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P Ä Ä T O I M I T T A J A L T A

Kun vuosi kääntyy syksyyn, sitä alkaa 
huomaamattaan tehdä tiliä menneestä 
kesästä. Kahden aurinkoisen ja heltei-
sen kesän jälkeen mennyt kesä muistuu 
mieleen sateisena ja viileänä. Monta 
päivää on vietetty mökissä kirjaa lukien 
sateen ropistessa kattoon ja monta iltaa 
sytytellen kamiinaan tulta. Kosteutta on 
torjuttava, tai tulee vilu.

Majamme pihan heinikon niittämistä 
on pitänyt moneen kertaan siirtää, kun 
märkää heinää ei turhaan kannata lyödä 
lakoon. Kun heinä alkoi juuri kuivua, tuli 
jälleen uusi kuuro. Ja uusi kirja.

Kostea kesä toi myös runsaan punkki-
yhdyskunnan. Vaikka maja-alueellamme 
on ennenkin punkkeja riittänyt, tänä kesä-
nä tuskin meni päivääkään niin, ettei yhtä 
punkkia olisi saanut kiinni kävelemästä 
jalalta tai iltaisessa syynissä tavannut 
vaatteiden alta. Parhaana, tai pahimpana, 
tein tuttavuutta kahdeksan punkin kanssa 
– yksikään niistä ei jäänyt todistamaan 
seuraavaa päivää. Sen jälkeen tuntui 
pitkään siltä, että koko ajan joku kävelee 
jossakin iholla.

Toisaalta heinäkuun viimeisenä vii-
konloppuna nautimme helteisestä ja 
kuumasta säästä. Huimaan kosteuteen 
yhdistettynä se tuntui jopa tukahdutta-
valta, ja painostava ilma purkautuikin lä-
hes kahden vuorokauden ukkostamisena. 
Luonto järjesti näytelmän, jota luonnon 
keskellä ja meren äärellä oli hienoa mutta 
paikoin myös pelottavaa katsella. Tapa-
ninpäivän myrsky valtavine voimineen 
kun oli tuoreessa muistissa.

Tarkemmin kun ajattelee menneitä 
kuukausia, niin kyllähän siellä sateen   
seassa oli myös aurinkoa. Kauniin kuulaita 
aamuja ja hienoja auringonlaskuja, läm-
mintä tuulta saunan terassilla ja paljaita 

Ei se kylmyyskään ole kuin varustekysymys.

varpaita rantakalliolla. Eikä kesän tuntuun 
aina tarvita aurinkoa ja hellettä, kun hyvää 
seuraa ja maittavaa ruokaa riittää läpi 
valoisan suviyön.

Monissa tapahtumissamme sää suosi 
ulkona oloa, ja silloinkin, kun se ei par-
haalta ajatukselta tuntunut, suojaa löytyi. 
Sadepäivälle sattuneiden grillijuhliemme 
pelastus oli Veljesmaja, joka hurmasi 
kotoisuudellaan ja lämpimyydellään. 
Parasta tapahtumissa ovat kuitenkin 
olleet hienosti sujuneet järjestelyt ja 
hyvä henki. Kiitokset minun ja varmasti 
muidenkin majalaisten puolesta kaikille 
tapahtumia järjestäneille ja ennen kaik-
kea osallistuneille – osallistujat ne vasta 
juhlan tekevät!

Vaikka sää on ehkä ollutkin viileä, tun-
nelmasta ei Länsiulapanniemellä mitään 
puutu. Luonto on lähellä, ja niin myös ovat 
toiset majalaiset, jos niin haluaa. Majalla 
saa nauttia omasta rauhastaan, mutta jos 
kaipaa seuraa, sitä löytyy aina. Sitä paitsi 
viileällä säällä riippumatossa tarkenee 
vallan mainiosti makuupussissa.

Kiitokset vielä kaikille tämän lehden 
teossa avustaneille – ilman teitä tämä olisi 
paljon vaikeampaa. Lehden kokoaminen 
on muistuttanut mieleeni monta hauskaa 
sattumusta ja ihanaa muistoa menneiltä 
kuukausilta kesäparatiisissamme. Toivot-
tavasti tekin tavoitatte omanne lehteä 
lukiessanne!

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

Mökki ja Rakennuspalvelu 
HokVel OY

Viljo Hokkanen
Timpuri

viljo.hokkanen@wippies.fi
040 816 4872

Mielestäni yhdistyksemme merkittävim-
miksi keskustelunaiheiksi voidaan laskea 
neljä asiaa. Ensimmäinen on oman yhdis-
tyksemme toiminta ja aktiivisten ihmisten 
löytäminen eri tehtäviin. Toiseksi nostan 
tulevaisuuden Länsiulapanniemen muiden 
majalaisten kanssa. Kolmanneksi jännitän 
maanvuokrasopimuksen uusimista Hel-
singin kaupungin kanssa loppuvuodesta 
2012. Neljänneksi muistutan pitkän täh-
täimen suunnitelman toteuttamisesta ja 
siihen panostettavasta rahasta ja ajasta.

Yhdistyksessä vastuu jakautuu
Yhdistyksemme on aktiivinen, mutta 
varsin pieni. Kesämajoja meillä on 63, ja 
jäseninä yhdistyksessä on 72 henkilöä, 
kun osa majoista on yhteisomistuksessa 
samassa taloudessa asuvien kesken. Ar-
vioni on, että majoillamme enemmän tai 
vähemmän säännöllisesti käy noin 100 
henkilöä, ja heidät voidaan tähän maja-
laistoiminnan piiriin laskea.

Tästä talkoo- ja yhdistysaktiiveja on 
ehkäpä noin neljännes, joiden varassa 
yhdistyksemme toiminta pyörii. Siis pyö-
reästi 25 henkilön voimin järjestämme 
ja organisoimme jokapäiväisen toimin-
tamme. Joillekin tehtäviä jää enemmän, 
toisille vähemmän.

Hallituksen jäsenet eivät tee kaikkea 
itse, mutta hyvin paljon jää heille tehtä-
vää. Minusta olisi erityisen tärkeää saada 
sovittua selkeitä vastuualueita myös 
muille kuin hallituksen jäsenille. Kiitänkin 
kunniapuheenjohtaja Tuomo Honkasta 

taas kerran siitä, että hän huolehtii mm. 
nettisivuistamme, jolloin yksi kokonaisuus 
on osaavissa käsissä.

Muita tehtäväkokonaisuuksia olisivat 
mielestäni kesävesijärjestelmän ylläpito, 
pakkashuoneen huolto ja talvikuntoon 
saattaminen, 204-rakennuksen siistinä 
pitäminen, puistoalueen kehittäminen 
kaupungin sallimissa rajoissa jne. Edellä 
todetun ei kuitenkaan ole tarkoitus muut-

taa sitä, että meillä kaikilla majalaisilla on 
velvoite huolehtia yleisestä siisteydestä, 
esimerkiksi WC-tiloissa ja majoillamme.

Yhteistyötä yli maja-alueiden 
rajojen
Talvella 2011–2012 pidimme ylimääräisen 
yhdistyksen kokouksen, ja päätimme teh-
dä tarjouksen Länsiulapanniemellä olevis-
ta sotainvalidien yhdistyksen omistamista 
rakennuksista.

Tulimme neuvotteluissa hyväksi kakko-
seksi, ja rakennukset myytiin Särkiniemen 
mökkiläiset ry:lle. Toisaalla lehdessämme 
on kirjoitus siitä, miten heidän sihteerinsä 
Hannu Laukkanen näkee tilanteen nyt ja 
millaisia yhteistoiminnan mahdollisuuksia 
tämä avaa.

Itse pidän tärkeänä kaiken yhteistoi-
minnan lisäämistä. Näkemykseni on, että 
Länsiulapanniemellä ns. sotainvalidien 
alueella majailevien ja meidän Polisiima-
jalaisten tulisi tulevaisuudessa muodostaa 
yhteinen yhdistys. Tällöin majalaisia olisi 
enemmän ja toimintaa saataisiin jaettua 
niin taloudellisesti kuin toteuttamisen 
näkökulmasta suuremmalle joukolle.

Tietysti myös eri yhteistoimintamuo-
toja voidaan ensin kokeilla. Grillijuhla 
pidettiin nyt Veljesmajalla, ja tämä sai 
positiivista palautetta. Tila on viihtyisä 
ja miellyttävän kokoinen käyttöömme. 
Toivon myös, että jatkossa sotainvalidien 
saunan käyttö myös Poliisimajalaisten 
toimesta on arkipäivää.

