitän vapaaehtoisia työntekijöitä, 
jotka mahdollistavat tämän pikkujoul-
ujuhlan. 

On ilo toivottaa ennätykselliset yli 
70 majalaista tervetulleiksi pikkujoulun 
viettoon. Oikein mukavaa pikkujoulua ja 
rauhallista joulua!
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Taisto Rajamäen johdolla aattoaamuna 
olivat Sakari Harju ja Antero Vellava ja 
jotkut muut majalaiset kasanneet kokon 
perinteiseen paikkaan ja aloittaneet sau-
nojen lämmityksen. Etukäteen oli sää-
ennusteiden valossa hieman pelätty, että 
väkeä ei tule. Aamulla satoi vielä rankasti 
vettä, mutta päivää kohden sää selkeytyi. 
Se tiesi hyvää ensinnäkin sille, että po-
liisilaitoksen henkilökunta ja majalaiset 
saapuisivat paikalle. 

 Juhannusaaton vietto alkoi perintei-
sesti Suomen lipun nostolla kesäkodin 
lippusalkoon. Kummankin yhdistyksen 
puheenjohtajat Dennis Pasterstein ja 
Tuomo Honkanen suorittivat lipun-
nos-ton. Juuri häämatkaltaan palanneet 
ke-säkotiyhdistyksen uusi puheenjohtaja 
Jenny-vaimoineen saivat esilaulajina li-
punnostoon saapuneet yhtymään mukaan 
Siniristilippumme- ja Maammelauluihin. 
Taustalta kuului myös sotainvalidien li-
punnoston yhteydessä laulua ja trumpetin 
soittoa. Talon lipunnosto-seremonian 
jälkeen poliisimajalaiset nostivat lipun 
omien mökkiensä sal-koihin.

Juhannusohjelmamme alkoi pallon-
heitolla ämpäreihin. Laji on sen verran 
vaikea, että kolmella pallolla paras sai 
vain viisi pistettä yhdeksästä mahdol-
lisesta. Samasta syystä pallonheitossa 
oli vain kaksi sarjaa eli lapset enintään 
12-vuotiaihin saakka ja sitä vanhempiin 
eli aikuiset. Lasten sarjan voitti Hanno 
Brander uusinnan jälkeen kolmella pis-
teellä. Pallonheitto taisi olla jo tuttu laji, 
koskapa aikuisten sarjan voitti Hannon 

Juhannusjuhla
kesäkodilla

äiti Paula viidellä pisteellä.
Seuraavaksi alkoi tikanheitto. Siinä oli 

kolme sarjaa eli lapset, naiset ja miehet. 
Lastensarjan voitti 24 pisteellä Anders 
Isotalo. Naisten sarjan paras oli Arja Hau-
tamäki ja aviomies Hannu voitti miesten 
sarjan. Molemmissa pääpalkintona oli 
risteilyn vapaalippu. Runsaan osanoton 
(48 osanottajaa) vuoksi palkintojen jako 
viivästyi puoli tuntia eli oli vasta 21.30.

Osa Juhannuksen juhlijoista ei osal-
listunut kilpailuihin lainkaan, vaan vietti 
hyvässä poutasäässä katsellen kilpailujen 
edistymistä tai saunarannassa gril-laten 

Tulokset:

Pallonheitto

Lapset (1-12-vuotiaat)
1. Hanno Brander               3 p.
2. Joachim Saarni               3 p.
3. Laura Laattala                2 p.
    Emma Tamminen           2 p.
    Joona Saarni                   2 p.
    Maija Kenttämies           2 p.

Aikuiset
1. Paula Brander                 5 p.
2. Riina Kaskentaus           4 p.
3. Kalevi Kaskentaus         3 p.

Tikanheitto

Lapset
1. Anders Isotalo              24 p. 
2. Heini Hautamäki          21 p.
3. Jenni Roine                   14 p.

Naiset
1. Arja Hautamäki            31 p.
2. Mervi Kuhanen            22 p.
3. Tuula Kaskentaus         18 p.

Miehet
1. Hannu Hautamäki        38 p.
2. Jaakko Ridanpää          38 p.
3. Sakari Harju                 36 p.

ja saunoen.    
Palkintojen jaon jälkeen alkoivat 

tanssit ja Taisto sytytti juhannuskokon 
klo 23.00. Kokko paloikin alun jälkeen 
komeasti. Viime vuonna kokkoa ei voi-tu-
kaan kovan tuulen takia polttaa ja nyt sitä 
oli kiva katsella. Samoin oli ilo todeta, 
että ”poliisin arvion mukaan paikalla oli 
noin 150 henkilöä”.

Tuomo Honkanen
Kuva: Seppo Ketola

Helsingin poliisilaitoksen kesäkot-
iyhdistys ry ja Poliisimajalaiset ry järjes-
tivät ensi kertaa yhdessä Juhannusaaton 
juhlan perjantaina 20.6.2003 Poliisien 
majalla Lauttasaaressa.
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TALVINEN ULKOILUPÄIVÄ KESÄKODILLA

• Tervetuloa, koko perheen voimin,
Helsingin poliisilaitoksen kesäkotiyhdistys
ry:n, YT-henkilöstötoimikunnan ja
Poliisimajalaiset ry:n järjestämään
talvipäivän viettoon sunnuntaina 9.3.2003
Helsingin Lauttasaaren
Länsiulapanniemelle Poliisien
Kesäkodille.

• Tarjolla on ulkoilua (hiihtoa, pilkkimistä
jne.) meren jäällä ja muuallakin. Saunat
ovat lämpimänä ja soppaa, makkaraa ym.
herkkuja on tarjolla klo 12.00 - 16.00.

• Paikalla käy myös tervehtimässä
ratsupoliisi.

• Tilaisuus on maksuton. Omat ulkoilu ja
saunomisvälineet mukaan.
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Maja-alueen uutisia 2003 
LÄNSIULAPANNIEMI
Ulla Honkanen

Talvipäivä 9.3.2003
Helsingin Poliisilaitoksen kesäkotiyh-
distys, poliisilaitoksen YT-henkilöst-
ötoimikunta ja Poliisimajalaiset ry 

Reippaita ulkoilijoita lämpimän keiton 
ääressä.

Ennen ja nyt
Helsingin kaupunki on pohtinut ulkoi-lu-
alueidensa kohtaloita jo vuosikymmeniä. 
Aikoinaan noin 30-luvulla kaupunki salli 
polii-

sien kesätelttailun ja -majailun 
Länsiulapanniemessä, koska sillä oli 
hyvin rauhoittava vaikutus niemessä 
tapahtuneeseen pirtun salakuljetukseen. 
Kun tämä syy poistui, ei majojakaan 

katsottu enää niin tarpeellisiksi. Artik-
kelissa mainitut vuoden 1918 invaliidit 

pitivät 40- tai 50-lu-
vulta lähtien maja-
aluetta, joka sijaitsi 
Poliisimaja-laisten 
alueen itäpuolella 
rajoittuen Itälahteen 
ja mereen. Kun ns. 
punainvalidit vähe-
nivät luonnollisen 
poistuman kautta, 
he luopuivat ma-
jatoiminnasta 80-
luvulla. Alue on 
palautunut luon-
nontilaan ja on ny-
kyisin vilkkaassa 
ulkoilukäytössä. 
L ä n s i u l a -
panniemi on nyt 
asemakaavoi-
tettu ja säilyy 
kesämaja-alu-
eena. Ase-
makaavojen 
tavoitteena on 

säilyttää alueiden luonne, 
jossa majat ovat syntyneet puistoon 
vähitellen. Tavoitteena on kaikille avoin 
merellinen kansanpuisto, jossa yleinen 
ja yksityinen virkistyskäyttö ovat tasa-
painossa. Majatoiminnan perusluonteen 
vaaliminen on ollut yksi asemakaavojen 

keskeisistä lähtökohdista. Nykysään-
nösten avulla alueiden alkuperäinen 
luonne voidaan säilyttää. 

Lähteet: Helsingin Sanomat 11.6.2003
Helsingin kaupungin rakennusvalvonta-
virasto: rakentamistapaohje

Kesäsäitä
Talvi 2002-2003 oli luminen ja kylmä. 
Kevät oli myöhässä ja kolea. Sääen-
nustajat lupasivat, että sää juhannuk-
selta lämpiää. Juhannusaattona oli vielä 
koleaa, mutta säät alkoivat todentotta 
lämmetä ja maanantaina heinäkuun 14. 
päivänä alkoivat helteet, joita sitten riitti 
kolme viikkoa. Uutta helteillä oli suuri 
ilmankosteus, joka teki nukkumisesta 
tukalaa jopa maja-alueella. Iltaisin käy-
tiin meressä uimassa ja mentiin märällä 
tukalla nukkumaan. Sinilevää oli hetken 
aikaa, mutta sitten se hävisi. Meriveden 
lämpötilassa mitattiin 1.8. ennätyslu-
kema 25 astetta. Elokuun ensimmäinen 
viikonloppu oli sateinen ja tuulinen, ja 
meriveden lämpötila romahti 12 astee-
seen. Vesi lämpeni hiljalleen elokuun 
puolivälin jälkeen 19 asteeseen, josta se 
on nyt syksyä kohden laskenut. Syyskuun 
1. päivänä vesi oli 13-asteista. 

järjestivät yhdessä ulkoilutapahtuman 
tänä vuonna poliisihallinnon henkilös-
tölle ja poliisimajalaisille. Paikalla kävi 

myös ratsupoliisi. Tarjolla oli ulkoilua 
ja saunomista. Sunnuntaipäivä oli au-
rinkoinen ja lämmin. Väkeä oli noin 
100 henkeä.
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Kunniajäsenen muistoa 
kunnioittaen
Huhtikuussa saimme surusanoman: yh-
distyksemme ensimmäinen kunniajäsen 
Arvi Rajamäki oli poistunut keskuudes-
tamme 91-vuotiaana. Arvi oli alkuperäisiä 
majalaisia ja taitavana kirvesmiehenä ra-
kentanut alueelle kymmenkunta mökkiä. 
Myös Poliisien majan rakentamiseen hän 
osallistui parin vuoden ajan. Arvi työs-
kenteli ylikonstaapelina Kruunuhaan 
piirissä eläkkeelle siirtymiseensä saakka 
vuoteen 1970. Eläkepäiviä hän vietti 
Lauttasaaressa maja-alueella ja Puotin-
harjussa. Kesäisin hän kävi viikottain 
Lauttasaaressa saunomassa ja osallistui 
Poliisimajalaisten tapahtumiin.

Arvi Rajamäki 90-vuotis-
päivillään Poliisien majalla.

Vuoden 1999 vuosikokouksessa puheenjohtaja Tuomo 
Honkanen esitti Arvi Rajamäelle yhdistyksemme kun-
niajäsenkutsun.            Kuvat: Tuomo Honkanen

Pakkasta huhtikuussa
Kovan pakkastalven jälkeen huhtikuus-
sakin oli vielä kylmä. Helsingin vesi ava-
si kesäveden alueelle normaaliaikaan eli 
23.4.2003. Puheenjohtaja kiersi alueella 
tarkistamassa vesihanoja ja sulkemassa 
sulkuja. Yöpakkasia oli kuitenkin vielä 
monena yönä ja vesikin jäätyi. Putkirik-
koja oli tänä keväänä ennätysmäärä, ja 
niiden paikallistamiseen ja korjaamiseen 
kului viikkoja. Eräin paikoin maa kesä-
vesiputken ympärillä suli roudasta vasta 
toukokuun ensimmäisen viikon lopulla. 

Ötököitä
Lehdessämme 1/2002 kerroimme 
lehtikompostista löytyneistä toukista, 
jotka osoittautuivat sarvikuonokkaan 
toukiksi. Koppakuoriainenhan tarvitsee 

Viime vuonna löysimme koppakuoriai-
sen toukkia. Tänä vuonna on bongattu 
koppakuoriaisiakin. 
Kuvat: Antti Huttunen ja 
Tuomo Honkanen

3-5 vuotta kehittyäkseen munasta kuo-
riaiseksi. Toukat ja aikuiset käyttävät 
ravinnokseen mätäneviä kasvinosia. 
Toukat viihtyvät parhaiten noin 25 asteen 
lämmössä. Ilmankos lehtikompostimme 
on tänäkin vuonna ollut koppakuoriaisen 
toukkia täynnä. Onkikilpailuun matoja 
kaivelleet käänsivät joka lapiollisella 
esiin kymmenkunta toukkaa. Kaivelijat 
oppivat nopeasti, että matoja ei niistä 
kohdin löydy, ja peittelivät toukat takaisin 
lehtikasoihinsa.

”Venetsialaiset” laituritanssit ja grillijuhla
Kansikuvamme upean kutsun mukai-
sesti lauantai-iltana elokuun 23. päivänä 
majalaiset kokoontuivat rantaan viet-
tämään ”venetsialaisia” laituritansseja. 
Ajankohta osui samalle illalle Helsingin 
juhlaviikkojen pormestarin populaa-
rikon-sertin eli Leningrad Cowboysin 
esiintymisen kanssa. Lisäksi kaupunkiin 
iski yllättävä ja etukäteen mahdottomak-
si määritelty sähkökatkos. Nämä pikku-
seikat eivät kuitenkaan haitanneet ran-
nalle kerääntyneitä majalaisia. Kynttilät 

Grillijuhla alkoi sateisena, mutta kirkastui sitten. Tässä odotellaan edellisenä päi-
vänä pidetyn onkikilpailun palkintojen jakoa.

ja lyhdyt paloivat, majalaiset musisoivat 
ja tanssahtelivatkin. 