Puheenjohtaja joutuu välillä kummal-
lisiinkin tilanteisiin. Kuva: Vesa Lilja.
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Huomautan kuitenkin, ettei tämän 
yhteistyön lisääminen poista sitä tosi-
asiaa, että myös Kesäkoti on jatkossa 
tärkeä yhteistyökumppanimme, kuten 
myöhemmin tekstissäni toistan.

Uudesta 
maanvuokrasopimuksesta
Lauttasaaren kesämajojen maanvuokra-
sopimukset uusitaan syksyn 2012 aikana. 
Kaikki kesämajayhdistykset – Poliisima-
jalaiset, Särkiniemen mökkiläiset ja HKL-
Kesämajat – ovat esittäneet samansuun-
taiset toiveet kaupungille. Tavoitteena 
on 30 vuoden maanvuokrasopimus sekä 
ns. siirtyvien majojen kohtalon uudelleen 
arviointi ja jopa järjestelystä luopuminen.

Toisaalla lehdessämme on Helsingin 
kaupungin rakennusviraston osastopääl-
likön Pekka Henttosen tervehdys. Asian 
valmistelu on siis kaupungin elimissä 
käynnissä, mutta tätä kirjoitettaessa ei 
neuvotteluja ole aloitettu.

Jo nyt näyttäisi kuitenkin siltä, että 
vuokrasopimuksen pituudesta on helpom-
pi löytää yhteisymmärrys kuin siirtyvien 
majojen kohtalosta. Merkittävin syy tähän 
on tietysti se tosiasia, että kaupungin 
tulisi jotenkin ratkaista asemakaavan 
ulkopuolisten majojen kohtalo, jos siir-

tymisvelvoitteesta luovutaan. Tämä ei 
välttämättä ole helppoa.

Keskeistä sopimusten uudistamisneu-
votteluissa tullee olemaan uskottavuus, 
jolla Poliisimajalaiset velvoitteensa hoi-
tavat. Oleellisena osana tähän kuuluvat 
rakentamistapaohjeen ja maanvuok-
rasopimuksen noudattaminen. Pihat 
on pidettävä siisteinä ilman oleellista 
maanmuokkausta tai lisärakentamista. 
Maja-alueemme poikkeaa perinteisestä 
metsäpuistoalueesta historiallisista syis-
tä, mutta ei tätä silti tule palstoitettuun 
siirtolapuutarhan verrata.

Pitkän tähtäimen suunnitelmia
Pitkän tähtäimen suunnitelman toteu-
tuksen ensivaiheessa on rannan huolto-
rakennus. Suunnittelu on käynnissä, ja 
tavoitteena on rakentaa huoltorakennus 
syksyllä 2013. Mielestäni keskeinen uu-
distus olisivat vesivessat. Tällä hetkellä 
olevan arvion mukaan viemäröinti tulisi 
rantaan kuitenkin vasta 2015, jolloin ve-
sivessat siis saataisiin käyttöön.

Näissä investoinneissa läheinen kump-
panimme on Poliisien kesäkotiyhdistys, 
ja heidän puheenjohtajansa mietteitä 
voittekin lukea lehdestämme.

Seuraava suurempi investointi olisi 

oman saunan rakentaminen, mikä on 
aikataulutettu vuoteen 2018. Esitänpä 
nyt pohdittavaksi, voisiko tuota jopa 
aikaistaa keräämällä hieman suurempaa 
summaa investointeihin tai yhdistämällä 
voimamme Länsiulapanniemen muiden 
majalaisten kanssa.

Puheenjohtaja kiittää
Lopuksi haluan kiittää lämpimästi erit-
täin aktiivista hallitustamme. Mikko on 
hoitanut huolellisesti talouttamme ja 
valvonut laskujemme maksamista. Eeva 
on pitänyt huolen jäsenkunnalle tiedot-
tamisesta, ja ilman hänen suurenmoista 
panostusta ei tätä lehteäkään olisi. Kari 
on puskenut uupumatta töitä niin raken-
nushankkeiden, majojen uusimisten kuin 
talkoiden ja juhlien valmisteluissa. Pirjo on 
valmistellut juhlia ja vetänyt niistä monet. 
Mika on uutena jäsenenä ottanut sihteerin 
tehtävät hoitaakseen.

Kiitos teille kaikille 
Poliisimajalaisten puolesta.

Tavataan pikkujouluissa sunnuntaina 
25. marraskuuta Kesäkodilla.

Matti Koskinen
Puheenjohtaja

P U H E E N J O H T A J A N   P A L S T A
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Helsinki on menestynyt jo pitkään erin-
omaisesti, kun maailman kaupunkeja 
on erilaisin mittarein asetettu parem-
muusjärjestykseen. Tämä johtunee siitä, 
että kaupunkimme on luonnonläheinen, 
viihtyisä, turvallinen ja melko kompaktin 
kokoinen.

Hyvänä esimerkkinä tästä on Länsiula-
panniemi, joka on säilytetty kesämaja-
alueena, vaikka sen arvo esimerkiksi 
asuntoalueena olisi huomattavan korkea. 
Upea saaristoluonto ja historialliset Kri-
min sodan aikaiset linnoituslaitteet ovat 
yhdistelmä, joka pitää säilyttää taloudel-
lisista intresseistä huolimatta.

Alueen syystalkoot on varma kesän 
loppumisen merkki, jos ei sarastavaa syk-
syn tuloa muuten huomaa. Kulunut kesä 
mukaili aikaisempia vuosia, mutta tänä 
vuonna poikkeuksen aiheutti Sotainvali-
dien Veljesliiton Helsingin Sotainvalidit ry, 
joka alkuvuodesta päätti laittaa myyntiin 
Länsiulapanniemellä omistamansa raken-
nukset.

Sauna, Veljesmaja ja vartijan tupa 
myytiin lopulta Särkiniemen mökkiläiset 
ry:lle. Ymmärtääkseni myös Poliisimaja-
laiset olivat kiinnostuneita ainakin osasta 
rakennuksia, kuten Kesäkotiyhdistyskin, 
joka seurasi mielenkiinnolla tilanteiden 
etenemistä.

Rakennukset saattoivat olla niin huo-
nossa kunnossa, että taisi olla myös 
tuuria, ettei niiden ostaminen mahdol-
listunut. Kunnostukseen olisi mennyt 
runsaasti rahaa sekä aikaa, jota tuntuu 
löytyvän vähemmän ja vähemmän yh-
teiseen hyvään.

T E R V E I S I Ä  K E S Ä K O D I L T A !

Tärkeää oli, että rakennukset menivät 
alueen toimijalle, jonka kanssa yhteistyö 
tulee varmasti lisääntymään huomatta-
vasti tulevina vuosina. Uskon myös Po-
liisimajalaisten pitkäaikaissuunnitelman 
toteutuvan muutaman vuoden kuluttua, 
ja yhdistyksellänne tulee olemaan omat 
hienot varasto ja sauna. 

Poliisimajalaisten yhdistystoiminta 
näyttää sivustakatsojan silmin olevan 
aktiivista kuten aikaisemminkin. Erilaisia 
yhteistapahtumia järjestetään, ja niissä 
käy mukavasti osallistujia.

Uusia asukkaita on tullut jälleen alueen 
majoihin, kun ne ovat vaihtaneet omista-
jaa milloin mistäkin syystä. Kauppa näyt-
tää käyvän, ja hinnatkin tuntuvat olevan 

kohdallaan, mikä kertoo siitä, että alueelle 
on halukkaita tulijoita. Mielestäni sopiva 
vaihtuvuus on alueen etu, sillä uudet 
”asukkaat” tuovat mukanaan myös uutta 
intoa ja ideoita yhdistyksen toimintaan. 

Kesäkotiyhdistyksen tilojen kunnos-
tuksen pitkäaikaissuunnitelma alkaa olla 
päätöksessään. Tosin viimeinen muttei 
vähäisin, vesihuollon parannus, on edessä 
viimeistään muutaman vuoden kuluttua. 
Suunnitelmat ovat käytännössä valmiit, 
rahoitus tähän suureen investointiin on 
kuitenkin saatava kuntoon ennen aloi-
tusta.

Kuluvana vuonna on tehty lähinnä 
pintaremonttia, joista suurimpina mai-
nitakseni saunan löylyhuoneiden uudet 
laudeportaat, joita on toivottu Poliisima-
jalaisten toimesta jo monen vuoden ajan. 
Helsingin kaupunki antoi luvan rakentaa 
saunan merenpuoleiselle sivustalle pa-
tion, joka on osoittautunut onnistuneeksi 
ratkaisuksi silläkin hinnalla, että pesuhuo-
neiden ikkunoista näkee sisään nyt hiukan 
helpommin.

Lokakuussa järjestetään jälleen kun-
nallisvaalit, jolloin seuraavaksi neljäksi 
vuodeksi valitaan uusi kaupunginvaltuus-
to. Länsiulapanniemenkin edun mukaista 
olisi, että valtuustossa istuisi joku alueella 
toimiva. Pitäkää silmät auki äänestyspää-
töstä tehdessänne.

Mukavia hetkiä Länsiulapanniemellä!

Dennis Pasterstein
Helsingin poliisilaitoksen kesäkoti ry.

hallituksen puheenjohtaja
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R A K E N N U S V I R A S T O N  K U U L U M I S I A

Rakennusviraston tehtäviin on 1990-lu-
vun lopulta lähtien kuulunut huolehtia 
kesämaja-alueiden vuokraamisesta kesä-
majayhdistyksille. 

Helsinkiläisillä on 1 500 kesämajaa 
Lauttasaaren Länsiulapanniemessä ja 
Särkiniemessä, Kivinokassa ja Stansvikissa 
sekä Lammas-, Vasikka- ja Satamasaarissa 
ja Varis- ja Pitkäluodoissa. Lisäksi Espoon 
Varsasaaressa ja Sipoon Hanskisissa on 
300 helsinkiläisten kesämajaa.

Monien kesämaja-alueiden vuokraso-
pimukset ovat päättymässä tämän vuo-
den lopussa, niin myös Poliisimajalaisten 
kymmenen vuoden sopimus.

Palveluosasto, joka muodostettiin 
tämän vuoden alussa katu- ja puisto-
osaston palvelutoimistosta, valmistelee 
alkavan syksyn aikana uudet vuokraso-
pimukset. Yleisten töiden lautakunta 
käsittelee asiaa loppuvuodesta.

Suuria muutoksia sopimuksiin ei ole 
tarpeen tehdä. Valmistelussa tulee harkit-
tavaksi uuden vuokrakauden pituus sekä 
vuokran tarkistaminen, koska vuokria ei 
ole tarkistettu 2000-luvun alun jälkeen.

Länsiulapanniemessä ja Särkiniemessä 

tulee myös ratkaistavaksi, miten entisen 
sotainvalidien alueen hallinto järjestetään 
ja miten menetellään siirrettävien kesä-
majojen kanssa.

Palveluosasto kutsuu Poliisimajalaisten 

ja muiden kesämajayhdistysten edustajat 
keskustelemaan näistä asioista ja sopi-
musten uusimiseen liittyvistä asioista 
yleisemminkin. Myös rakentamistapa-
ohjeen tarkoitusta ja sen noudattamisen 
tärkeyttä käydään yhdistysten kanssa läpi.

Kesämajatoimintaa voi hyvällä syyllä 
pitää – siirtolapuutarhatoiminnan tavoin 
– kestävän kehityksen mukaisena helsin-
kiläisenä vapaa-ajantoimintana. Kesä-
maja-alueilla on yhä tärkeämpi merkitys 
jatkuvasti tiivistyvässä kaupungissamme 
niiden tarjotessa virkistäytymismahdolli-
suuksia myös kaupunkilaisille, joilla omaa 
kesämajaa ei ole.

Lopuksi on mukava todeta, että kau-
punki pitää perinteistä kesämajatoimintaa 
säilyttämisen arvoisena. Tästä on osoituk-
sena Lammassaaren uusi asemakaava, 
jossa osoitetaan nykyisten lisäksi paikat 
parillekymmenelle uudelle kesämajalle.

Rakennusvirastossa 26.7.2012

Pekka Henttonen
osastopäällikkö

Palveluosasto

TIKKURILA

www.prosailor.fi
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Taustaa
Länsiulapanniemen sotainvalidien kesä-
maja-alue (Soke) sijaitsee poliisimajalais-
ten ja HKL:n alueen välissä. Alueella on 
noin 70 kesämajaa, joista suurin porukka 
ovat sotainvalidit ja heidän leskensä. Hei-
dän maanvuokrasopimuksensa on tehty 
suoraan Helsingin kaupungin kanssa.

Särkiniemestä Soken alueelle on muut-
tanut noin 30 kesämajalaista, ja he ovat 
tehneet maanvuokrasopimuksen Särki-
niemen Mökkiläiset ry:n (Särmö) kanssa. 
Särmöllä on Helsingin kaupungin kanssa 
samanlainen maanvuokrasopimus kuin 
Poliisimajalaiset ry:llä.

Sotainvalidit ovat perustaneet kesä-
majatoimintaansa varten Länsiulapan-
niemeen kesämajayhdistyksen, ja siinä 
toimivat heidän lisäkseen myös särmö-
läiset ja muut kesämajalaiset.

Sotainvalidit ja Särmö ovat järjestäneet 
yhdessä Soken huollon ja hallinnoinnin 
vuosina 2011 ja 2012. Kokemukset ovat 
hyviä, ja kesämajalaiset ovat olleet tyy-
tyväisiä.

Sauna ja Veljesmaja
Sotainvalidien Helsingin piirijärjestö myi 
talvella 2012 Länsiulapanniemessä omis-
tamansa rakennukset – sauna laitureineen, 
Veljesmaja, Valvojan talo, moottorimaja 
ja käymälät – Särmölle. Kaupan yhtey-
dessä sovittiin, että kesämaja-alueen 
sotainvalidien toimintamahdollisuudet 
ja edut säilyvät vähintään samanlaisina 
kuin aiemminkin.

Kesän 2012 kokemusten ja saadun 
palautteen perusteella voidaan todeta so-
pimuksen tältäkin osin toteutuneen – jos-
sain kohdin jopa paremmin kuin aiemmin.

Sauna on lämmennyt kesällä lauantai-
sin ja lisäksi muutaman ylimääräisenkin 
kerran. Kaikki Länsiulapanniemen alueen 

Naapurikuulumisia 
sotainvalidien alueelta

kesämajalaiset, mukaan lukien poliisi-
majalaiset, ovat olleet tervetulleita sau-
nomaan lauantaisin pientä saunamaksua 
vastaan.

Veljesmajassa on järjestetty muuta-
man kerran kokouksia, juhlia ja muita 
tilaisuuksia. Myös Veljesmaja on kaikkien 
länsiulapanniemeläisten käytettävissä.

Yhdessä poliisimajalaisten 
kanssa
Soken jätteiden keräystapa muuttui ke-
väällä 2012. Lukuisista irrallisista jäteas-
tioista luovuttiin ja tilalle hankittiin yksi, 
lukittava jätekontti.

Alussa ongelmana oli yhteisen jäte-
aitauksen edessä ollut valtava kuusi. Se 
vaikeutti kovasti jätekontin tyhjennystä. 
Jäteauton kurvailu aitauksen edessä ja 
osin puiston puolella rikkoi kasvustoa ja 
möyri aitauksen edustan syville kuopille.

Pyysimme kaupungilta kuusen poista-
mista, mutta pyyntöön ei ehditty vastata. 
Apu tuli suuremmilta voimilta. Myrsky 
kaatoi kuusen ja jätti jäteaitauksen eteen 
valtavan kuopan ja kannon.

Jäteaitauksen edustan kunnostus 
myrskytuhojen jäljiltä tehtiin hyvässä 
yhteistyössä poliisimajalaisten ja Helsin-
gin kaupungin kanssa – siitä suuri kiitos 
molemmille!

Jätekontti on osoittautunut oikein 
hyväksi ratkaisuksi. Sinne mahtuu paljon 
jätteitä, ja sen tyhjennyskustannukset 
ovat huomattavasti edullisemmat kuin 
yksittäisten jäteastioiden. Konttiin tuo-
tujen jätteiden kokonaismäärä on selvästi 
vähentynyt, kun vain Soken porukoilla on 
avaimet konttiin.

Länsiulapanniemen alueen viemäri- ja 
vesisuunnitelmissa on toimittu hyvässä 
yhteistyössä poliisimajalaisten kanssa. 
Poliisien kesäkodin ja poliisimajalais-

ten porukat ovat tehneet kovasti töitä 
suunnitelmien parissa, ja Soken väki on 
kiitettävästi huomioitu suunnitelmissa.

Lauttasaaren eteläkärjen Särkinie-
messä on saatu hyviä kokemuksia käy-
mälöiden tyhjennyksen järjestämisestä 
säiliökeräyksellä. Siellä käymälöissä ovat 
makkipakkien sijaan säiliöt, jotka loka-
auto käy imaisemassa tyhjäksi sovitulla 
aikataululla.

Järjestely on helppohoitoinen – mitään 
makkilaatikoita ei tarvita ja tyhjennys käy 
siististi käymälän istuinaukon kautta. Mikä 
parasta, tyhjennystavan kustannukset 
ovat selvästi edullisemmat kuin muissa 
ratkaisuissa.