Perinteistä grillijuhlaa vietettiin sau-
narannassa sunnuntaina 24.8.2003 klo 12 
alkaen. Reipas tuuli puhalteli ja vettäkin 
satoi. Kari Puustinen grillaili tuulen 
suojassa saunarakennuksen katveessa 
katoksen alla, salaatit ja muut herkut 
olivat tarjolla saunaverannalla. Gril-
lijuhlien organisoinnin ja erinomaiset 
tarjoilut hoitivat tänä vuonna Rajamäet, 
mistä heille parhaimmat kiitokset.
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Poliisimajalaiset  ry:n  puheenjohtaja-na 
sen perustamisesta lähtien toiminut  Tuo-
mo Honkanen on siirtynyt 1.7.2003 eläk-
keelle 58-vuotiaana täysin palvel-leena. 
Virkavuosia poliisin palveluksessa kertyi 
liki 37 vuotta. Marraskuussa 1966 alkoi-
vat Tuomon poliisiopinnot Espoossa, 
silloisella kolmen markan päiväpalkalla 
eli päivärahalla. Palvelus alkoi Helsingin 
poliisilaitoksessa hel-mikuisena maa-
nantaina 1967. Viimeinen työpäivä oli 
myös maanantai. Tuomo onkin epäillyt 
olevansa ”maanantaikappale”. 

Virkauransa aikana Tasavallan Presi-
dentti on työnantajan esityksestä antanut 
Tuomolle Suomen Valkoisen Ruusun ri-
tarikunnan I luokan mitalin kultaristein 
(SVR M I kr), työnantaja on myöntänyt 
”valtion virka-ansiomerkin (XXX) 
tunnustukseksi valtion hyväksi suorite-
tusta pitkäaikaisesta palveluksesta” ja 
vielä työnantaja on antanut kiitoskirjeen 
”tunnukseksi isänmaan ja Helsingin 
poliisilaitoksen hyväksi tekemästänne 

Puheenjohtajastamme eläkeläinen

Poliisimajalaisten delegaatiossa varapuheenjohtaja Kari Brander onnittelee. 

35 vuoden arvokkaasta ja tunnollisesta 
työstä”. Tähän kiitokseen liittyi myös 
kolmipäiväinen kylpyläloma, minkä 
Tuomo vietti huhtikuussa Siuntion kyl-

pylässä. 
Omaa aikaansa kuvastaa 

vuonna 1971 vanhempi 
konstaapeli Tuomo Hon-
kaselle lähetetty Romanian 
presidentin Nicolae Ceau-
sescun myöntämä kunnia-
merkki kunniakirjoineen. 
Merkki on Tudor Vladimi-
rescun ritarikunnan II luokan 
mitali.

Viimeisellä työvuoden 
puolikkaalla Tuomo oli 
pidellyt vuosilomia jo 
tammikuusta alkaen ja 
kesä-kuulle oli riittänyt 
enää kolme työpäivää: 
kaksi päivää alkukuulle ja 
viimeinen työpäivä 30.6. 
Muutoin jo kahden-kol-
men vuoden ajan Tuomo 
on elänyt sit-ku-elämää: sit-
kun-jään-eläkkeelle-niin… 
Näitä sit-ku-suunnitelmia 
on varastossa noin seuraa-
van sadan vuoden tekemi-
siksi. Osallistuminen shakin 
viikon-lopputurnauksiin on 
teke-misjonon kärkipäässä. 
Tuo-mohan toimi Rikos-

poliisien Shakki-kerho ry:n (RikShan) 
puheenjohtajana vuodesta 1993 kevää-
seen 2003. Tuona aikana hallinnolliset 
tehtävät ja pelijoukkueiden joukkueen-
johtajana toimiminen estivät häntä usein 
keskittymäs-tä itse pelaamiseen. Suomen 
Keskus-shakkiliitto ry myönsi tänä vuon-
na Tuomolle hopeisen shakin tunnustus-
merkin ”pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta 
toiminnasta shakin hyväksi”.

Kesäkuussa Helsingin Sanomain toi-
mittaja kävi haastattelemassa Tuomoa 
”Sarjassa kurkistetaan kesämökkielä-
mään”. Artikkeli julkaistiin juhan-
nusaaton lehdessä 20.6.2003 otsikolla 
”Leikkimökin kokoinen kesäparatiisi”. 
Juhan-nusjuhlissa Tuomo oli lähes julk-
kis, hyvä ettei nimmareita pyydelty ja ju-
tun johdosta soiteltiin Tuomolle Kuopiota 
ja Suomussalmea myöten. 

Viimeisenä työpäivänään maanan-
taina 30.6. Tuomo tarjosi eläkeläiskah-
vit - tietenkin - Poliisien majalla. Vaikka 
ajankohta oli hankalahko, kesälomat 
parhaimmillaan, väkeä kävi satakunta 
ja Tuomoa muistettiin kaunein puhein 
ja lauluinkin. Illemmalla siirryttiin vielä 
rantasaunaan, ensin saunomaan ja sitten 
pukuhuoneeseen pelaamaan shakkia. 

Ulla Honkanen
Kuvat: Antti Huttunen
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Majalainen Terttu Paija kajautti iloisen 
Dirlandaa-onnittelulaulun.

TUOMOLLE 30.6.2003

ON JUHLA SULLA TUOMO NYT
DAA DIRLANDIRLAN DAA
OOT ELÄKKEELLE LÄHTENYT
DAA DIRLANDIRLAN DAA
SA RASKAAN PITKÄN URAN TEIT
DAA DIRLANDIRLAN DAA
JA MONEN VAPAUDEN VEIT
DAA DIRLANDIRLAN DAA

SAAT MÖKILLÄ NYT UURASTAA
DAA DIRLANDIRLAN DAA
KAS KUN SULL ON AIKAA ”HAA”
DAA DIRLANDIRLAN DAA
NÄIN MONI VARMAAN AATTELEE
DAA DIRLANDIRLAN DAA
KUN TÖITÄ SULLA TEETTELEE
DAA DIRLANDIRLAN DAA

MUT AIKAA MYÖSKIN LEPOON JÄÄ
DAA DIRLANDIRLAN DAA
SIIS KÄYTÄ HYVIN AIKA TÄÄ
DAA DIRLANDIRLAN DAA
SÄ SHAKKIA SIIS PELAILE
DAA DIRLANDIRLAN DAA
JA SAUNAN TERASSILLA
”NAUKKAILE” 
DAA DIRLANDIRLAN DAA

ONNEA ELÄKKEELLE TOIVOTAN
DAA DIRLANDIRLAN DAA
MÄ TOIVON SUN SIITÄ NAUTTIVAN
DAA DIRLANDIRLAN DAA
JA KUN SUA OIKEIN VÄSYTTÄÄ
DAA DIRLANDIRLAN DAA
VOIT PIHAKEINUUN PÖTKÄHTÄÄ 
DAA DIRLANDIRLAN DAA.

Heinäkuun ensimmäisen päivän onnellinen eläkeläisaamu.
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Kuuset lannisti kuivuus. Havupuiden 
koettelemukset alkoivat viime kesänä, 
kun pitkään jatkunut kuivuus kärjistyi. 
Pohjavesi oli matalalla eivätkä puut 
saaneet tarpeeksi kosteutta. Etenkin 
pintajuurinen kuusi sekä myös koivu 
olivat vaikeuksissa, syvemmälle maa-
perään porautuva mänty on selviytynyt 
Länsiulapanniemelläkin kuivuudesta 
paremmin. Kuivasta maasta kärsi moni 
muukin kasvi, esimerkiksi kuusen tapaan 
pintajuuriston varassa elävät alppiruusut. 
- Puita stressaa nyt jo toinen perättäinen 
kuiva kesä. Jos kuusen missään neu-la-
sissa ei ole talvea vasten vihreää, niin 
ennuste puun selviytymiselle on heikko. 
Ja kun kuusesta alkaa kuori irrota, on peli 
menetetty, kertoo luonnontarhuri Antti 
Autio Helsingin kaupungin rakennusv-
iraston käsityöpajasta.

Kuivuustuhot ovat nähtävissä selvästi 
esimerkiksi Poliisien majan viereisen lin-
noitusvallin päällä: Vallitukselta laskee 
helposti kymmenkunta pystyyn kuollutta 
havupuuta.  Osasyy havupuiden kuole-
maan juuri tässä paikassa on maaperässä: 
merihiekkaa täynnä oleva valli-tus, jonka 
alla on vielä sileä loiva rantagraniitti, ei 
paljoa sadevettä puille pidät-tele.

- Ekologisesti mänty on kuivien rin-
teiden kasvi. Kuusi puolestaan leviää 
aggressiivisesti rikkaruohon tapaan lähes 
mihin vain. Kuusi pystyy kasvamaa eri-
laisissa biotoopeissa jonkin aikaa, mutta 
se tulisi joka tapauksessa menettämään 
kuivissa kasvupaikoissa taistelun män-
nylle, Autio painottaa.

Kuolleiden puiden vuosi
Tämä vuosi on ollut kuolleiden puiden 
vuosi, kertoo poliisimajalaisten puheen-
johtaja Tuomo Honkanen. Honkanen 
on inventoinut Rakennusviraston luon-
non-hoitoyksikölle parikymmentä pys-
tyyn kuollutta puuta; kuusia, koivuja ja 
mäntyjä. Tarkoituksena on, että kaupunki 
kaataa ja korjaa kuolleet puut pois.

Lähikuustensa mahdollisia kärsi-
myksiä voi oman kesämajan sijainnin 
mukaan seurata tapauskohtaisesti joko 
huolestuneena tai huojentuneena: Re-
hevän yli-ikäisen tiheän kuusikon kuo-
lema saattaa tuoda kesämajan edustalle 

Kuuset loistivat ruskan väreissä läpi kesän

Keskellä metsämaisemaa törröttävät pystyyn kuivuneet kuuset hämmästyttivät Länsiulapanniemellä tänä kesänä.  Vuosi 
2003 on ollut alueella kuolleiden puiden vuosi. Mikä on puiden kärsimyksen syynä ja toipuvatko ne entiselleen? 

kaivattua aurinkoa. Toisaalta huolena 
voi piankin olla puolivarjoisan pihapii-
rin muuttuminen varjostavien puiden 
kuollessa paahteiseksi aukioksi. 

Pystyyn kuivunut, keloutunut män-
ty voi katsojan silmissä tuottaa vielä 
hyvinkin esteettisiä elämyksiä. Kuusi 
puolestaan ei kestä maisemassa kelou-
tuneena ja ränsistynyt kuolemaa tekevä 
kuusen-rahjake houkuttelee paikalle pian 
myös tuholaiset.

Kuivunut ranka houkuttelee 
tuholaisia
Kun puu on kuivuuden takia jo valmiiksi 
heikossa kunnossa, se saa usein muitakin 
vaivoja kiusakseen. Vastustuskyvyn 
heiketessä taudit ja tuholaiset leviävät. 
Erilaisille kaarnakuoriaisille kuten 
kirjanpainajakuoriaisille, kirjaajille ja 
nilureille kuivuudesta kärsivät puut ovat 
herkkua. 

Kaarnakuoriaiset ovat pieniä ja vank-
karakenteisia kovakuoriaisia, joilla on 

Jos kuusen neulasissa ei ole talvea vasten lainkaan vihreää, niin ennuste puun sel-
viytymiselle on heikko.
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lyhyet, nuijapäiset, polvitaipeiset tunto-
sarvet. Monien lajien peitinsiipien taka-
osassa on peräkuoppa, jonka reunalla on 
hammasmaisia ulokkeita. Kaarnakuor-
iaisten toukat ovat valkoisia, jalattomia 
ja taipuneita. 

Kaarnakuoriaiset parveilevat keväällä 
ja alkukesällä. Ne iskeytyvät sopiviin 
lisääntymiskohteisiin joukoittain. Var-
sinkin elävien puiden kimppuun käyvil-
le lajeille yhteishyökkäys on tärkeä puun 
puolustusmekanismien voittamiseksi. 

Kun sopiva puu on löytynyt, kaar-
nakuoriaiset munivat munansa kaarnan 
alle. Kuoriutuvat toukat käyttävät ravin-
nokseen puun nilakerrosta, jonka takia 
puu vähitellen kuolee. Kun nila on syöty 
puruksi, kuusen kaarna irtoaa. Usein 
viimeisen silauksen puun kuolemalle 
antavat  kaarnaa irti naputtavat,  kuori-
ais-toukkia etsivät tikat.

Kaarnakuoriaisten tuhot voivat edetä 
säännöllisenä rintamana jo vaurioituneen 
metsänreunan ympärillä tai pesäkkeittäin 
kuusikon sisällä. Tuhot voivat jatkua ja 
laajeta useita vuosia, ellei asiaan puu-
tuta.

Ikääntynyt puusto uusiutuu 
hitaasti 
Helsingin kaupungin ympäristötoimiston 
julkaisu “Särkiniemen-Veijarivuoren ja 
Länsiulapanniemen puistojen käyttö-
suunnitelmat ja hoidon tavoitteet” sisältää  
runsaasti tietoa myös alueen puuston ny-
kytilasta ja hoitosuunnitelmista:

Länsiulapanniemen puuston keskeinen 
ongelma on se, että puusto on ikään-ty-
nyttä ja uusiutuu hitaasti. Alueen puusto 
on tyypiltään pääasiassa sekametsää, 
jossa vallitsevana puulajina on kuusi. 
Ongelmallista on etenkin vanhojen kuus-
ten suuri osuus.