Olisi ehkä hyvä harkita käymälöiden 
tyhjennystavan muuttamista myös So-
ken ja miksei myös poliisimajalaistenkin 
alueella. Voi olla, että kaikkien kolmen 
alueen yhteinen käymälöiden tyhjen-
nyskäytäntö voisi olla kaikille hyvä ja 
edullinen järjestely.

Maanvuokrasopimukset uusiksi
Sotainvalidien nykyiset maanvuokraso-
pimukset ovat voimassa 31.12.2015 asti.

Lauttasaaren muiden kesämajayhdis-
tysten (Poliisimajalaiset, Särmö, HKL) 
maanvuokrasopimukset päättyvät vuo-
den 2012 lopussa, ja uudet sopimukset 
tehdään alkamaan 1.1.2013.

Kaikki kolme yhdistystä ovat esittäneet 
kaupungille, että uudet maanvuokra-
sopimukset tehtäisiin huomattavasti 
nykyisiä pidemmäksi ajaksi. Toivottavasti 
kaupunki on asiasta samaa mieltä – pitkä 
maanvuokrasopimus edesauttaisi kovasti 
alueiden nykyistä pitkäjänteisempää toi-
mintaa ja parantamista.

Hannu Laukkanen
Särmöläinen Sokesta

www.ttlry.fi

Insinööritoimisto
Granlund Oy Lauttasaarentie 52, 00210 Helsinki

Puh. 09-621 1234, 0400-600 417 • www.allmark.fi
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Tapaninpäivänä 26.12.2011 Suomen yli 
pyyhkäissyt myrsky aiheutti laajalti – niin 
myös Länsiulapanniemellä. Ilmatieteen 
laitoksen mukaan tapaninpäivänä Suomea 
ravistellut myrsky oli harvinainen. Espoon 
Sepänkylässä mitattiin puuskalukemiksi 
31,5 m/s ja Helsinki-Vantaan lentoken-
tällä 30 metriä sekunnissa. Näin kovia 
tuulia osuu Suomeen kerran tai pari vuo-
sikymmenessä. Helsingissä jopa annettiin 
kehotus pysyä vahinkojen välttämiseksi 
sisätiloissa. 

Alueellamme puita kaatui kymmen-
kunta, ja tämän seurauksena ainakin 4 
majaa vahingoittui. Varsinaisten majava-
hinkojen lisäksi myrsky aiheutti vahinkoa 
alueemme maastolle. Irronneita oksia 
ja muuta roskaa on runsaasti maassa, ja 
kaatuneiden puiden juuret ovat nostaneet 
maata ylös tehden suuriakin kuoppia 
aiemmin tasaisiin kohtiin. Muutamassa 
kohdassa puut vaurioittivat myös sähkö-
johtoja, mutta henkilöonnettomuuksilta 
onneksi vältyttiin.

Kaupungin metsureiden avulla katoille 
kaatuneet puut saatiin siirrettyä ja pil-
kottua sekä rungot korjattua maastosta.

Myrskyihin on hyvä varautua myös 
kaupunkialueella sijaitsevilla mökeillä. 
Vaikka majan arvo ei tunnukaan välttä-
mättä niin suurelta, että sitä kannattaisi 
vakuuttaa, myrskyn silmässä tuho voi olla 

Tapani-myrsky

Kovat tuulet saivat myös meren nousemaan lähes saunan eteen, ja aallot pyyhkivät 
laiturin yli vaikeuksitta. Kuvat: Eeva Kekkonen ja Tuomo Honkanen.

suurta. Pahimmassa tapauksessa majan 
joutuu rakentamaan kokonaan uudelleen, 
ja silloin vakuutus maksaa itsensä takai-
sin. Lisäksi vakuutusmaksu näin pienissä 
majoissa, joissa ei ole sähköä tai sisälle 
tulevaa vettä, on muutamia kymmeniä 
euroja vuodessa – pieni hinta mutta suuri 
arvo vahingon sattuessa.

Aiemmista alueellamme riehuneista 
myrskyistä voi lukea esim. vuoden 2005 
Poliisimajalaiset-lehdestä, ja lisää kuvia 
myrskyn aiheuttamista tuhoista on myös 
lehden kannessa.

Huoltorakennuksen vieressä kasvanut kuusi väisti täpärästi rakennuksen. 
Kovin moneen suuntaan se ei olisikaan voinut kaatua ilman suurempia tuhoja.
Kuva: Tuomo Honkanen.

Sammon majan katolle kertyi runsaasti 
tuoretta mäntyä ja uusi savupiippu joutui 
luovuttamaan. Kuva: Tuomo Honkanen.

Länsiulapanniemellä 
26.–27.12.2011

Alueen läpi kulkevan tien katkaisi kaatuessaan suuri koivu ja veti samalla 
sähköjohdot maahan. Sähkölaitos tuli korjaamaan vahingot. 

Kuva: Tuomo Honkanen.
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Poliisimajalaisten, Helsingin poliisilai-
toksen kesäkotiyhdistyksen ja poliisi-
laitoksen YT-henkilöstötoimikunnan 
Kesäkodilla järjestämää juhannusjuhlaa 
vietettiin aurinkoisessa säässä juhannus-
aattona 22.6.2012. Juhlaan saapui väkeä 
niin maja-alueelta kuin poliisilaitoksen 
henkilökunnastakin. Olipa joukossa työ-
vuoronsa lomassa kesäjuhlan sujumista 
tarkkailemaan ja juhannusmakkaroista 
nauttimaan tulleita poliisejakin.

Perinteiseen tapaan saunat olivat 
lämpiminä jo kolmesta alkaen, mutta 
varsinainen juhla alkoi kuudelta, kun Suo-
men lippu nostettiin salkoon. Sen jälkeen 
Kari Puustinen toivotti Poliisimajalaisten 
puolesta läsnäolijat tervetulleiksi ja kertoi 
illan ohjelmasta.

Päätalolle oli järjestetty pihakilpailuja, 
ja osanottajia riitti sekä tikan- että pal-
lonheittoon. Kokkokin sytytettiin, ja sitä 
katsomaan kerääntyneet juhannusvieraat 
saivat samalla seurata joutsenperhettä 
ilta-auringossa. Kokko houkutteli katseli-
joita myös mereltä käsin – jopa Merivar-
tiosto osallistui juhannukseemme.

Illan pimetessä juhlinta jatkui sekä 
majoilla että rannoilla. Runsaasti väkeä 

Oli juhla ja juhannusilta...

Juhannuskilpailujen tulokset

Rannan tunnelmaa juhannusaattona. 
Kuva: Tuomo Honkanen.

Kaunis kesäilta, juhannuskokko ja joutsenpari – voiko suomalaisempaa olla? 
Kuva: Tuomo Honkanen.

Perinteisiin juhannuskilpailuihin riitti osallistujia. Kuva: Tuomo Honkanen.

nautiskeli kesäillasta kallioilla, HKL:n 
puolella soitti yhtye tanssimusiikkia ja 
koko Länsiulapanniemen yllä leijui iloinen 
yöttömän yön tunnelma.

Eeva Kekkonen

Tikanheitto
Miehet
1. Pentti Tarvonen 35
2. Kari Laattala 26
3. Taneli Niemi 24
Naiset
1. Johanna Nikkonen 29
2. Marja Tiainen 21
3. Ulla Honkanen 18
Lapset
1. Taika Niemi 18
2. Maija Kenttämies 15
3. Ada Tiainen 2

Pallonheitto
Aikuiset
1. Mikko Leppialho 9
2. Tapani Tähkävuori 9
3. Kari Puustinen 6
Lapset
1. Aino Kenttämies 5
2. Tuukka Puustinen 3
3. Maija Kenttämies 3
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Ongintakilpailussa saaliit vähissä

Ongintakilpailupäivä-
nä 21.7. aamu valkeni 
aurinkoisena, mutta 
navakka tuuli viilensi 
ilmaa. Yhteensä yh-
deksän kalamiestä ja 
-naista ilmoittautui 
kilpailuun, jossa perin-
teiseen tapaan ongit-
tiin mato-ongella ja 
rannalta. Tyyli ja ma-
tojen alkuperämaa oli-
vat vapaat, mutta yhtä 
aikaa vedessä sai olla 
vain yksi onki. Veden 
lämmöksi mitattiin kil-
pailun alkaessa +15 °C. 
Kilpailun ylituomarina 
toimi oikeutetusti viime 
vuoden voittaja Sakari 
Harju ja hänen avusta-
janaan Matti Koskinen.