Kuusikoissa metsän uudistuminen on 
jo valon puutteen vuoksi huonoa ja lisäksi 
voimakas kulutus sekä paikoitellen lähes 
ulkomerelliset ilmasto-olosuhteet hidas-

tavat uusiutumista. Omalta osaltaan 
uusiutumista hidastaa myös taimien ja 
vesakoiden raivaus.

Alueen hoitosuunnitelman mukaan 
puistometsäksi merkittyjen alueiden 
hoidossa kiinnitetään erityistä huomiota 
puiston sisääntulokohtien selkeyteen ja 
vetovoimaisuuteen sekä maisematilojen 
kehittämiseen. Alueen kulutuskestä-vyyt-
tä vaalitaan ja kasvillisuuden uudis-tus-
kykyä tuetaan. 

Kesämaja-alueilla tavoitteena on met-
säinen, luonnonmukainen kesämaja-alue, 
ei siirtolapuutarha-alue. 

Muinaismuistoalueeksi merkityillä 
linnoituslaitteilla erityishuolena on se, 
että vallien päällä kasvavien puiden 
juuret voivat murtaa linnoitusrakenteita. 
Linnoituslaitteilla kasvavaa puustoa on-
kin tarkoitus hoitosuunnitelman mukaan 
harventaa niissä kohdissa, missä se aut-
taa linnoituslaitteiden kokonaisrakenteen 

Kun pystyyn kuivunut ja kuoriaisten kovertama kuusi kaadettiin, paljastui vielä 
uusi yllätys: koko puu oli ytimeltään laho ja päällisin puolin jykevän oloinen runko 
olikin sisältä ontto.  - Mainio leikkivessa, iloitsivat Aino (kuvassa) ja Maija.

Lähteet:
- Metsäntutkimuslaitoksen  Metsä-
tuho-opas: http://www.metla.fi/
metinfo/metsienterveys/opas/
index.htm
- Särkiniemen-Veijarivuoren ja Län-
siulapanniemen puistojen käyttö-
suunnitelmat ja hoidon tavoitteet.
Helsingin kaupungin kaupunkisuunn-
itteluvirasto 1996. 

hahmottamista ja siellä missä puiden 
juuristo saattaa rikkoa linnoituslaitteen 
rakennetta.  Tavoitteena on, että linnoi-
tuslaitteilta avautuu ainakin jostain koh-
taa merinäköala. Lisäksi linnoituslaitteet 
tulisivat olla selkeästi hahmotettavissa 
etelän puoleisilta ulkoilureiteiltä.

Jouni Kenttämies

Jos ja kun.
www.ifvakuutus.fi
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Lauttasaaren Musiikkiopisto
on opetusministeriön alainen musiikkioppilaitos, joka antaa ope-
tusta musiikkileikkikoululaisista lukiolaisiin ja aikuisiin. Musiikki-
leikkikouluun ja avoimeen puhallinorkesteriin otetaan oppilaita 
ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tervetuloa musiikin maailmaan!
Myllykalliontie 3, 00200 Helsinki, Puh. 692 2913

Helsingin Seurakuntayhtymä

SRS Fenno-El Oy
Robert Huberin tie 7, 01510 Vantaa

Puh. 09-613 4700

Asianajotoimisto 
Nousiainen & Saares Oy

Tavallista parempi ruokakauppa, täysin palveluin

Avoinna ark. 7-21, la 7-18
Lauttasaarentie 28-30

Puh. 684 1110 Fax 673 505
juhani.partanen@k-supermarket.fi

Ravintola
Suomenlinnan Panimo

Suomenlinna C 1, 00190 Helsinki
Puh. 09-228 5030, Rantakasarmi

www.panimo.com

Concordia Bus Finland
Klovinpellontie 5, 02180 Espoo

Puh. 09-525 711

Asianajotoimisto
Castrén & Snellman Oy

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

Eurolaite Oy
www.eurolaite.fi

Puh. 020 155 7444

SUOMILAMMI Oy
Sirrikuja 4 F, 00940 Helsinki

Puh. 09-342 4280

Suomen Lintuvaruste Oy
Koetilantie 1, 00790 Helsinki

Puh. 09-386 7856
“Kiikarit, kaukoputket, lintukirjat ym.”

Lauttasaarentie 11, 00200 Helsinki
Puh. 682 2468
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Olemme onnekkaita helsinkiläisiä: meillä 
on kesämaja, missä voi asua halutessaan 
koko kesän. Eri kesät tai majakaudet 
jäävät mieleen eri tapahtumista, kuten 
lintujen pesinnästä pihapiirissämme 
vuonna 1999 tai sarvipöllöpoikueen 
vart-tumisesta vuonna 2001. 

Kevään koittaessa kesämajakausi alkaa 
mökkiläistä jo poltella. Viimeistään pää-
siäisenä pitää lähteä mökille katsomaan, 
mitä alueelle kuuluu ja kuinka mökkipar-
ka on tullut koko pitkän ja pimeän talven 
toimeen ilman meitä. Yleensä pääsiäisen 
pyhinä pääsen jo haravoimaan edelliseltä 
syksyltä jääneitä viimeisiä lehtiä. 

Vuonna 1999 oli kuitenkin niin run-
sasluminen talvi, että Pääsiäispäivänä 
(4.4.)  lunta oli vieläkin sangen kiitettä-
västi eli puolen metrin hanki. Pääsin siis 
lumitöihin, mikä kerrostalossa asuvalle 
vanhalle landepaukulle on nostalginen 
homma sekin. Huhkin lapiolla hieman 
mökin pihaa ja rikoin tien reunasta aura-
auton kasaaman jäisen vallin, jotta kevät-
aurinko sulattaisi sen nopeammin pois. 
Keitimme tietenkin kahvit, ulkona kahvi 
maistuu niin mahtavalle. Tuomo tyhjensi 
pihan linnunpöntön tulevaa pesimiskautta 
ajatellen. Pöntössä on useampana vuonna 
pesinyt sinitiaisparis-kunta, jonka uros on 
topakasti ajanut pihaltamme pois itseään 
paljon isom-matkin linnut. Tänä vuonna 
ei sinitiais-pariskuntaa sitten näkynyt-
kään, mistä olimme alkukeväästä kovasti 
pettyneitä. 

Vappuna meitä ei pidättele enää 
mikään: ensimmäisen kerran mökillä 
yö-vytään vapunaattona, satoipa sitten 
lunta, räntää tai vettä – ja joskus on ihan 
säällisetkin ilmat, niin kuin 1999. Minulla 
oli huhtikuun lopulla jäljellä muutama 
talvilomapäivä, joten sain kevätsiivota, 
tuulettaa ja lämmittää eli kuivata mökkiä 
rauhassa parina edellisenä päivänä – ja 
aloittaa samalla mökkikauden vähän va-
raslähdöllä. 

Mökkiä piti siis lämmittää, mutta kun 
menin majamme takaseinään kiinnitetyn 
polttopuuhyllyn lähelle, hyllystä singahti 
ruskeahöyheninen lintu moittivasti lau-
lahtaen lähimpään puuhun turvaan. En 
ehtinyt nähdä, mikä lintu se oli, paitsi että 
rastaan kokoinen näytti olevan. Katsoin 
puupinoa tarkemmin ja pitkät roikkuvat 
oljet juorusivat minulle pesäpaikan: toi-
seksi ylimmällä hyllyllä puiden päällä. 

Otin muualta hyllystä mahdollisimman 

Lintuja pihapiirissä

paljon puita kerralla, etten olisi jatkuvasti 
häiritsemässä pesintää. Aiheutin kuiten-
kin häiriötä, koska vesipisteem-mekin on 
puupinon vieressä. Vettäkin piti ruveta 
noutamaan tukuttain! 

Kun olin muutaman kerran tahtomat-
tani häirinnyt pesijäpariskunnan rauhaa, 
se näytti tekevän selkeän työnjaon: 
koiras hautoo silloin kun me ihmiset 
lamp-simme siinä häiritsemässä.  Hau-
tova koiras oli keltanokkainen ja musta, 
joten tunnistin nyt pesijät mustarastaiksi. 
Herra Mustarastaalla oli pidempi pinna 
ja se hautoi rohkeasti, vaikka hain vettä. 
Vain jos jouduin hakemaan puuta, herra 
Mus-tarastaskin lensi pois ja heläytti huilu-
maisen laulunsa naapuritontin puusta. Siitä 
lähtien joka kerran, kun saavuimme mö-
kille ja häiritsimme heitä läsnäolol-lamme, 
rouva Mustarastas lensi pois hau-tomasta 
ja herra Mustarastas hautoi kunnes reviiri 
taas rauhoittui, kun ymmärsimme poistua 
työpaikalle tai kotiin. 

Olimme toukokuussa paljon mökillä 

Mustarastaan pesä.

ja polttopuuta kului. Lopulta tilanne oli 
se, että vain kahdella hyllyllä oli puita: 
mustarastaan pesän alla ja pesän ylä-
puolisella hyllyllä. Kummastakaan ei 
voinut mennä puita ottamaan. Niinpä 
iskin silmäni tonttimme toisessa peränur-
kassa olevaan kompostikehikkoon, joka 
odotteli polttopuuksi pääsyä. Vuonna 
1998 kaupungin kanssa solmittu maan-
vuokrasopimuksemme edellytti yh-teis-
tä, keskitettyä lehtikompostointia, minkä 

takia meidänkin tontilla olleiden kahden, 
neliömetrin kokoisten puisten kompos-
tikehikkojen työsuhteet oli sanottu irti. 
Toisen kehikon olin jo tyhjentänyt edel-
lisenä kesänä ja kehikko odotteli sahaus-
ta, toinen komposti oli tarkoitus purkaa 
heti kunhan se olisi sulanut. Sulamista 
edistääkseni aioin nostaa kehikon pois 
ja kenties samalla inspiraatiolla sahata 
senkin päreiksi. Kehikot olivat siis 
vielä vierekkäin, toinen paikoillaan, 
toinen kyljellään ja kummankin päälle 
heitettynä vanha ruskea keinunkatos 
pahinta kosteutta estämässä. Työinnos-
sani tempaisin katoksen pois – ja jäin 
hölmis-tyneenä tuijottamaan kompostin 
nurkassa kököttelevään sorsanaaraaseen, 
joka ei yrittänytkään lähteä pakoon vaan 
katseli minua rauhallisena. ”Mitä sinä 
siinä teet?” minä tivasin sorsaemolta, 
”menehän pois!” ”Kvaa”, sanoi emo ja 
lähti. Kompostin nurkasta paljastui pesä, 
jossa oli noin kymmenen munaa. Ups, 
sanoin ääneen tämän perisuomalaisen 
anteeksipyynnön. Nyt vasta ymmärsin, 
minne kaikki sorsaemot olivat kadonneet 
ja miksi silloisen naapuri-Antinkin mö-
kinpihalla nukkui jatkuvasti sorsauros 
yksikseen. Kehikko komposteineen sai 
siis jäädä toistaiseksi paikalleen ja aset-
telin vielä muovinkin takaisin katokseksi 
suunnilleen samalla tavoin kuin se siinä 
oli ollut. Polttopuuta sain sentään siitä 
toisesta kehikosta. 

Illalla minua huoletti kovasti, oliko 
sorsaemo hylännyt pesänsä. Kävin va-

Sorsanpesän mykistävä arkkitehtoninen 
ratkaisu: vain vähän höyheniä lämmik-
keenä ja pehmikkeenä.
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rovasti kurkkimassakin, mutta en saanut 
selvää. Seuraavana päivänä en enää kes-
tänyt epätietoisuutta: kun asia ei kurk-
kimalla selvinnyt, nostin vähän katosta. 
Siellähän sorsaemo hautoi, katsoi minua 
kyllä valppaasti mutta pelotta. 

Nyt ei sitten voinut tehdä mökin 
toisessa takareunassa puita, kun musta-
rastasperhe häiriintyi eikä toisessa, kun 
sorsan hautominen olisi häiriintynyt...

Toukokuussa linnunpönttökin sai 
asukkaat. Talitinttiuros kävi esittelemässä 
tätä yksiötä rouvalleen ja asunto hyväk-
syttiin. Pönttö oli alun perin tarkoitettu 
sinitiaiselle, joten sen suuaukko oli ahdas. 
Hoikka rouva talitintti sujahteli sujuvasti 
pönttöön ja pois, mutta talitinttiuros jäi 
vatsastaan kiinni joka kerran. Herra tali-
tintti kiinnitti tahtomattaan huomiomme 
pesintäänsä, koska se otti tavaksi joka 
kerran tullessaan pöntöstä ulos nakuttaa 
pesäaukkoa suuremmaksi. Touko-kesä-
kuun aikana se saikin aukkoa varmaan 
suurennettua aika lailla sisäpuolelta, 
mutta metalliosallehan ei tintin nokka 
pärjää. En tosin kuullut sen me-talliosaa 
nokkivankaan. 

Meille muodostui yhtä lailla tavaksi 
– heti kun terävät koputukset kuulim-

Herra talitintti naputtelee pesäaukkoa 
suuremmaksi. 
me – seurata miten uros pääsi pöntöstä 
ulos. Sujuvasti se ei käynyt. Sen sijaan 
näimme vain harvoin uroksen pönttöön 
sisäl-lemenon, koska se ei silloin ko-
putuk-sellaan ilmoittanut menostaan. 
Kerran ainakin näin vimmatusti sätkivät 
tin-tinjalat, kun uros oli taas massustaan 
kiinni suuaukossa…

Toukokuun lopulla oli mökkielämä jo 
uomissaan: ei pilkottu puita sorsarouvan 

lähistöllä, käytiin mökin takana vain 
keskitettyjä vesireissuja mustarastaspe-
sän vuoksi ja keinussa istuen seurattiin 
talitintin pesäremonttia. Sitten alkoi 
västäräkkikin keikkua takapihallamme 
lähellä mustarastaan pesää. Jo vain, 
västäräkkipariskunta oli muuttanut mus-
tarastasperheen yläkertaan, polttopuita 
suojaavan muovikatoksen alle. 

Olimme saaneet puupinoomme oikein 
kahden kerroksen väkeä. Västäräkk-

Västäräkin koti. Kuvanoton hetkeksi Tuomo nosti pesää suojaavan muovikaton 

ipariskunta koki olonsa katoksen alla 
niin turvatuksi, ettei koskaan lähtenyt 
pesästä, vaikka olisimme mitä siinä 
lähistöllä puuhanneet. Sen sijaan, jos 
västäräkkiuros oli menossa pesäänsä ja 
olin sille uhkana olemassaolollani, uros 
tepsutteli maassa,  aina pesästä poispäin, 
houkutellen minua seuraamaan. En kai 
minä kissan näköinen ole?

Kesäkuun alkupäivinä sattui surul-
linen perhetapahtuma: varis oli löytänyt 
mustarastaiden pesän ja saanut itselleen 
herkkuaterian. Tuomo osui näkemään 
variksen poistumisen pesältä. Musta-
ras-taspariskunta hylkäsi sabotoidun 
pesänsä. Me poistimme sittemmin pesän 
ja saimme sen alla olleet polttopuut vih-
doin käyttöön. 

Lintukirjan avulla lohduttauduin, että 
mustarastasperhe varmaankin etsi uuden, 
rauhallisemman pesäpaikan ja aloitti pe-
sinnän alusta. 

Paria päivää ennen juhannusta sattui 
pari mökkiä ylempänä asuva Storrankin 
Monica näkemään, kuinka kompostim-
me lautojen välistä alkoi maahan hyppe-
lehtiä sorsanpoikasia emon vaakkuessa 
komentoja. Monica oli katsellut, kun 
sorsaemo johdatteli noin kymmenen 
pii-pertävän poikasensa parven merta 
kohti. 

Talitintti- ja västäräkkiperheissä oli jo 
kovasti käynnissä poikasten pesäruok-
kiminen. Kummastakin pesästä kuului 
vaativaa piipitystä ja västäräkin pesässä 
saattoi juuri ja juuri erottaa poikasten 
ylöspäin ammottavat nokat. Juuri ennen 
juhannusta lähtivät kummankin lintu-
perheen poikaset pesästään. Ikävä kyllä 
emme osuneet näkemään poikueiden pe-
sistä lähtöjä. Olen sitä mieltä, että tintti- 
ja västäräkkiperhe tekivät sen tahallaan, 

olivathan he jo pitkäpinnaisesti jakaneet 
reviirinsä meidän kanssamme….

Juhannuksena oli siis suorastaan 
orpo olo, kun kaikki lintumme olivat 
lentäneet pesästään. Enää ei ollut ton-
tinkäyttörajoituksia, ei pesimisrauhoja 
huomioitavaksi. 

Heinäkuussa sain viimein aikaiseksi 
jatkaa kompostista polttopuuta –pro-
jektia. Siirsin kompostimullat juhan-
nusruusujen juurille ja Tuomo päräytti 
moottorisahalla kehikon polttopuuksi. 
Kom-postien paikan palautin takaisin 
luonnontilaan nakkelemalla siihen kaapin 
päältä löytyneitä ylivuotisia ruohon- ja 
valko-apilan siemeniä. Siemenet osoit-
tautuivat varpusparven herkuksi. Yhden 
illan istuin tontinnurkassa ”varpuspe-
lättimenä” ja lueskelin samalla kirjaa. 
Varpusparvi ei uskaltanut tulla syömään, 
mutta ei minulla ole tulevaisuutta varpus-
pelättinä – ykskaks istui yksi nuori tali-
tintti päässäni (onneksi oli hellehuivi) ja 
toinen laskeutui jalalleni. Kolme nuorta, 
pe-lotonta ja siis aika hölmöä talitinttia 
erotin toisistaan siinä istuessani, saat-
toihan niitä olla enemmänkin. Ne olivat 
tosiaan niin kesyjä, että hyppivät päälläni 
ja nokkaisivat kirjaa ja sormeani, josko 
niistä olisi jotain syötävää irronnut. Jos 
talitintit eivät hyppineet päälläni, ne tut-
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kivat Tuomon tekemisiä. Tuomo yritti 
näet pihapöytämme ääressä analysoida 
shakkipelejä, mutta joutui hellästi hätis-
telemään tinttejä pois itsestään, pöydältä 
ja shakkilaudaltakin – näinpä yhden tintin 
kävelevän tarkkaavaisen näköisenä shak-
kilaudalla koko laudan poikki ja tutkivan 
nappuloita kulkiessaan. Ties mikä Tintti-
Karpovin vierailu se oli! Jos se oli meidän 
pesäpönttömme poikasia, se toki oli saa-
nut shakkivaikutteita jo varhaispoikasuu-
dessaan, olihan tint-tien pesäpuu aivan 
pöydän vieressä. Meidän pihalla oli kesän 
mittaan erinäisiä pikapelejä paiskottu ja 
muiden pelejä analysoitu…

Entä miten kävi sorsapoikueemme? 
Tarina ei sitä tarkkaan kerro, mutta pi-
hallamme kävi useinkin sorsaemo neljän 
poikasensa kanssa ruokailemassa. 

Olisiko sorsapesue ollut merellä ruo-
kaharjoituksissa juuri ennen kuin tulivat 

Me tulisimme nyt syömään, onko tässä 
pihassa tarjoilua?

pihallemme, kun olivat niin nälkäisiä. 
Tarjosin vesiastiallisen raikasta vettä 
ja 2 dl kaurahiutaleita ja kaikki meni 
hetkessä, piti antaa saman verran lisää. 
Senkin ne söivät viimeistä murua myöten 
pois. Poikaset tietysti kävivät välillä ve-
siastiassakin, mutta kaikki ne jo osasivat 
ottaa nokan täyteen kaurahiutaleita ja 
liottaa niitä vedessä. Ne osasivat myös 
huuhdella ryynejä puhtaammiksi, jos 
suuhun tuli hiekkaa mukaan. Juoma-ve-
siastiasta tulikin sangen liejuinen.

Sorsaemo huolehti myös oman ku-
punsa täyteen. Orava yritti tulla kaura-
ryyniosingoille, mutta kun sorsaemo ker-
ran kopautti nokallaan oravan suuntaan, 
riitti kurrelle sen jälkeen pelkästään emon 
tuikea katse. 

Ulla Honkanen
Kuvat: Ulla ja Tuomo Honkanen

Poikaset ottivat rauhallisen vatsaruoka-asennon emon pitäessä vahtia.

Talitiainen (parus major)
Tuntomerkit: suurin tiaisemme, jonka erikoistuntomerkkejä ovat mustan pään valkeat posket, keltainen vatsa ja sen halkaiseva musta 
juova. Pituus 14-17 cm, paino 16-22 g. Tiaisten valkoiset posket ovat sopeutuma koloissa pesintään, sillä niiden heijastaman valon ansiosta 
emo näkee hämärässä pesässään tarkemmin. 

Lisääntyminen: pesii pöntössä tai puun kolossa pihapiirissä sekä lehti- ja sekametsissä. Naaras munii toukokuussa 5-12 munaa ja 
hautoo niitä 12-15 vrk. Molemmat puolisot ruokkivat poikasia pesässä 17-20 vrk ja sen jälkeen 2-3 viikkoa. Osa pareista pesii kahdesti 
kesässä. 

Arvojärjestys: ruokintapaikalla ensin ruokailee vanhat koiraat, sitten vanhat naaraat ja viimeisenä nuoret linnut. 
Talvehtiminen: syystalvella talitiaiset lyöttäytyvät metsätiaisten parviin. Ne ruokailevat usein maassa ja puiden alaoksilla. Lumen ja 

pakkasten tultua talitiaiset palaavat ihmisten ilmoille ravinnon takia. Kevään korvalla talitiaiset levittäytyvät metsiin. Lämpiminä pouta-
kesinä poikasia varttuu niin paljon, että syksyllä on edellä liikatiheän kannan vaellus kohti etelää ja lounasta. Osa meren yli muuttaneista 
tiaisista palaa keväällä takaisin.

Meidän pihassahan ei oravia ruokita! 
Oravia on ollut runsaasti ja ne pitävät 
hyvin puolensa lintujen eväiden ääressä.
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Huoltoyhtiö Ootri Oy
Puh. 09-658 362, 0400-500 380

Meira Nova Oy
Piispankyläntie 4, 01730 Vantaa

Puh. 020 441 151

Suomen 
Poliisijärjestöjen Liitto ry

Asematie 2, Helsinki
Puh. 09-1551

SUOMEN TYÖVÄEN 
URHEILULIITTO TUL ry

www.tul.fi

Telinemiehet Oy
Pohjoisranta 3 D, 00170 Helsinki

Puh. 09-135 7973

Suomen Merimies-Unioni ry
Uudenmaankatu 16 B, 00120 Helsinki

Puh. 09-615 2020
www.smury.fi

LAUTTASAAREN
SEURAKUNTA
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Pullasorsa eli virallisemmin 
sinisorsa (anas 
platyrhynchos)
Tuntomerkit: koiraan pää vihreä, rinta 
ruskea ja ruumis harmaa, naaras ruskea, 
valkopilkullinen. Loppukesästä koiraskin 
on ruskehtava ja sen höyhenpuku on kau-
niisti mustien kuvioiden kirjoma. Nokka 
oranssi, reunoiltaan tumma. Siipipeili 
sininen, reunoiltaan kapealti valkoinen. 
Pituus 50-60 cm, paino 900-1300 g.

Lisääntyminen: pesäpaikka hyvin vaihte-
leva, yleensä pensaan tai mättään kätkössä 
toisinaan kaukanakin vedestä. Naaras hau-
tuu 10-12 munaansa 26-28 vrk. Naaras 
huolehtii poikasista 50-60 vrk, jolloin ne 
varttuvat lentokykyisiksi. 

Talvehtiminen: osa talvehtii kaupunkien 
sulapaikoissa ja on riippuvaisia ihmisten 
talviruokinnasta. Valtaosa sinisorsista 
muuttaa pesimäkauden jälkeen loka-mar-
raskuussa Keski- ja Länsi-Eurooppaan 
merenrannikolle, merenulapalle tai rehe-

Västäräkki (motacilla alba)
Tuntomerkit: mustan-, harmaan- ja val-ke-
ankirjava pitkäpyrstöinen lintu, keikut-taa 
pyrstöään luonteenomaisesti. Pituus 18-20 
cm, paino 18-24 g.

Lisääntyminen: pesä ylhäältä suojattu, 
kiven tai juurakon kolossa. Pesäpaikat 
hyvin moninaisia. Pääasiassa naaras 
hautoo touko-kesäkuussa 4-6 munaansa 
12-13 vrk. Poikaset lähtevät pesästä 2-
viik-koisina. Usein 2 pesyettä. 

Talvehtiminen: elo-lokakuussa kaakkoon 
rannoille Välimerenmaihin, Lähi-Itään ja 
Koillis-Afrikkaan. Paluu Suomeen tapah-
tuu huhti-toukokuussa. 

Lähteet: 
Pentti Koskimies, Juhani Lokki: Kotimaan 
linnut, 1997
Jiri Felix, Kvetoslav Hisek, suomeksi toi-
mittaneet Ismo Nuuja ja Risto Palokangas: 
Koko perheen suuri lintukirja

Mustarastas (turdus merula)
Tuntomerkit: koiras hiilenmusta ja kel-
tanokkainen, naaras ruskea ja vaalea-
kurkkuinen. Pituus 26-28 cm, paino 
120-140 g.

Lisääntyminen: pesii tuoreissa puissa 
ja puistoissa yleensä maassa tai pen-
saassa. Naaras munii huhti-toukokuussa 
3-6 munaa ja hautoo niitä 11-14 vrk. 
Emot ruokkivat pesäpoikasia 13-15 vrk 
ja pari viikkoa sen jälkeenkin. Kesässä 
2-3 pesyettä.

Talvehtiminen: hyvinä pihlajanmarja-
syksyinä Suomen jää tavallista enemmän 
rastaita talvehtimaan. Talvehtijoiden 
etuna on parhaiden pesimäpaikkojen val-
taaminen ja nämä rastaat ehtivät kasvattaa 
kolmekin pesuetta vuodessa. Maaseudun 
mustarastaista valtaosa talvehtii Länsi-
Euroopassa, mutta nekin ehtivät pesiä 
kahdesti vuodessa. 

Pahoihin päiviin voi
varautua – tee se nyt

Tule Fenniaan, asiantuntijamme kanssa voit
selvittää, riittääkö nykyinen vakuutusturva,
jos sinulle tai perheenjäsenellesi sattuisi
paha päivä. Fenniassa voit varautua
tulevaisuuteesi myös säästämällä ja
sijoittamalla. Kun teet Fenniasopimuksen
saat mm. oman yhteyshenkilön, jonka kanssa
voit joustavasti hoitaa kaikki vakuutusasiasi.

Turvaa tulevaisuutesi Fenniassa,
ota yhteys lähimpään konttoriimme tai
soita Fenniapalveluumme 010 503 8808
arkisin klo 8 - 20. www.fennia.fi.