Tänä vuonna kilpai-
luun oli kutsuttu myös 
muut Länsiulapannie-
men kesämajalaiset, ja 
yksi osallistuja muilta 
alueilta tulikin – kuu-
sivuotias Ilari Palva 
sotainvalidien alueen 
särmöläisistä.

21.7.2012

Paikoin siiman selvittämiseen ja levän 
irrottamiseen kului enemmän aikaa kuin 
onkimiseen.

Kalastaja etsii paikkaa parempaa haavi maassa.

Lasten sarjan voittajan Ilari Palvan saalista punnitaan.

Tästäkin tyylikkäästä suorituksesta 
tuloksena oli vain yksi ahven.
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Ongintakilpailujen tulokset

Kokonaistulos
Miehet
Kari Puustinen 95 g
Tuomo Honkanen 89 g
Leo Kuokkanen 0
Kari Laattala 0
Juha Mustonen 0
Naiset
Maria Tanjunen 227 g
Ulla Honkanen 0
Arja Rönkkö 0
Lapset
Ilari Palva (Särmö) 142 g

Suurin kala
Aikuiset
Maria Tanjunen 185 g
Lapset
Ilari Palva (Särmö) 93 g

Tämän vuoden ongintakilpailun yl-
lättävin hetki koettiin punnituksessa: 
kilpailijoista viisi oli jäänyt kokonaan ilman 
saalista, eivätkä muidenkaan saaliit järin 
suuria olleet. Huonon syönnin syyksi spe-
kuloitiin tuulen suuntaa ja edellisen viikon 
sääoloja, mutta yhtä kaikki – kahdella 
ahvenella saatiin koko kilpailun suurin 
saalis, ja yhteensä kaloja nousi osallistu-
jille vaivaiset 7 kappaletta.

Onkirikoilta ja rantakivillä liukastumi-
silta ei tänäkään vuonna vältytty, mutta 
muut kalastustapaturmat jäivät onneksi 
uhkailuista huolimatta toteutumatta. Ja 
leveä oli lasten sarjan voittajan hymy, kun 
palkintoaan hän pääsi valitsemaan.

Teksti ja kuvat 
Eeva Kekkonen

Kaikkien sarjojen voittajat, vasemmalta Maria Tanjunen (227 g), 
Kari Puustinen (95 g) ja Ilari Palva (142 g).

Ja tässä hymyilee saaliitta jääneiden ”Nollakerho”.
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Kauniina elokuisena iltana 25.8. oli aika 
venetsialaisten lyhtyjuhlien. Illan hämär-
tyessä saunarantaan katettiin pitkä pöytä 
ja ranta koristeltiin lyhdyin ja ulkotulin. 
Kukin toi jotakin yhteiseen pöytään, 
pöytä notkui runsaista herkuista ja par-
haita reseptejä vaihdettiin. Tuoreita itse 
tehtyjä makkaroita tuskin kukaan saattoi 
vastustaa.

Illan kääntyessä yöhön löytyivät kita-
rat. Soitto soi ja yhteislaulu raikui – välillä 
lauluvihosta, välillä ulkomuistista – aina 
aamuyöhön asti. Suuret kiitokset väsy-
mättömille musikanteillemme!

Teksti: Eeva Kekkonen
Kuvat: Tuomo Honkanen

Majalaisia kolmessa polvessa: Kari ja 
Miika Puustinen sekä Eric Brander.

Venetsialaisten lyhtyjuhlien tunnelmaa

Hämyisä elokuinen ilta,
 meri ja syttyvät lyhdyt.

Tunnelma on käsin kosketeltava.

Näissä juhlissa osataan nauttia myös kattauksesta
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Yhdistyksemme muita tapahtumia vuonna 2012
Pikkujoulut
Yhdistyksemme pikkujouluja juhlittiin 
Kesäkodilla 27.11.2011. Vaikkei sää ollut-
kaan kovin jouluinen vesisateineen, juhla-
tunnelma virisi nopeasti glögin ja piparin 
tuoksussa. Jouluherkkua oli pöydässä 
monenlaista, ja joululaulut kiirivät ilmoille 
taitavien soittajien ja laulajien ansiosta. Ja 
piipahtihan se pukkikin lahjakontteineen.

Ulkoilupäivä
Perinteistä Helsingin poliisilaitoksen kesäkotiyhdistys ry:n, YT-henkilöstötoimikunnan ja 
Poliisimajalaiset ry:n järjestämää ulkoilupäivää vietettiin 11.3.2012 Kesäkodilla talvisessa 
säässä. Tapahtuma saunoineen ja hernekeittoineen houkutteli paikalle runsaasti väkeä.

Seisova pöytä notkui ja ruokaa riitti, kiitos emäntien ja isäntien! 
Kuva: Tuomo Honkanen.

Musiikkia jouluisille korville.   Kuva: Tuomo Honkanen.Melkein kolmikuinen Onni pääsi pukin 
syliin. Kuva: Tuomo Honkanen.

Ulkoilun jälkeen keitto maistuu! Kuva: Tuomo Honkanen
Pienimmille löytyi jännittävä liukumäki. 
Kuva: Tuomo Honkanen
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Grillijuhlat
Grilli laitettiin kuumaksi ja sinne mainiot 
kasslerit paistumaan 19.8.2012 yhdistyk-
semme grillijuhlissa. Perinteinen Karin 
grilli oli laajentanut toimintaansa ja toisen 
ritilän äärellä hääräsi Leo. Poikkeuksen 
juhlaan toi myös paikka, pöytä oli nimit-
täin katettu Veljesmajalle.

Talven jäljiltä puhdistuu pakkasmökki. 
Kuva: Tuomo Honkanen.

Mestari työnsä ääressä. Kuva: Tuomo 
Honkanen.

Veljesmajassa juttu lensi ja ruoka hupeni. 
Kuva: Tuomo Honkanen.

Katoksen alle mahtuu vielä.  
Kuva: Tuomo Honkanen.

Sateisen sään vuoksi ulkona jouduttiin 
syömään tiiviisti katoksen alla, mutta 
Veljesmajan lämmin ja kotoisa sali toimi 
varsin mainiosti sekä tarjoilujen että juh-
lijoiden sateensuojana. Salaatit ja possut 
katosivat tuota pikaa parempiin suihin, 
mutta onneksi jälkiruoka menee toiseen 
mahaan – Thun munkit maistuivat jälleen 
aterian päätteeksi.

Kevättalkoot
Kesäkotiyhdistyksen ja Poliisi-
majalaisten yhteiset kevättal-
koot pidettiin 5.5. Yhteistuu-
min talkoissa siivottiin vessat, 
huoltorakennus ja kylmätilat 
kesäkuntoon sekä raivattiin 
yhteisiltä alueilta talvimyrsky-
jen jäljet. Omistakin nurkista 
sai ylimääräiset tavarat kantaa 
siirtolavalle. Talkooväki sai jäl-
leen kahvit juodakseen, ja kesän 
ensimmäinen sauna maistui niin 
ihanalle.

Ryhmätyössä on voimaa.   Kuva: Tuomo Honkanen.
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Myös vuonna 2012 rakennettiin uusia majoja. Alla olevien lisäksi syystalkoisiin mennessä majan 237 uusi 
omistaja Viljo Hokkanen oli ehtinyt purkaa vanhan majan, ja uusi maja on valmistumassa vielä syksyn aikana.

Rakennustöitä ja ojan kaivuuta

Kuokkasen maja (251) seisoo ylväästi kalliolla. Pallasteen uuden majan (maja 234) pihaa muokattiin yhteistyössä 
kaupungin kanssa märkyyden poistamiseksi.

Tapani-myrskyssä vaurioituneen majansa tilalle Sammot (maja 218) 
rakennuttivat entistä ehomman.

Entisen lehtikompostin 
paikalle kaupunki veti 
ojituksen, jotta maaperä 
kuivuisi. Ensin oli raivattava,, 
jotta päästiin kaivamaan. 
Kuvat: Tuomo Honkanen.

Toukokuun lopulla saunan edusta sai hienon terassin. Terassin eri puolien 
välille voi tarvittaessa pystyttää myös seinän näkösuojaksi ja oman rauhan 
varjelemiseksi. Kuvat: Tuomo Honkanen.
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Kesätunnelmia

Yhdistys muisti Eric Branderia, pisim-
pään yhtäjaksoisesti mökin omistanutta 
jäsentään, hänen täytettyään 80 vuotta. 
Kuva: Vesa Lilja.

Yhdistyksen katokset on melko helppo kasata ja purkaa, mut-
ta onnistuu se siirtäminen näinkin, kun on riittävän monta 
apulaista. Kuva: Tuomo Honkanen.

”Humalakuja” sai tänä kesänä portin. 
Kuva: Eeva Kekkonen.