Suomalainen vakuuttaja

Lipputehdas Finn Marin Oy
Vattuniemenkatu 23, 00210 Helsinki

Puh. 09-5497 6500 • www.finnmarin.com
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Moottorihuollot ja varaosat tunnetuimpiin merkkeihin

Särkiniementie 18, Lauttasaari
00210 HELSINKI.  (09) 5844 900.  www.telva.fi

Lombardini ja Mercruiser myynti

Asianajotoimisto Ar-
vela Ky
Leankatu 4 C

puh. 09-272 2093
PL 29, 00421 Helsinki, puh. (09) 4174 700, 

www.liikenneturva.fi

UPM-Kymmene Oyj
Kiinteistöt

www.rajalacamera.fi/rajalaproshop

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

SANOMATALO, 00100 Helsinki
p. 478 00 018 proshop.sanomatalo@rajalacamera.fi 
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Kuluneen kesän parhaat hetket on taas 
tullut vietettyä mökillä. Arvioin veden 
avaamisen jälkeen yöpyneeni siellä yli 
90 kertaa ja tätä kirjoittaessani kesää on 
vielä rutkasti jäljellä, vaikka syksyn tulon 
tunteekin pimeistä öistä ja viile-nevästä 
säästä. Pimeässä on kuitenkin oma tun-
nelmansa: tähtitaivas näkyy taas selkeästi 
ja punainen Mars-planeetta loistaa mata-
lalla etelässä.

Tänä kesänä on luonto tullut tutum-
maksi kuin aiemmin. Erityisesti pik-
kulinnut ja metsähiiret ovat viihtyneet 
mökin pihalla. Alkukesästä syntynyt 
ta-litiaispoikue on tottunut hakemaan 
maapähkinöitä suoraan kämmeneltä, ja 
aamuisin ne tulevat joukolla ikkunan 
taakse herättelemään, jos isäntäväki
nukkuu niiden mielestä liian pitkään. 
Jokaisella noista viidestä on aivan oma 
persoonallisuutensa ja yksilölliset tun-
tomerkkinsä: ne myös ääntelevät kukin 
omalla tavallaan. Kaksi on säksättäjiä 
ja toinen niistä viheltää säksätyksensä 
väliin, toinen taas saattaa laulaa moni-
mutkaisen kuvion niin että sitä ei äänes-
tä välttämättä talitiaiseksi tuntisikaan. 
Yksi ei ääntele koskaan ja yksi harrastaa 
akrobatiaa aurinkokatoksen naruilla. 
Myös sinitiaisia käy joskus visiitillä, 
mutta aivan jokapäiväisiä ne eivät ole. 
Tähän mennessä kesyimmät linnut ovat 
kuitenkin olleet ne kaksi hippiäistä, 
jotka tulivat kylpemään laskiessani let-
kulla vettä pensasaidan juurelle. Toinen 

Pienemmät
naapurini 

jopa tuli aivan vesiletkun suulle ja otti 
nautinnollisen näköisesti perusteellisen 
suihkun!

Myös muita lintuja on poikennut piha-
maalla. Näitä ovat mm. peipot, jotka ei-
vät tule aivan kämmenelle mutta osaavat 
laulamalla pyytää ruokaa, uusien naapu-
rieni Johannekseksi ja Kyllikiksi ristimä 
heinäsorsapari joka pyrkii jostain syystä 
aina eteiseen (tai ehkäpä sisällä olevaan 
sänkyyn), puukiipijä joka ei pähkinöis-
tä perusta, ja paljon muita satunnaisia 
kävijöitä. Variksista ja lokeista ei olisi 
niin väliksi edes satunnaisesti, ja sama 
pätee näiden siivekkäiden lisäksi myös 
oraviin, jotka tulevat helposti aivan liian 
röyhkeiksi.

Metsähiiripari sai laskujeni mukaan 
kuusi poikasta ja pari niistä on vielä jäl-
jellä vaikka vaarat uhkaavatkin: alueella 
liikkunut musta kissa on todennäköisesti 
harventanut poikuetta. Metsähiiri on 
helposti tunnistettava niin ulkonäkönsä 
kuin liikkumisensakin perusteella: sillä 
on - toisin kuin myyrällä - pitkä, sen oman 
ruumiin mittainen siimahäntä, mikkihii-
rimäiset isot korvat ja isot nappisilmät. 

Vatsa on valkoinen ja muu turkki ma-
honginruskea. Kooltaan otus on noin 
kymmensenttinen ja painanee 40 - 50 
grammaa - mutta syömisestä päätellen 
se pitää itseään lihotuskuurilla.

Kirjallisuudessa metsähiirtä kuvataan 
araksi ja vikkeläksi eläimeksi, mutta 
omien kokemusteni mukaan arkuus kyl-
lä katoaa iltahämärissä, jolloin se saat-
taa tulla pihalla istujan jalkojen viereen 
keräämään pähkinöitä tai leivänmurusia. 
Kävipä toissakesänä niinkin, että hiiri 
tarttui hampaillaan maahan laskettuun
puiseen paistinlastaan ja lähti kiskomaan 
sitä pensasaitaa kohti - eikä se edes ir-
rottanut otettaan ennen kuin nostin lastan 
pikku näpistelijöineen ilmaan. Vikkelä 
tuo otus kuitenkin on, se pystyy hyppää-
mään paikaltaan reilusti yli puolen metrin 
korkeuteen ja pituuttakin tuollaisen met-
rin verran, ehkä enemmänkin.

Hiiri kerää talvivarastoja mökin alle, 
koivun juurakkoon ja syvälle kivien 
ko-loihin joista oravat eivät pääse varas-
tamaan ravintoa. Onpa se löytänyt tien-
sä sisällekin, ja sen vuoksi koetan pitää 
huolta siitä että kaikki elintarvikkeet ovat 
joko suljetussa kaapissa tai metallisessa 
leipälaatikossa. Erityisen maukkaaksi hii-
ri on todennut koiran kuivamuonan, jota 
sattumalta eräältä vieraalta jäi hal-tuuni.

Joku voi olla sitä mieltä, että luonnon-
varaisia eläimiä ei tulisi syöttää ja että 
hiiret tulisi hävittää. Minulle kuitenkin 
eläinten luottamus ja niiden tarkkailu 
on tärkeä osa mökkiläisyyttä ja kesää, 
ja tietoisuus siitä että ihminen voi kom-
munikoida myös muiden lajien kanssa 
avartaa näkemystä omasta paikasta tässä 
maailmassa.

Vesa Lilja
Kuvat: Vesa Lilja
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Sunnuntaina 10. elokuuta kisailtiin pe-
rinteisen kolmiottelun voitosta HKL:n 
areenalla. Kahvittelun jälkeen kilpailu 
aloitettiin kello 11.00 aikaan. Sää oli 
muutoin kelvollinen, mutta kisan kes-
kivaiheilla puuskittainen tuuli vaikeutti 
tikanheittoa. 

Jokainen joukkue oli vaihtanut viime-
vuotista edustustaan. Kilpailun edetessä 
havaittiin HKL:n ja poliisien jäävän 
viime vuoden tasostaan selvästi. Sotain-
validit sen sijaan paransivat tulostaan 
viime vuodesta 32 pisteellä ja vuodesta 
2001 peräti 72 pisteellä. Sotainvalidien 
loppukiri ei riittänyt aivan voittoon, vaan 
HKL otti kotivoiton 4 pisteen erolla. 

Nykyisillä säännöillä on kilpailtu 
viidesti. Jokainen joukkue on voittanut. 
Uudet säännöt palauttivat kisailuun jän-
nityksen. 

Kaksi kisaa on päättynyt jopa nyt 
käytyäkin niukempaan voittoon. 

Kolmessa koitoksessa voiton ratkai-
suun on vaikuttanut jokainen heitetty 
tikka ja ammuttu laukaus. Se joukkue, 
joka sen on parhaiten sisäistänyt, on 
aina voittanut. 

Taisto Rajamäki

HKL:n kotivoitto

HKL:n joukkue (vas.) Erkki Kangas, Markku Jokinen, Väinö Mustasaari, Eero 
Laakkonen ja Taisto Hyrkäs.

Sotainvalidien joukkue (vas.) 
Viktor Gratseff, Martti Kurki, 

Reino Kiviharju, Tauno Leppäniemi ja 
Matti Ranta. 
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Poliisien joukkue (vas.) Tenho Paija, Sakari Harju, Taisto 
Rajamäki, Erkki Savolainen ja Antero Vellava. 

Parhaat henkilökohtaiset tulokset saivat (vas.) Sotainvalidien 
Reino Kiviharju, 106p, HKL:n Erkki Kangas (112p)  ja po-
liisien Taisto Rajamäki (94p). Taustalla HKL:n edellinen pu-
heenjohtaja Lahja Sjöblom ja nykyinen puheenjohtaja Juhani 
Kanerva, jotka olivat kisan toimitsijoita. 

PALVELEVA 
VENETARVIKEMYYMÄLÄ

Veneentekijäntie 11
puh. 682 2512 • Fax 6823 0224
E-mail: captains.shop@co.inet.fi

Sun Chemical Oy
Pieni teollisuusk. 2 Espoo

Puh. 09-2522 5300
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Työnnän sunnuntaisena heinäkuun aa-
muna asuntoni ulko-oven auki. Olen 
valmiina jo tavanomaiseksi tulleeseen 
viikon pitkään pyöräilylenkkiini, joka 
on yleensä tuollaiset 80-100 kilometriä. 
Tämä on toistunut jo vuosia sillä ajan ta-
vallisesti työmatkani Pasilan poliisitalolle 
Pohjois-Helsingistä, mutta matkana se on 
hieman liian lyhyt vain 20 km suuntaansa 
jonkin verran kierrellen, joten tarvitaan 
lisää harjoitusta. Hyvä harjoittelu vaatii 
normaalin harjoittelun päälle yhden lepo-
päivän ja yhden pitkän lenkin viikossa. 
Paras aika tähän on sunnuntaiaamu sillä 
silloin liikenne on vähäistä eikä liika 
lämpökään ole vielä esteenä. Lenkin ai-
kana voi mainiosti selvitellä ajatuksiaan 
tulevasta ja menneestä, kun kenenkään 
kanssa ei toivon mukaan tarvitse ajaa 
kilpaa.

Valitsen kilpapyöräni, koska ylläni on 
kunnolliset varusteet niin ei oikein sovi, 
että ajettaisiin kakkospyörällä vaikka 
sekin on huippuluokkaa. Pyörissäni on 
enemmän rahaa kiinni kuin monella au-
tossa. Aamu on kaunis ja tuuleton, asetan 
vesipullon paikoilleen ja lähden kiih-dyt-
tämään kohti Helsingin Pitäjän kirkkoa 
ehkä noin 25 km:n tuntinopeudella. Mat-
kamittari ja sykemittari olivat nyt unohtu-
neet pois, mutta kokemuksen perusteella 
tunnen nopeuteni ja sykkeeni matkan eri 
vaiheissa. Yleensä päätän viime tipassa, 
minkä reitin ajan kyseisenä päivänä. Se 
riippuu fiiliksestä ja tietenkin tuulista. 
Ensimmäisen vihjeen tuulen suunnasta 
saan jo katsellessani kotipihalla isännän 
viiriä. Se selvittää, kuinka päin mikä-
kin lenkki kannattaa ajaa. Lyhyen ajon 
jälkeen valinta on tehtävä melko pian 
sillä vaihtoehtoja on paljon jokaiseen 
ilmansuuntaan. Nyt siitä ei ole niinkään 
väliä, koska aamu on tyyni ja suuntaan 
helposti kohti Ylästöä ja Seutulaa. En 
vielä tiedä mitkä mutkat otan mukaan, 
mutta mietin ajavani ensin Nurmijärven 
Palojoelle, edelleen Siippoo-seen, mistä 
tulen Rusutjärvelle ja kierrän sen jälkeen 
Tuusulanjärven. Ajelen perinnemaisemi-
en läpi Hyrylään ja palaan Tuusulantien 
vartta kotiin. Silloin matkaa kertyisi 
tuollaiset 90 kilometriä. 

Viikon pitkä lenkki

Mietin aamutuimaan, mikä ihmeen 
kuntomittari ”Keski-Uuttamaata” luke-
ville ja sen alueen paikallisradioita 
kuun-televille on Tuusulanjärven kier-
to, kun siitä puhutaan joka vuosi kuin 
jonakin urotyönä, jos sen kerran pari 
kesässä on onnistunut kiertämään. Se ei 
pituudel-taankaan ole kuin parikymmentä 
kilometriä. Itse kierrän sen melkein ker-
ran viikossa ja tulen Helsingistä saakka, 
lomalla vieläkin useammin. Lisäksi se 
on melko helppoa ja tasaista maastoa, 
missä voi pitää runsaan 30 kilometrin 
keskinopeutta. Se on kutakuinkin kurja 
kuntomittari fillarilla, mutta juosten 
ja luis-tellen eri asia. Ainakin yhdessä 
kohdassa tuusulalaiset tuhraavat reitillä 
kynän kanssa jollakin laatikolla, mutta en 
ole koskaan vaivautunut ottamaan selvää, 
mitä he kirjoittavat tai tekevät.

Ohitan Backasta puutarhoineen, joka 
joskus oli Elannon ylpeys. Vantaa ra-
kentaa ympäristöön kerrostaloasuntoja, 
kun Helsinki yrittää joen vastarannalla 
suojella perinnemaisemaa. 