Antero hankki haitarin, ja toisestakin on 
jo kuulemma käyty ostoneuvotteluja. 
Kuva: Vesa Lilja.

Miesten puolen saunan pukuhuoneessa saatiin kesän mit-
taan seurata shakkiotteluita. Tämä peli päättyi tasapeliin 
mustan ehdotuksesta. Kuva: Lauri Saarela.

Venetsialaisissa juhlijoita ilahduttivat merestä kohoavat veis-
tokset – uimarit hämärässä kivellä. Kuva: Tuomo Honkanen.
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HKL:n kesämajat juhlivat 80-vuotista 
historiaansa 4.8.2012. Myös meidän yh-
distyksemme halusi muistaa tätä merkki-
vuotta osallistumalla juhliin ja lausumalla 
tervehdyksen majalaisnaapureille.

Syystalkoot

Kesän 2012 päätteeksi maja-alueemme 
laitettiin kuntoon syystalkoissa 8.9.2012. 
Vaikka tehtäviä olikin vähemmän kuin 
keväällä, hommaa riitti kyllä kaikille 
halukkaille. Huoltorakennuksen rännien 
siivous vaatii kiipeilyä ja kesän aikana 
reuhahtaneet pensasaidat siistimistä. 
Olipa vielä jäljellä jonkin verran Tapani-
myrskyn jälkiäkin.

Yhteistuumin talkoissa aherrettiin ja 
sitten vastapainoksi nautittiin talkookah-
veista Veljesmajalla. Pölyt ja punkit pestiin 
pois kesän viimeisessä saunassa, ja vähi-
tellen syksy saapuu Länsiulapanniemelle.

Eeva Kekkonen

Myös talkoohengessä teki Viljo Hokka-
nen uudet ulkoportaat Veljesmajaan. 
Kuva: Eeva Kekkonen.

Välillä talkoisiin kuuluu apinan hommia 
– suuri myrskyssä irronnut oksa roikkui 
korkealla puussa, ja turvallisuussyistä se 
oli saatava alas. Kuva: Vesa Lilja.

HKL:n kesämajojen 
80-vuotisjuhlat

Juhlissa riitti hyvää tuulta, kiitoksia 
menneille ja nykyisille aktiivisille jäse-
nille, maistuvaa ruokaa ja ennen kaikkea 
runsaasti väkeä. Illalla juhlavieraisiin pani 
vauhtia varsinainen swing-orkesteri.

Vuonna 1932 Raitiotie ja Omnibus 
OY:n toimitusjohtaja Idström totesi       
alueen avauspuheessaan seuraavasti: 
”Minä toivon, että tämä paikka muodos-
tuisi Teille rakkaan huolenpidon kohteeksi 
ja että se Teille tarjoaisi sopivan suojan ja 
hyvän toveruuden kasvattamiselle.”  Tä-
hän ajatukseen me kaikki voimme varmas-
ti vielä 80 vuotta myöhemminkin yhtyä.

Eeva Kekkonen

Pirjo ja Kari edustivat yhdistystämme. Naapu-
rialueelle lahjaksi hankittiin kirkkaan oranssit 
kottikärryt, sävy sävyyn metron kanssa. 
Kuva: Eeva Kekkonen.

Juhliin oli hankittu kokonainen savus-
tettu porsas, josta mureaa lihaa riitti 
kaikille. Kuva: Eeva Kekkonen.
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Mennyt talvi oli runsasluminen mutta 
leuto. Jäät lähtivät Lauttasaaren rannoilta 
jo maaliskuun puolen välin jälkeen. Muu-
tama jäälautta oli vielä ajautunut rantaan, 
kun laskimme ensimmäisen kerran verkot 
vesille.

Oli huhtikuun ensimmäinen päivä. Ilma 
oli aurinkoinen ja tuuli etelä-luoteesta 
kohtalainen.

Kalastuksen aloitusajankohta oli ai-
kaisin, mitä minä olen ”Ohran” kanssa 
kokenut. Olimme hankkineet neljä ver-
konmerkkiä, ja kaikki käytettiin.

Yöllä oli satanut paksu lumi maahan, 
ja ilma oli muutenkin viilentynyt. En-
simmäinen ja toinen verkko olivat tyhjiä. 
Kolmannessa verkossa oli mukavan ko-
koinen taimen, jonka päätimme graavata. 
Muut kalat (silakan ja norssin) heitimme 
takaisin mereen.

Viikonloppukalastus jatkui epäsäännöl-
lisesti. Toukokuussa ahven liikkui hyvin, ja 
savustimme muutaman laatikollisen sekä 
paistoimme ahvenfileitä.

Kalastuskausi loppui keväällä merive-
den lämmetessä juhannuksen tienoilla, 
ja se jatkuu elo-syyskuun vaihteesta aina 
jäiden tuloon saakka. 

Sakari Harju
kuvat kirjoittajan arkistosta

Verkoilla 
saunarannassa

Kevään ensimmäisen kalareissun taimen. Kylmäketjun katkeamisesta ei tarvinnut 
huolehtia.

Saalista riitti keväämmälläkin.

VEPSÄLÄINEN
Espoo, päämyymälä

Juvankartanontie 11, 02920 ESPOO • Vaihde 020 7801 471

Espoo, Suomenoja
Martinsillan kauppakeskus

Martinsillantie 10, 02270 ESPOO • Puhelin 020 7801 300
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Poliisimajalaiset ry:n sääntömääräinen 
vuosikokous pidettiin torstaina 19.4.2012 
klo 18.00 alkaen Poliisien majalla Lautta-
saaren Länsiulapanniemellä. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntöjen 10 §:n mukaiset asiat. 
Kokouksessa oli paikalla 18 jäsentä, ja 4 jä-
sentä oli edustettuna valtakirjalla. Paikalla 
oleva äänimäärä oli 19 ääntä.

Yhdistyksen puheenjohtaja toivotti ko-
kousväen tervetulleeksi ja avasi kokouksen 
klo 18.05 avaussanoilla.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin 
Matti Koskinen ja sihteeriksi Kari Brander 
sekä pöytäkirjantarkastajaksi ja tarvit-
taessa ääntenlaskijoiksi Mika Iivari sekä 
Viljo Halonen. Todettiin kokous lailliseksi 
ja päätösvaltaiseksi sekä hyväksyttiin 
esityslista pienin asioiden käsittelyjär-
jestystä koskevin muutoksin kokouksen 
työjärjestykseksi.

Seuraavaksi esiteltiin toimintakerto-
mus, tilinpäätös sekä toiminnantarkas-
tajan lausunto. Toimintakertomuksessa 
oikaistiin aiemmin tapahtunut virhe 
majan 247 siirron kohdalla. Kyseinen siirto 
tapahtui jo vuonna 2010.

Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti, 
ja hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
myönnettiin vastuuvapaus. lisäksi kuluvan 
vuoden osalta päätettiin, että hallituksen 
jäsenille ja yhdistyksen toimihenkilöille ei 
makseta palkkioita ja että toiminnantar-
kastajalle maksetaan kohtuullisen laskun 
mukaan.

Hallituksen laatima toimintasuunni-
telma vuodelle 2012 hyväksyttiin pienin 
muutoksin. Sen jälkeen esiteltiin vuoden 
2012 tulo- ja menoarvio, joka vahvistettiin 
kokouksen päätöksellä.

Sen jälkeen päätettiin, että edellisten 
vuosien tapaan jäsenmaksua ei peritä 
mutta yhdistykseen liittymismaksuna 

Yhdistyksen kokous 19.4.2012

peritään 150 euroa. Vahvistettiin myös 
majamaksut ja osuudet maja-alueen 
kuluista vuodelle 2012.

Hallitus esitteli kokousväelle päivi-
tetyn pitkän tähtäimen suunnitelman 
(PTS), joka vahvistettiin pienin teknisin 
muutoksin. Suunnitelmassa pyrittiin 
ottamaan huomioon myös jäsenille syk-
syllä 2011 tehdystä jäsenkyselystä saadut 
vastaukset.

Todettiin, että jo aiemmin vuosina 
2010 ja 2011 oli vuosikokous antanut val-
tuudet rannan huoltorakennuksen ja vesi- 
ja jätehuollon kehittämisen suunnittelu-
kuluihin. Nyt kokouksessa myönnettiin 
hallitukselle valtuudet toteuttaa rannan 
huoltorakennuksen urakkasopimuksen 
solmiminen tarjouksien perusteella sekä 
vesihuollon kehittäminen aiemmin sovi-
tuin osuuksin PTS:n mukaisesti yhdessä 
Kesäkotiyhdistyksen kanssa.