Mietin, miten kuntoiluni oli alkanut. 
Joskus 90-luvun alussa painoni alkoi 
uhkaavasti nousta, mitä edesauttoi tupa-
koinnin lopettaminen. Painon ollessa run-
saat 100 kiloa ajattelin, että en selviä eläk-
keelle, kun elämän rytmi oli muutoinkin 
liian kiireinen. Silloin rikollis-porukoilla 
oli tapana ryöstellä päivittäin milloin mi-
käkin pankki ja muut keikat päälle. Poliisi 
juoksi pari askelta perässä ja teki hirveän 
määrän ylitöitä, selvi-täkseen tilanteesta. 
Nuorempana olin toki urheillut paljonkin 
eri lajeja, mutta päällystökurssin jälkeen 
se jäi ja tupa-kointikin oli tullut uudelleen 
mukaan. Yritin vakuutella itselleni, että 
monta etelän lomaani oli mennyt pie-
leen, kun ajattelin vain juoksemista ja 
harjoittelua sillä äkkiä olin huomannut, 
että oli paljon mukavampaa valvoskella, 
ottaa kuppia ja poltella tupakkaa. Aloin 
nyt ajatella, että tahtia oli hiljennettävä. 
Olin kuullut paljon positiivista aslakista 
ja otettuani asiasta selvää, hakeuduin 
sinne. Ainoa ajatus oli saada liikunta-
kipinä uudelleen, koska yksin en enää 
päässyt alkuun. Tämä oli parasta, mitä 
työnantajani ja kela ovat tarjonneet sillä 

tästä alkoi uusi elämä. Siitä saakka olen 
säännöllisesti kuntoillut ja ehkä syönyt-
kin terveemmin. En ala kertoa juttuja Sii-
linjärveltä vaikka perisyntini onkin asian 
vierestä puhuminen, totean vaan, että 
urheilullinen puoli sopi minulle, muusta 
hömpästä en niinkään välittänyt.

Olen polkenut jo muutamia kilometrejä 
sillä Ylästöntieltä kurvaan erittäin kauniin 
maiseman vuoksi Kuninkaantielle, mitä 
Kustaa III sotajoukkoineen kulki aika-
naan Haminaan. Vantaajoki on vasem-
malla täysin tyynenä. Maisema on ehkä 
tekosyy sillä en halua vielä tässä vaihees-
sa vetää itseäni koville Hög-backan mä-
essä, mitä en kuitenkaan malt-taisi polkea 
hiljaa ja syke olisi ylhäällä vähintään 95 
% maksimista. Kuninkaantie kiertää sen 
mukavasti ja tulen uusitun viilatehtaan 
luota takaisin ylös päätielle. 

Pyöräilypukeutuminen on välillä 
vähän kummallista. Lämpimällä polje-
taan tietenkin lyhyissä vaatteissa, mutta 
kylmällä ainakin yläkroppa pitää olla 
lämpimästi puettu vaikka jalat voivat 
olla paljaat melko viileälläkin säällä. Itse 
käytän lisäksi lukkokenkiä, ajohanskoja 
ja aurinkolaseja. Kypärä kuuluu tietenkin 
varusteisiin. Ohitan pari sauvakävelijää, 
joista kumpikaan ei osaa käyttää sau-
vojaan oikein eikä heidän liikunnastaan 
taida olla mitään hyötyä paitsi saahan 
siinä raitista ilmaa ja seurustelukin käy 
vilkkaana. Harvoin näkee henkilöitä, 
jotka todella osaavat käyttää sauvoja tai 
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osaavat esimerkiksi rullaluisteluteknii-
kan täydellisesti. Olen nähnyt erilaisia 
”haarukointeja” mm.  hienon syöksyn 
kaurapeltoon ja kuullut sen jälkeen 
hirvittävän kiroilun. Se on tietysti aina 
hyvän merkki, ei käynyt pahasti.

Nousen mäen ja käännyn Vantaan-
kosken jälkeen kohti Seutulaa. Mäen 
päällä syke lienee jo 140, mutta seuraa-
vassa alamäessä se laskee tuollaiset 60 
iskua ellei laske niin se on varma merkki 
ylikunnosta tai vuorokauden sisällä tulee 
kipeäksi.

Alamäen aikana muistelin, että en-
simmäinen kuntoiluvuosi meni siihen 
opetteluun, että taas jaksoi harjoitella. 
La-jeikseni muodostui lopulta kuntosal-
iurheilu ja polkupyöräily. Pasilassa on 
loistavat mahdollisuudet tähän ja työn-
antaja on järjestänyt paikat ja olosuhteet 
sellaisiksi, että on täysin itsestä kiinni, 
haluaako olla kunnossa. Keskuspuiston 
kautta aloin ajaa työmatkan pyörällä noin 
40 km päivässä. Pyörää käytän aina, kun 
se on mahdollista. Viikonloppuisin sit-
ten ajan pitkät lenkit. Talvella ajan taas 
kuntopyörällä useita kertoja viikossa 1-2 
tuntia kerrallaan. Saliharjoitteluun käy-
tän noin kolme kertaa viikossa, jonka 
pyöräilyaikaan pudotan yhteen kertaan 
ylläpitäväksi toiminnoksi. Saliharjoittelu 
on melko monipuolista, mutta penkki-
punnerruksen olen pitänyt vahvana. 
Sitä voi harjoitella myöskin ulkomaan-
matkoilla eikä ole harvinaista sekään, 
että vuokraan usein koko loman ajaksi 
polkupyörän ellei ole kyse vasemman 
puoleisesta liikenteestä.

Seutulassa on vaarallinen alamäki, 
joka loppupäässään ylittää Vantaanjoen. 
Vauhtia on runsaat 50 kilometriä, kun 
mäen lopussa on näkyvyyttä haittaava 
mutka eikä koskaan voi olla varma, et-tei-
kö siellä ole koirankusettaja poikittain tai 
kaksi ylileveää rouvaa keskustelemassa 
keskenään keskellä väylää heti mutkan 
takana. Kun ajolinjan valinta on jo tapah-
tunut niin on hyvin vähän tehtävissä ja 
luotettava vain hyvään onneen. Jos men-
nään metsään niin on toivottava parasta, 
ettei ainakaan pyörä hajoisi, itsestä ei ole 
niin väliä. Vanhempana olen huomannut, 
että pyörässä on jarrukin.

Melko pian aloin parannella kalus-
toani sillä huomasin pyörissäkin olevan 
suunnilleen samoja eroja kuin Mersussa 
ja Ladassa. Kodin lähiympäristöön alkoi 
muodostua pian erilaisia reittejä ja suo-
sikkireittejä. Kaikilla reiteillä alettiin 
seurata aikoja ja tekemään ennätyksiä. 
Ensimmäisen kesän työmatkaan kului 
53 minuuttia, mutta nyt ennätys on jo 37 

minuuttia, jolloin keskinopeus on jo yli 
30 kilometriä tunnissa. Keskuspuiston 
osin kapeilla ja mutkaisilla teillä se on 
välillä liiankin kovaa sillä myöskin syn-
tyy vaaratilanteita. Maanteillä ajettiin 
vieläkin kovempaa. Hyvissä olosuhteissa 
ennätyksiä olisi tietysti vieläkin ri-kotta-
vissa, mutta se vaatii jo optimaalisia olo-
suhteita ja silloin pitäisi vielä olla itsekin 
täydessä iskussa eikä tämä tapahdu enää 
monta kertaa kesässä. Esimerkiksi ajaessa 
töihin, mikäli on viiden kilometrin tar-
kastuspisteessä väliajassa jäljessä paras-
ta aikaansa noin minuutin niin lopun 15 
kilometrin aikana sitä ei enää saa kiinni 
vaikka se menisi kuinka hyvin. Olen sen 
huomannut, että vain 20-30 sekuntia on 
mahdollista kuroa umpeen.

Liikenne on edelleen hyvin vähäistä 
vain silloin tällöin suhahtaa henkilöauto 
ohi. Ohitan Seutulan kappelin tienhaaran. 
Kappeli näyttää olevan hyvin suosittu 
kesäaikaan vihkiparien kohtaamispaik-
kana. Yksi reiteistäni kulkee aivan sen 
editse. Polkemien sujuu nyt aivan vai-
vatta, koska elimistö on tottunut ja tekisi 
mieli jo lisätä vauhtia, mutta matkaa on 
paljon jäljellä ja äärimmäisessä rasituk-
sessa ei rekisteröidy muuta kuin kipu ja 
liikenteen seuraaminen, joten on parasta 
olla vielä hötkyilemättä. Tulen ylämäen 
juurelle, se on pitkä ja jyrkkenee loppua 
kohden. Tämä vaatii enemmän huomiota 
sillä loppuosa on poljettava ”putkelta”. 
Kesän ajoissa toki olen huomannut, 
että kannattaa polkea mahdollisimman 
kauan istuviltaan, koska vauhti hiljenee 
heti, kun nousee seisomaan vaikka itsestä 
tuntuu päinvastaista. Loppuosassa annan 
vähän periksi. Tosimies vetäisi vielä ylä-
mäen jälkeen kovan spur-tin. Näissä mies 
punnitaan. Onneksi alamäki armahtaa ja 
henkeä haukkoen syöksyn pitkään loi-
vaan alamäkeen, missä kilpapyörä kui-
tenkin säilyttää melko kovan nopeuden 
vaikka vedän henkeä polkematta.

Kevään pyöräilykausi alkaa maa-
liskuussa ja jatkuu tuonne marraskuun 
paikkeille sillä en aja liukkailla keleillä. 
Eräänä keväänä jätin kuntosaliharjoit-
telun koko kesäksi, mutta se oli virhe. 
Elokuussa, kun vauhdin piti olla par-
haim-milla niin huomasin, että jaloissa 
ei ollutkaan voimaa siinä määrin kuin 
ennen. Vein jopa pyörän huoltoon, että 
siinä oli jotakin vikaa. Korjaaja, joka on 
naapurini ei löytänyt mitään vaan heitti 
leikillään, että jalat on voimattomat ja oli 
tietämättään oikeassa. 

Pyörän huoltoasia on  tärkeä. Syksyllä 
on vaihdettava kaikki rattaat ja ketjut heti 
kauden jälkeen, että se on taas valmiina 

keväällä. Väliajoilla pyörää on korjattava 
joskus paljonkin. Työmatka-ajoissa muka 
säästän bensaa suuret määrät, mikä on 
tietenkin totta, mutta kyllä sillä kahden 
pyörän korjausrahallakin ostaisi bensaa 
melko paljon. Itse en viitsi edes paikata 
rengasta vaan vien sen aina naapurille 
eikä sitä paikata lopulta ollenkaan vaan 
laitetaan aina uusi sisärengas. Hyvä puoli 
on sekin, että olen niin hyvä kanta-asia-
kas, että saan pyöräni heti työn alle eikä 
sitä tarvitse odotella viikkoja kuten jos-
sakin muualla.

Laskettelen jo Palojoen aukeata kohti 
kylää ja minulla on aikaa tarkkailla sitä 
vähän aikaa ylempää. Tämä on yksi 
kauneimpia uinuvia maalaiskyliä vaikka 
onhan siellä Taaborin vuoren teatteri 
ja Kiven syntymäkotikin, mutta niiden 
aiheuttama liikenneharmi ei ulotu aa-
muun. Paikallinen kyläkauppa on vielä 
kiinni. Näillä matkoilla ei juuri koskaan 
sy-vennytä kulttuuriin tai poikkeilla 
missään, välttämättä ei edes pysähdytä 
yhtään kertaa. Viiden viimeisen vuoden 
aikana olen kerran pysähtynyt Halosen-
niemessä tarkastamassa aukioloajat, kun 
vaimo piti tuoda myöhemmin katsomaan 
taidetta. Muutoin tyydyn tarkkailemaan 
viljelyksiä, marjatarhoja ja harvoja aa-
muvirkkuja ja poliisina näkee välillä 
erilaisia rikoksiakin, joista ainakin pari 
kertaa olen soittanut eteenpäin. Varastetut 
fillarit ovat jokapäiväisiä näkyjä, mutta 
silloin tällöin tapaa myöskin rattijuopon 
tai ainakin sen jäljet. 

Tästä tulikin mieleeni taas pyöräi-
lykulttuurin hurjuus ja kurjuus. Usein 
ul-koilutiet ja pyörätiet kansoitetaan 
niin, että ohi ei pääse. Siellä on rinnan 
kävelijää, koirien kusettajaa ym. Mikäli 
heille soittaa kelloa niin huudetaan: ”Eikö 
siitä nyt muuten pääsisi.” Ellei soita niin 
huudetaan: ”Eikö kello ole kunnossa?” 
Muutoinkin, jos jostakin asiasta sanoo, 
kuten vasikankokoisen koiran irtiolosta 
niin saa vastaansa hirvittävän kirous-
tulvan. Olen ajat sitten huomannut, että 
on parempi, ettei sano kenellekään mi-
tään ja soitan kelloani hyvissä ajoin. Se 
on Kiinasta tuotu kello, joka soi pitkään 
ja heleästi. Tietenkin se sitten ärsyttää 
joitakuita. Huvittavin tapaus sattui Pa-
loheinässä, kun laskin pitkää alamäkeä. 
Mäessä kulki rinnakkain ukko ja akka. 
Tietenkin molemmilla oli koira. Tie oli 
täynnä. Soitin hyvissä ajoin kelloa ja 
uk-ko taakseen katsomatta siirtyi hyvin 
hitaasti noin 50 cm, että mahduin juuri ja 
juuri ohi. Kohdalla ukko sai hirvittävän 
raivarin ja alkoi huutaa naama punai-
sena saatanan perkelettä. Hän pysähtyi 
karjumaan perääni samalla tavalla kuin 
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joskus nähdään keihäänheittäjän kar-
juvan välineensä perään. Piti lähes 
pysähtyä katsomaan, minkä kohtauksen 
mies sai ja selviääkö hän siitä ollenkaan 
vai tilataanko ambulanssi. Lähinnä minua 
nauratti. Tämä on todellista suomalaista 
ulkoiluelämää, missä rentoudutaan luon-
non helmassa, kaukana kavala maailma. 
Tarvittaessa olisin saanut tapella nyrkit 
savessa. 