Seuraavana oli vuorossa hallituksen 
puheenjohtajan valitseminen, hallituksen 

jäsenten lukumäärästä päättäminen ja 
hallituksen muiden jäsenten valitseminen. 
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
Matti Koskinen hänen suostumuksensa 
mukaisesti. 

Kari Brander oli ilmoittanut jo aiemmin 
vetäytyvänsä hallituksen jäsenyydestä ja 
varapuheenjohtajan ja sihteerin tehtävis-
tään, mutta muut edellisen hallituksen 
jäsenet olivat ilmoittaneet suostuvansa 
jatkamaan hallituksen jäseninä kokouksen 
niin päättäessä. Näin ollen hallituksen 
jäseniksi valittiin uudelleen Eeva Kekko-
nen, Mikko Leppialho, Kari Puustinen ja 
Pirjo Suomalainen sekä uudeksi jäseneksi 
Mika Iivari.

Toiminnantarkastajaksi valittiin koko-
uksessa yksimielisesti Ilkka Ritvanen ja va-
ratoiminnantarkastajaksi Taisto Rajamäki.

Muissa asioissa hallitus esitti Tuomo 
Honkasen kutsumista kunniapuheenjoh-
tajaksi ja esitys ja siihen sisältyvä ansio-
luettelo luettiin kokousväelle. Yhdistyksen 
jäsenet hyväksyivät esityksen, ja yhdistyk-
sen pitkäaikainen puheenjohtaja Tuomo 
Honkanen kutsuttiin Poliisimajalaiset Ry:n 
kunniapuheenjohtajaksi. Lopuksi Tuomo 
Honkanen piti lyhyen kiitospuheenvuo-
ron, jossa hän ilmoitti vastaanottavansa 
kunniapuheenjohtajuuden.

Lisäksi käytiin läpi Helsingin poliisi-
laitoksen kesäkotiyhdistyksen tiedote 
kesälle 2012.

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 
20.50

Eeva Kekkonen

Vasemmalla kokouksen sihteeri Kari Brander ja oikealla puheenjohtaja
Matti Koskinen. Kuva: Tuomo Honkanen.

Kokouskansa tarkkaavaisena. Kuva: Tuomo Honkanen.
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1. Yleistä
Vuosi 2011 toi muutoksia poliisimaja-
laisten organisaatioon, kun pitkäaikainen 
puheenjohtajamme Tuomo Honkanen 
jättäytyi ”eläkkeelle” toimestaan. Muuten 
yhdistyksen neljästoista toimintavuosi on 
mennyt edellisten vuosien tapaan.

Rakennustapaohjeen mukaisia uusia 
majoja on edelleen rakennettu ja vanhoja 
majoja on myös remontoitu. Alueen yleis-
ilme on ollut siisti, mutta tapaninpäivän 
myrsky aiheutti vahinkoja alueellamme.

Vuoden lopussa yhdistyksessämme oli 
72 jäsentä, joista yhteisomistajajäseniä oli 
16 (0,5 ääntä), sekä yksi kunniajäsen (Ulla 
Honkanen).

2. Kokoukset ja organisaatio
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 
27.3.2011. Kokouksessa valittiin yhdistyk-
selle uusi puheenjohtaja, Matti Koskinen 
(maja 257), ja hallituksen jäseniksi Kari 
Brander (maja 253), Eeva Kekkonen (maja 
254), Mikko Leppialho (maja 266), Kari 
Puustinen (maja 228) ja Pirjo Suomalai-
nen (maja 257). Toiminnan tarkastajaksi 
valittiin Ilkka Ritvanen ja varalle Taisto 
Rajamäki.

Järjestäytymiskokouksessa hallitus 
valitsi yhdistyksen sihteeriksi sekä varapu-
heenjohtajaksi Kari Branderin, rahaston-
hoitajaksi Mikko Leppialhon, viestinnästä 
vastaavaksi sekä Poliisimajalaiset-lehden 
päätoimittajaksi Eeva Kekkosen, raken-
nustoimikunnan puheenjohtajaksi Kari 
Puustisen sekä ns. ”huvitoimikunnan” 
vetäjäksi Pirjo Suomalaisen.

Toimintavuoden aikana hallitus on 
kokoontunut 8 kertaa, joista uusi hallitus 
6 kertaa.

Lisäksi pidettiin yhdistyksen ylimää-
räinen kokous 21.11.2011, jossa käsiteltiin 
Sotainvalidien rakennusten ostamista 
sekä PTS-suunnitelmaa.

3. Toiminta
3.1. Maanvuokrasopimukset
Yhdistyksellä on toimintavuoden lopussa 
voimassaoleva maanvuokrasopimus kaik-
kien majalaisten kanssa.

Poliisimajalaiset ry

3.2. Yhdistyksen hyväksymät siirrot
Yhdistys on hyväksynyt toimintavuoden 
aikana seuraavat maanvuokrasopimusten 
siirrot / solminut uudet maanvuokraso-
pimukset:
Maja myyjä/luovuttaja Ostaja/saannonsaaja

208 Helky Punnan kuolinpesä Sanna Kaisa Tuppurainen

247 Uolevi Lehtinen Päivi Pyhäsalmi ja 
  Pekka Ryhänen

224 Reino Ketola Seppo Ketola

245 Annalee Savolainen Tuija ja Seppo Tuomaala

3.3. Rakentamistapaohje
Saatuaan majanomistajalta ilmoituksen 
aikomastaan majan korjaus- tai raken-
tamissuunnitelmasta yhdistys on tarkas-
tanut, että suunnitelmat ovat Helsingin 
kaupungin rakennustapaohjeiden mukai-
set ennen kuin on antanut hyväksymisen 
toimenpiteelle.

Yhdistys on velvoitettu pitämää kir-
janpitoa (Rakennusviraston sähköposti 
28.5.2009) rakennustapaohjeiden pienis-
tä poikkeamista, jotta myyntitilanteessa 
löytyy tieto, että yhdistys on antanut 
luvan ko. muutoksiin/poikkeamiin.

Rakennusvirasto on ilmoittanut, että 
he tulevat tekemään katselmuksia alueil-
la, jolloin yhdistysten on purettava sellai-
set muutokset, joille ei ole annettu lupaa.

Vuokramiehen on pyydettävä lupa 
katoksen tai teltan pystyttämisestä 
yksittäistä tilaisuutta varten. Pyynnöt 
kirjataan yhdistyksen kalenteriin (www.
poliisimajalaiset.fi).

Kesämaja-alueiden tulee olla yleis-
ilmeeltään siistit ja vuokrasopimuksen 
edellyttämässä kunnossa. Kesämajojen 
ympärillä ei saa olla varastoituna erilaisia 
sinne kuulumatonta tavaraa, komposteja, 
tms., mikä rumentaa ympäristö- ja kau-
punkikuvaa.

3.4. Yhteistoiminta 
Kesäkotiyhdistyksen kanssa
Yhdistyksemme ovat jatkaneet hyvää 
yhteistyötä.
–  Ulkoilutapahtuma järjestettiin yhdessä 

13.3.2011.

–  Kevät- ja syystalkoiden kustannukset 
ovat jaettu Kesäkotiyhdistyksen kanssa.

–  Juhannusjuhlat järjestettiin yhdessä 
Kesäkotiyhdistyksen kanssa.

–  Ne poliisimajalaiset, jotka eivät ole polii-
sihallinnon piirissä, ovat voineet käyttää 
sovituin tavoin saunaa sekä suihkua ns. 
sauna- / suihkupassilla.

–  Poliisimajalaiset Ry:n puheenjohtaja on 
kutsuttu Kesäkotiyhdistyksen vuosiko-
koukseen.

–  Vuodesta 2008 alkaen on biojätteet 
toimitettu samaan astiaan, ja kesäkau-
desta 2009 alkaen majalaisten kaksi 
roska-astiaa on ollut Kesäkotiyhdistyk-
sen roskakatoksessa.

3.5. Neuvottelut sotainvalidien kanssa
Vuoden aikana on tehty ratkaisu edel-
liseltä vuosilta siirtyneitten mökkien 
huoltomaksuvaateesta. Päätettiin maksaa 
kolmen siirtyneen majan huoltokustan-
nuksista 25 euroa per maja per vuosi 
vuodesta 2003 alkaen, yhteensä 729 
euroa. Maksu hoidetaan Särkiniemen 
mökkiläisten kautta, joka ohjaa maksun 
edelleen tarvittaessa huollosta vastaaville 
tahoille.