Aina en ole itsekään käyttäytynyt 
korrektisti. Olin kerran Järvenpäässä, 
kun ohitin erään vanhan rouvan. Jo 100 
kilometriä ajaneena en ollut enää parhaal-
la tuulella, kun rouva alkoi puhua kellon 
soittamisesta vaikka tilaa olisi ollut ajaa 
hevosella. Katsoin hänen päälleen ja 
sanoi erittäin rumasti. Rouvalla loksahti 
suu auki niin, ettei hän saanut sanottua 
hetkeen mitään ja sitten, kun hän lopulta 
huusi perääni niin en saanut enää sanoista 
selvää. Mietin sitten jonkin ajan kuluttua, 
miksi minun piti häntä loukata. Hän oli 
varmaankin jonkun koulun eläkkeellä 
oleva rehtori tai vähintään matikan 
opettaja, jonka auktoriteettia ei kukaan 
ollut koskaan uskaltanut kyseenalaistaa. 
Varmaan hän meni kotiinsa ja soitti 
kaikki tuttavat lävitse, lopulta lehteen 
ja paikalliseen radioon, kertoen kuinka 
kauhean miehen hän oli tavannut. Onpa 
saattanut tehdä poliisille ilmoituksenkin. 
En ole tarkistanut ja luulen, että juttu on 
nyt jo vanhentunut.

Siippoon tiellä on routavaurioita, joita 
on korjailtu. Pitää olla tarkkana, ettei riko 
renkaitaan teräviin sepelin kappa-leisiin. 
Rusutjärvi ohittuu sen jälkeen ke-peää 
vauhtia. Pihat ovat hyvin hoidettuja ja 
siistejä, ketään ei näy ulkona. Järvi näkyy 
koivujen välistä täysin tyynenä. 

Muistelin, miten pyöräily saattaa 
olla vaarallista. En tajua, miten joku 
voi yleensä ajaa ilman kypärää. Vaikka 
en aja liikenteen seassa työmatkoilla 
niin silti tapahtuu onnettomuuksia. 
Sääntönä on, että ainakin kerran kesässä 
kaadun kunnolla joko omasta virheestä 
tai toisen. Kerran lensin mutkassa erään 
rouvan ohjaustangon päälle ja etupyörä 
meni hauskasti kahdeksikon muotoiseksi. 
Rouva sanoi: ”Mitä te teette.” Maksoin 
korjauksen vaikka en ollutkaan aivan var-
ma, olinko syyllinen. Kai siinä korjattiin 
sitten samalla 20 vuotta vanhan pyörän 
kaikki muutkin viat, kun lasku oli melko 
suuri, mutta jospa se edesauttoi rouvan 
liikunnallisia harrastuksia.

Pirkkolassa ajoin toisen työmatka-
laisen kanssa yhteen, mistä tuli viikko 
sairaslomaa. Onneksi pyörä säilyi. So-
vimme, että kumpikin hoiti itse kipunsa. 

Kolmannen kerran ajoin Vantaanjoen 
rannassa ulkoilutiellä hevosen kanssa 
yhteen. Kylkien repeäminen aiheutti 
parin viikon sairasloman. Porukka oli 
saanut luvan ratsastaa peräkkäin, mutta 
eiväthän he malttaneet vaan piti seurus-
tella ja ratsastaa rinnakkain. Kukaan ei 
vaan ottanut huomioon, että joku voi 
tulla kovaa mutkan takaa. Yksi her-
mostuneempi polle kääntyi poikittain, 
jolloin laskin kylkeen ja kaaduin ojan 
pohjalle. Pyörä säilyi ehjänä. Pirkkolan 
puusilta on sateella hengenvaarallinen, 
jos joutuu jarruttamaan. Kaaduin, polvi 
vääntyi ja oli pitkään kipeä, mutta pahinta 
oli se, että pyörään tuli lähes 200 euron 
remontti. Läheltä piti -tilanteita on usein 
melkein harva se päivä. Pitkäkoskella 
vain neljä metriä erotti minut täysi-
kasvuisesta hirvestä. Onkohan kukaan  
ajanut hirvikolaria pyörällä? Ehkä riskit 
vähenisivät, jos ajaisin valtaväestön 
nopeutta, mutta kuntoilullisesti siitä ei 
olisi mitään hyötyä. Tarkka pitää olla 
koko ajan. Tulee joskus mieleen, miksi 
minun on aina varottava ja väistettävä 
sillä silloin tällöin tulee vastaan niin ih-
meellisiä täysin sokeita viritelmiä, takki 
auki, pää pystyssä, katse suunnattuna 
yhteen suuntaan kaukaisuuteen onneen 
luottaen ja useimmiten pyöreät tasku-
lampun linssit ovat silmälaseina.

Ohitan vanhan asuntomessualueen ja 
lähden kohti Järvenpäätä. Pyörätiet ovat 
uusia ja hyvässä kunnossa. Maisemall-
isesti alue on kaunista vahvoilla maan-vil-
jelysseuduilla. Useimmiten tällä alueella 

koska siinä paljon huonompikuntoinen 
henkilö pääsee noin 30 % helpommalla. 
Näistä pitää päästä äkkiä eroon eikä se 
aina edes onnistu. Jollakin on ronttia 
ajaa 20-30 km ”puskurissa” kiinni. Itse 
en tee niin, jos pari kertaa kesässä joku 
ajaa ohitseni. Tietysti jonkun luonnolle 
ottaa sekin, että tällainen vanha ukko 
ajaa ohi, kun itsellä on hienot välineet ja 
vielä hienommat tekstiilit yllään. Se ei 
kuitenkaan tee vielä pyöräilijää. Sitten se 
ottaa vielä enemmän luonnon päälle, kun 
on jäätävä. He erehtyvät usein kanssani. 
Erään kerran ohitin kaksi parikymppistä 
nuorta miestä, joista toinen sanoi toiselle: 
”Mennään tuon äijän perässä ei se kauaa 
noin lujaa me-ne.” Viiden kilometrin 
kuluttua, kun vielä olin hiostanut vauh-
tia lisää niin toinen sanoi toiselle: ”Voi 
v-, mikähän helvetin  Hiihtoniilo tuokin 
luulee olevansa.” Jäätävä oli. Harjoitusta 
vai lisää niin ehkä sitten vuoden päästä, 
kun olen taas vuoden vanhempi ja hei-
kompi.  

Olen opetellut sellaisen ohitustyylin, 
että käytän huomattavaa vauhdin eroa 
vähän aikaa niin henkilö ei ehkä saa 
päähänsä alkaa kokeilla mitään tyhmää ja 
jää alussa heti muutamia kymmeniä met-
rejä, jolloin “naru” on heti poikki. Aina 
on vaaran merkit, kun kuulee ohituksen 
jälkeen, että perässä tulijan pyörän vaihde 
rusahtaa. Tietää jo ennakkoon, että pian 
mennään ja lujaa. Joskus se pilaa koko 
lenkin ja harjoituksen tarkoituksen.

Joskus annan itsekin periksi. Parina 
viime vuonna olen huomannut, että 
ennätyksiä ei kannata kokeilla  jatku-
vasti eikä kannata pitää aina edes mitään 
mittareita mukanaan. Vaarapaikkoihin 
voi myöskin jarruttaa jo ennakkoon eikä 
syöksyä päättömästi vaaraan kuten jot-
kut tekevät. Mutta Suomihan on vapaa 
maa. Täällä voi syödä sikaa ja sonnia ja 
kaahata minkä sielu sietää ellei pelkää 
poliisia.

Järvenpää pitää ohittaa Tuusulan-
jär-ven päästä puistoa pitkin. Vuosien 
aikana olen huomannut, että missään ei 
ole viikonloppuisin niin paljon rikottuja 
pulloja kuin Järvenpäässä. Puistossa saa 
olla todella tarkkana, ettei riko pyörään-
sä. Nyt puisto on ihme kyllä puhdas. 
Polii-seistakaan ei ole reiteilläni ollut 
koskaan haittaa kuten joskus ulkomailla. 
Ainoastaan kerran sunnuntaiaamuna ai-
kaisin, kun ei mitään muuta liikennettä 
ollut kaduilla niin järvenpääläinen 
poliisi huusi ämyriinsä, että pitäisi ajaa 
pyörätiellä. Sellainen sattui olemaan 
vasemmalla puolella. En kuitenkaan 
mennyt ja par-tiokin jatkoi matkaansa 
pysäyttämättä minua vaikka en totellut. 

on vain joko myötä- tai vastatuuli. Ohitan 
itseäni parikymmentä vuotta nuoremman 
miehen, joka jää ärsyttävästi kokeile-
maan, kuinka lujaa minä menen. Tiedän 
pitkän seuraavan nousun, joka jyrkkenee 
loppua kohden, missä ajattelen karistaa 
ukon kannoiltani. Niin käy kuin monta 
kertaa aikaisemminkin, hän jää mäessä 
kuin seisomaan. Tämä toisen takana 
ajaminen on välillä varsin ärsyt-tävää, 
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Ajattelin jo kyllä valmiiksi sanoa, ettei 
poliisipulasta on meikäläiselle turha tulla 
kertomaan mitään, jos on aikaa sakotella 
kuntoaan hoitavaa virkaveljeä suvisun-
nuntaina, kun ketään muita ei vielä ole 
liikkeellä. Sivumennen sanoen se pyörä-
tie Järvenpään puoleisessa päässä parin 
kilometrin matkalla on kilpapyörällä 
hengenvaarallinen ajaa.  Mieluummin ja 
turvalli-semmin ajaa ajoradalla valkoisen 
viivan päällä tai sen oikealla puolella, jos 
vain on tilaa. Aina sitä ei ole.

Tuusulanjärven itäranta ja museotie on 
hyvällä ilmalla ainutlaatuinen, jollaista ei 
Suomessa ole montaa. Ajan ohi Ainolan, 
Halosenniemen, Taistelukoulun, Lotta-
museon, Onnelan, Kiven kuolinmökin, 
Krapin ym. Golfkentällä aikuiset miehet 
vetävät pikku kärryjä perässään. Kai 
sekin käy liikunnasta.  Kaikki ei enää 
rekisteröidy sillä matka alkaa jo tuntua 
jäsenissä varsinkin takapuolessa, sor-
met alkavat puutua ja ranteita pakottaa. 
Tämä vielä pahenee, kun olen ohittanut 
Hyrylän sillä esimerkiksi Mätä-kiven 
tienoilla pyörätie on pahoilla rai-doilla 
viiden metrin välein ja jokainen raita 
täräyttää kilpapyörässä ikävästi käsille. 
Ei riitä, että pikimies on keväällä kaatanut 
uriin vähän uutta bitumia. Pitkässä ala-
mäessä ohitan Helsingin Olympiakisojen 
maratonin kääntöpaikan, johon on tehty 
muistomerkki. Ohitan heittämällä kaksi 
aamuvirkkua pyöräilijää, jotka eivät yri-
tä mitään typerää, korkeintaan yrittävät 
taklata meikäläisen tieltä sivuun. Joskus 
on vaikea tietää, kummalta puolen väki 
pitäisi ohittaa ja aina on vaara, että he 
viime hetkellä väistävät eteen. Pitäisi 
soittaa aina kelloa.

Joskus viimeiset kilometrit väsyneenä 
vastatuuleen ovat raskaita. Tuusulantien 
varressa on useita pitkiä nousuja, mutta 
ne on silti hyvin poljettavia, eteenpäin 
vieviä ja siksi raskaita, koska vauhti pitää 
yrittää säilyttää lähes samana kuin tasai-
sella. Muutaman kerran nousen putkelle 
ja poljen muutaman kiivaan polkaisun, 
en lisätäkseni vauhtia vaan oi-koakseni 

selkääni. Pyrin pitämään vauhdin tasai-
sena ja keskityn tekniikkaan. Vauhti on 
melkoinen sillä ohitan lievässä alamä-
essä mopon, jota ohjaa keski-ikäinen 
mies, mutta ei hänkään ryhdy kanssani 
kilpasille sillä kaljakassi sarvessa näyttää 
olevan tärkein asia tänä aamuna.

Kun ohitan hyvin kauniin Helsingin 
Pitäjän kivikirkon niin huomaan parkki-
paikan olevan täynnä autoja. Tuli mie-
leeni laulun sanat: ”Pyhäaamun rauha.” 
Aluetta on vuosien varrella kunnostettu 
ja ehostettu. Rakennukset, tiet ja käytävät 
näyttävät nyt oikein hyviltä. Ne on saa-
tettu 1800-luvun olotilaan. 

Kun on noin kuusi minuuttia ko-
tipihaan, ehdin ajatella jo Kesäkodin 
saunaa Lauttasaaressa, mutta sitten äk-
kiä muistankin, että sunnuntaina sitä ei 
lämmitetä. Tänä keväänä siellä on tullut 
oltua jokaisessa mökkiläissaunassa ja 
sinnekin olen muutamia kertoja ajanut 
pyörällä. Tosin reitti ei ole kovin mu-
kava kehätien vieressä eikä Kannelmäen 
ohitus ole minulle vielä selvinnyt, mutta 
tunnissa olen matkan ajanut. Asiat Län-
siulapanniemellä ovat selvinneet, koska 
yhtenäkään keväänä ei ole niin laajalta 

rintamalta kuulunut tasainen vasaran pau-
kutus ja muita työn ääniä kuin tänä kevää-
nä. Useilla on mielessään uuden mökin 
tekeminen tai vanhan perusteellinen 
korjaaminen. Toiminta on vilkastunut ja 
jo saunavuoroissa huomaa, että on tullut 
uusia kasvoja.

Kurvaan kotipihaan ja seison hetken 
pyörä jalkojen välissä ennenkuin us-
kallan ottaa muutaman horjuvan aske-
leen. Lenkki ei sittenkään ollut helppo, 
mutta vastasi täysin harjoitustarkoitus-
taan viikon pitkänä lenkkinä ja nosti 
mielialaa maisemien kauneuden vuoksi. 
Verkkaisen alun jälkeen kunnollinen 15 
kilometrin loppukiihdytys. Annoin vielä 
ajatuksen harhailla hetken ennenkuin 
siirryin pesulle.

Kehitys on Suomessa alkanut mennä 
hyvään suuntaan. Presidentti tavoittaa 
kansansa ja lehdet lukijansa. Yksi kulta-
mitali tai maailmanmestaruus vuodessa 
pitää kansan tyytyväisenä sillä me 
olemme hyviä enää kilpailujen järjestä-
jinä ja kokousisäntinä. Kaikki on hyvin 
henkisesti ja aineellisesti, mutta meidän 
on kysyttävä, onko meissä vielä sisua. 
Suomalaiset ovat vaiteliaita sitä kysyttä-
essä ja vaiteliaisuus on asia, missä halu-
tes-samme olemme todella eteviä. Tähän 
sopii elämän karu laki: ”Aina silloin, kun 
asiat näyttävät sujuvan paremmin, olet 
unohtanut jotakin.” 

Ajoin aikaisemmin mitatun reitin 
yhteensä 90 kilometriä noin kolmessa 
tunnissa, jos se on kilometriä vähemmän 
esimerkiksi renkaiden kuluneisuuden 
vuoksi niin eihän siitä ammuta.

Kesäterveisin
Seppo Sillanpää

(nyt mökki 320, mutta kahden mökin loukos-
sa)

rikoskomisario 

Pyhän Laurin kirkko eli Helsingin 
Pitäjän kirkko.

Sienitie 5, 00760 Helsinki • 350 7410

Arctic Container Oy
Saukonkuja 5, Helsinki • Puh. 010 565 6256
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Vettä sataa ja tuulee, on tuullut jo kaksi 
päivää. Tiedetään, että etelätuuli tuo ka-
lat rantaan onkijoiden ulottuville. Miten 
mahtaa käydä?

Aamulla aikaiseen rannalla kiertää jo 
kaksi onkikilpailun osanottajaa hermostu-
neina haistelemassa tuulia ja miettimässä 
onkipaikkaa. 

Kilpailun alkaessa sade ja tuuli jat-
kuvat. Aallot piiskaavat vaahtopäitä 
rannan kivikoihin. Ei ole kateellisempaa 
kuin kalamies -sanonta ei päde majalais-

Kireitä siimoja 
onkikilpailussa

Aamuvirkut asianmukaisesti varustau-
tuneina: vas. Sakari Harju, Kari Laat-
tala, Maria Tanjunen, Ulla Honkanen, 
Eric Brander ja Kari Brander. 

Saunalaiturilla ja -kallioilla oli kylmää, märkää ja tuulista. 

ten kisassa. Kun harvalukuinen ryhmä 
ha-jaantuu lähtömerkin jälkeen, lähtee 
joku vasta etsimään matoja. 

Sadevaatteista huolimatta olo alkaa 
tuntua märältä. Kalaa tulee kuitenkin 
tasaisesti koko ajan. Lyhyempi kuuden 
metrin vapa olisi ollut helpompi käsitellä. 
Kaksi irrallaan olevaa koiraa käy välillä 
rähisemässä rannassa. Omistaja ei voinut 
kuvitella, että joku olisi ulkona tällaisella 
säällä. 

Sade taukoaa ennen punnituksen al-

kua. Laattalan Kari tuntee tuulet ja rannat. 
Vanha kunnon ”lahnakivi” antoi voiton 
hyvällä tuloksella. 

Onkikilpailun saalis on komea kai-
kissa sarjoissa. Kisan jälkeen kilpailijat 
lähtevät mökille läpimärkinä, mutta 
hyvillä mielin vaihtamaan vaatteita. 
Palkinnot  jaettiin seuraavana päivänä 
grillijuhlien yhteydessä.

Kiitos järjestäjille ja osanottajille. 
Ensi vuonna ongitaan taas ilmoista riip-
pumatta. 

Sakari Harju
Kuvat: Antti Huttunen
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Sakari Harju sijoittui kolmanneksi komealla kol-
men kilon saalillaan. 

Naisten sarjan voitti saunalaiturilta on-
kinut Maria Tanjunen, saalista tuli yli kilo 
ja palkinnoksi pikeepaita.
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Lakaisukonkarit
Puhelin 041-546 9080

Arja Huttunen
Kiinteistönvälittäjä, LKV
Puhelin: (09) 6873 6752
Gsm: 040 716 3777
Fax: (09) 6873 6760
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Laatinut: Pentti Miettinen.
Ratkaisu toisaalla lehdessä.

Ristikko 2003
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On se niin väärin, menevät uudistamaan 
kaiken ja lopettavat vanhan hyvän vuo-
sikortin, joka oli valokuvalla varustettu 
ja jossa selvästi näki ja luki kortin voi-
massaoloaika. Kortin, jonka sai pitää 
kassin pohjalla tallessa metrossa ja 
ratikassa ja vain silloin kun tuli tarkas-
taja piti kortti kaivaa esille ja näyttää. 
Tosin kaksikymppisessä piti korttia 
vilauttaa kuljettajalle mennen tullen 
ja palatessa, mutta siihen oli jo tottunut 
eikä se vanhalta päässyt unohtumaan. Ei 
ainakaan suuresti mieltä painanut. Nyt ne 
ryöttäät antoivat kortin, jota aikaa osta-
neena muorin pitäisi muistaa vilautella 
joka kerta valoja ja värejä ja vinkumista 
aiheuttavan aparaatin edessä ja odottaa ja 
rukoilla että syttyisi vihreä valo. Valoja 
syttyi kyllä keltaista ja punaista, muttei 
vahingossakaan sitä vihreätä. Muoriparka 
alkoi jo menettää toivoaan kun ystäväl-
linen kanssa matkustaja viisasi mihin 
kohtaan korttia pitää vilautella. Ja nyt 
muorikin sai oikeat sävelet.

 Mutta aivan liian varhain muoriparka 
huokasi helpotuksesta. Ei sillä hyvä että 
kerran lippunsa vilautti aparaatille. Sitä 
piti muistaa vilautella aina kun aparaa-
tin sivuutit. Siinähän seisoit jonossa ja 

Matkakortti uudistuu mökin muorillakin

kaivelit kassin pohjalta lippua. Taas tuli 
ystävällinen kanssamatkustaja apuun ja 
neuvoi, että lippu voi hyvin olla kassin 
taskussa, kunhan vain kassia vilauttelee 
kortinlukijalle. Hyvä juttu muuten, mut-
ta kun muorin matkat talvella useinkin 
on kauppareissuja, tahtoo kassin paino 
nousta melkoiseksi ja kun nuo hauis-
lihaksetkin ovat aika olemattomat, on 
kassin heiluttelu voimia kysyvää puuhaa. 
Uskollisesti muori on kassiaan vilautellut 
aina kun on muistanut (tahtoo sanoa että 
suunnilleen noin joka toinen kerta). Taas 
tuli valistusta. Lippua pitää joka kerta 
vilautella vaikka kuinka koko vuodeksi 
olet lippusi lunastanut, muuten vuoroja 
vähennetään kun matkalaskenta näyttää 
että kulkijoita ei juuri ole tällä linjalla. 

No muori tunnollisena päätti parantaa 
tapansa ja jo kotoa lähtiessä alkoi mie-
lessään hokea: ”vinguta toosaa, vingu-
ta vinguta…” Ja vähitellen meni sekin 
oppi perille, jopa niin hyvin että lähes 
kolmenkymmenen asteen pakkasessa 
muori omalla kotiportilla nosteli ja hei-
lutteli painavaa kauppakassia Abloy-lu-
kon edessä ja paleli ja odotti vihreän 
valon syttymistä. Ei syttynyt punaista ei 

keltaista, vihreästä nyt puhumattakaan. Ei 
edes vinkunut, vaikka muoriparka kuin-
ka kassia hiki hatussa heilutteli. Onneksi 
tuli naapuri ja avasi omalla avaimellaan 
portin ja päästi muorin pihalle. Hyvistä 
ihmisistä on aina ollut apua.

Nyt muori on jo melkein täysinop-
pinut matkakortinkäyttäjä, mikä mökki-
matkoilla onkin tuiki tärkeätä. Tuleehan 
matkoja usein, kun on kaupunkikodissa 
käytävä kukat kastelemassa ja muutenkin 
postia selailemassa pari kertaa viikossa.

Mökin muori
     

Kuva: HKL:n esite

Oy City Forum Ab
Mannerheimintie 20 A, 00100 Helsinki

Puh. 09-642 805

KÄY, TILAA, NOUDA, NAUTI

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

KOTIINKULJETUS
2,50
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Janome, Jyki, Husgvarna, Eva, Royal, Singer ym.

• OMPELUKONEET • SAUMURIT

OK-VARASTOMYYNTI
Tallbergin puistotie 8, Lauttasaari

Huoltomyynti -opstus
T. Salonen
PS. myös kuljetuspalvelu
puh. 0400-850 252

Ark. 10-17.30

 09-682 1848

www.sampo.fi

Patronas Oy
Turvallisuuspalvelut

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

Soidinkuja 4, 00700 Helsinki
Puh. 09-7779 4200

Helsinkikaasu Oy
Kaasutehtaank. 1

00580 Helsinki
Puh. 0204 471

Gyldenintie 6 • Melkonkatu 28
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Marrastunnelma
Siellä me kahden meren rannalla
varis ja minä. 
Varis istui sohjoisella jäällä,
minä nojasin rannan mustaan kiveen.
Siinä me kumpainenkin 
pää kallellaan
katselimme marraskuista maisemaa.
Maa, meri, taivas
samaa harmaata kaikkialla,
kaunista yhtäkaikki.
Kuuntelimme mahtavaa musiikkia
tuulen temmeltäessä kuusikossa.
Hämäryys, autius, ikävä,
se kosketti - itkin.
Kenties variskin?

Hy
Kuva: Seppo Ketola

Ristikon
2003

ratkaisu.
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ALILA
KIINTEISTÖNHOITOA PÄÄTOIMISESTI.

LAUTTASAARESSA

HUOLTO

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

arttu.alila@luukku.com

Varoitusvilkut, paneelit ja 
viestintäjärjestelmät

Myynti:

EXOMET OY
Mannerheimintie 15, 00260 Helsinki
Puh. 09-2519 2040 • www.exomet.fi

Puh. 020 172 8200
www.aribom.fi

J Shine Ky
Ohrakaskenmäki 2

02340 Espoo
Puh. 040-530 4071

ESPOON KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveystoimi / yhteiset palvelut

PAPPILANTIEN PÄIHDEPYSÄKKI
• Apua ja neuvoja nuorille päihteillä oirehtiville espoolaisille 

ja heidän läheisilleen numerosta 81657577

Päihdepysäkki sijaitsee 
Espoon keskuksessa os. 

Kuunkehrä 2 D, 02210 ESPOO

ESPOO
ESBO

KUNTIEN TEKNISET KTK ry
Pasilankatu 2, 00240 Helsinki

puhelin (09) 7206 320, faksi (09) 146 1491
toimisto@kuntienteknsiset.fi

www.kuntientekniset.fi

Tekniikan
ammattilaisten
edunvalvoja
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Maistraatinportti 3, 00240 Helsinki
Puh. 09-43350

Helsingin katsastusasema
Hakuninmaantie 5, 00430 Helsinki
Puh. 0204 88 2100

Pysäköintipalvelukeskus kiittää hyvästä yhteistyöstä.

Perinteisen pysäköinninvalvonnan ohella palvelemme pysäköintiin liittyvis-
sä asioissa mm. ylläpitämällä asukas- ja yrityspysäköintijärjestelmää myön-
tämällä tähän liittyvät tunnukset. Huollamme myös lippuautomaatit ja
pysäköintimittarit sekä myymme autokohtaisia maksulaitteita ja lataamme
näihin käytettäviä parcard-kortteja.

Palvelemme Teitä seuraavissa toimipisteissä:

KESKUSTOIMISTO
Yrjönkatu 21 B, 00100 Helsinki

Neuvonta puh. (09) 310 45855 (virka-aikana)

Päivystys puh. (09) 310 45865 (virka-aikana)

Telefax (09) 310 45867

E-mail: pys.palvelu@kv.hel.fi

Aukioloaika  ma klo 8.30- 16.30
                      ti-pe klo 8.30-16.00

ALUETOIMISTO
Sturenkatu 11, 00510 Helsinki

Päivystys, valvontapyynnöt
puh. (09) 310 45881 (virka-aikana)

Tekniset vikailmoitukset
puh. (09) 310 43380 (virka-aikana)

Telefax (09) 310 45886

Aukioloaika  ma klo 8.30-16.30
                      ti-pe klo 8.30-16.00

 DIESEL-POLTTOAINELAITTEIDEN 
ERIKOISKORJAAMO

HELSINGIN DIESEL OY
Harkkoraudantie 1, 00700 Helsinki
Puh. varaosat 3876 212, korj. 3879 282
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Takakansi
Maritim

4-värinen
OK