Yhdistys on tehnyt ostotarjouksen 
Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piiri 
ry:lle seuraavista Helsingin kaupungin 
Länsiulapanniemellä sijaitsevista raken-
nuksista:

– Veljesmaja (rakennus 302)

– Sauna ja laituri 
 (rakennukset 307 ja 395)

– Talonmiehen asunto ja sähköpääkeskus 
 (rakennus 301)

– Moottorivaja (rakennus 309)

– WC-rakennus 308 
 (rakennuksen 204 vieressä) 

– WC-rakennus 310 
 (HKL:n maja-alueen lähellä) 

– Kesävesiputkisto

Veljesliiton Helsingin piirin päätös 
myymisestä on siirtynyt vuoden 2012 
puolelle.

Toimintakertomus 2011
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3.6. Pitkän tähtäimen suunnitelma
Yhdistyksen ylimääräinen kokous antoi 
hallitukselle luvan valmistella uudistetun 
PTS:n esitettäväksi yhdistyksen sääntö-
määräiseen vuosikokoukseen keväälle 
2012, mikäli sotainvalidien rakennusten 
kauppa toteutuu. Hallitus on jatkanut 
kuitenkin rannan huoltorakennuksen 
valmistelua sekä vesihuollon kehittämistä 
nykyisen (vuoden 2008) PTS:n mukaisesti.

3.7. Tiedotteet
Yhdistyksen internet-sivuilla (www.polii-
simajalaiset.fi) on vain jäsenille tarkoitetut 
sivut. Sinne on laitettu ajankohtaisten 
asioitten sekä tiedotteiden lisäksi pää-
sääntöisesti tiedote jokaisen hallituksen 
kokouksen jälkeen. 

Yhdistyksen jäsenille on tehty kysely / 
mielipidetiedustelu koskien sotainvalidien 
rakennusten hankkimista sekä nykyisestä 
PTS-suunnitelmasta. Tulokset kyselystä 

julkaistiin yhdistyksen ylimääräisessä 
kokouksessa 21.11.2011.

Lisäksi tiedottamiseen on käytetty pos-
tin lisäksi sähköpostia sekä yhdistyksen 
ilmoitustaulua.

Yhdistys on julkaissut myös jäsen- ja 
tiedotuslehden, joka ilmestyi 13.10.2011.

3.8. Tapahtumat
Yhdistys on järjestänyt kaikille majan-
omistajille perheineen seuraavanlaisia 
tapahtumia:

13.3.  Ulkoilupäivä (yhdessä 
 Kesäkotiyhdistyksen kanssa)

7.5.  Kevättalkoot

24.6.  Juhannusjuhlat (yhdessä 
 Kesäkotiyhdistyksen kanssa)

27.7.  Ongintakilpailut

21.8.  Grillijuhlat

10.9.  Syystalkoot

27.11.  Pikkujoulut

4. Talous
Yhdistyksen toiminta on pysynyt budjetin 
puitteissa. Vuoden 2008 vuosikokouksen 
hyväksymän pitkän tähtäimen suunnitel-
man mukaisesti on kertynyt suunnitel-
mallista ylijäämää, joka on muodostunut 
osuuksista yhteisistä kuluista sekä yhdis-
tyksen varainhankinnasta.

Suurempia kalustohankintoja ei toi-
mintavuoden aikana ollut. Yhdistyksen 
käyttöön hankittiin esim. grilli ja astioita. 
Vuosikokous päätti periä liittymismaksua, 
mutta ei erillistä jäsenmaksua.

Helsingissä 21. päivänä 
maaliskuuta 2012

Hallitus
Matti Koskinen, Kari Brander, 

Mikko Leppialho, Kari Puustinen, 
Eeva Kekkonen, Pirjo Suomalainen

Haluatko ilmaisen arvioinnin?  
Soita 010 255 6090

SVENSKA  KULTURFONDEN

Dekra Industrial Oy
www.dekra.fi

www.fazer.fi
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Tuomo Honkasesta
 Poliisimajalaiset ry:n kunniapuheenjohtaja

Kunniakirja ja kukat löysivät heti paikan 
Tuomon kotoa. Kuva: Tuomo Honkanen.

Yhdistyksen puheenjohtaja onnittelee kunniapuheen-
johtaja Tuomo Honkasta 19.4.2012.
 Kuva: Pirjo Suomalainen.

Yhdistyksen kokouksessa 19.4.2012 hal-
litus esitti Tuomo Honkasen kutsumista 
yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi. 
Hallituksen esitystä kannatettiin yksi-
mielisesti. Kiitokseksi yhdistyksen vuoksi 
tekemästään työstä Tuomolle ojennettiin 
juhlallisesti kunniakirja ja annettiin kun-
nioittavat suosionosoitukset.

Esityksen pohjana oli seu-
raavanlainen ansioluettelo, 
joka kertoo sekä Tuomon hoi-
tamien asioiden monipuoli-
suudesta että hänen suuresta 
paneutumisestaan yhteisen 
hyvän ajamiseen yhdistyksen 
perustamisesta alkaen.

Ansioluettelo ja 
kunniapuheen-
johtajaksi esittäminen
”Hallitus kiittää yhdistyk-
semme hyväksi toiminutta 
henkilöä, joka on yhdistyksen 
perustamisesta lähtien vapaa-
ehtoisesti ja aktiivisesti kehit-
tänyt yhdistyksen toimintaa 
jäsenten parasta ajatellen. 
Hän on hoitanut puheenjoh-
tajan tehtävien lisäksi moni-
naisia juoksevien asioita jo 14 
vuoden ajan.

Hän on yhdistyksemme 
perustajajäsen sekä toimi pu-
heenjohtajana perustamisesta 
1997 lähtien vuoteen 2011 
asti. Hänen jättäytyessä pois 
puheenjohtajan tehtävistä on 
Poliisimajalaiset Ry kasvanut 
elinvoimaiseksi ja vakavarai-

seksi yhdistykseksi. Hänen pohjaltaan on 
yhdistyksen toimintaa ollut helppo jatkaa 
suunnitelmien mukaisesti.

Lisäksi hän on muuan muassa kerännyt 
ja taltioinut ansiokkaasti yhdistyksemme 
maja-alueen historiaa, tehnyt yhdis-
tykselle merkittävää varainhankintaa, 
hoitanut menestyksekkäästi sopimus-

neuvotteluja Helsingin kaupungin kanssa, 
toiminut aktiivisesti yhteyshenkilönä eri 
viranomaisten kanssa varmistaen esi-
merkiksi yhdistyksen yleishyödyllisyyden, 
edustanut arvostettavasti yhdistystä eri 
sidosryhmätilaisuuksissa sekä kehittänyt 
maja-alueen toimintoja innovatiivisesti.

Hallitus esittää, että yhdistyksen 
kokous kutsuu kunniapuheenjohtajaksi 
Tuomo Juhani Honkasen.

Helsingissä, Poliisien majalla 19.4.2012
Poliisimajalaiset ry:n hallitus”

Kiitokset sinulle Tuomo vuosia jat-
kuneesta työstä ja yhdistyksellemme 
antamastasi korvaamattomasta avusta!

Eeva Kekkonen

Kiviaidankatu 2, 00210 Helsinki
ali.tikkala@k-supermarket.fi

Puh. 09-682 9130
Avoinna: ma-pe 7-21, la 7-18, su 12-18

LAUTTASAARI
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Poliisimajalaiset ry:n ylimääräinen kokous 
pidettiin maanantaina 21.11.2011 klo 
18.00 alkaen Kesäkodilla Länsiulapannie-
mellä. Kokous oli kutsuttu koolle, koska 
yhdistykselle oli tullut tilaisuus ostaa 
Sotainvalidien alueen rakennukset. 

Kokouksessa käsitellyt asiat
Hallitus esitteli kokousväelle pitkän täh-
täimen suunnitelman (PTS) nykytilanteen 
sekä sotainvalidien rakennusten kunnon ja 
käyttötarkoitusmahdollisuudet. Samalla 
esiteltiin myös ennen kokousta yhdis-
tyksen jäsenille tehdyn neuvoa antavan 
mielipidekyselyn PTS:ää ja sotainvalidien 
rakennuksia koskevat vastaukset sekä vas-
taukset siitä, miten PTS:ää tulisi muuttaa, 
jos sotainvalidien rakennukset hankitaan. 

Kokoukselle kerrottiin myös, että piiri 
on myymässä rakennukset vain kaikki 
yhdessä, eikä se harkitse yksittäisten 
rakennusten myymistä erikseen. 

Sotainvalidien rakennusten ostami-
sesta ja sen vaikutuksista yhdistykseen 
käytiin kokouksessa vilkas keskustelu. 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous 21.11.2011

Kokouksen päätökset
Yhdistyksen kokous antoi hallitukselle 
valtuudet ostaa Sotainvalidien Veljesliiton 
Helsingin piiri ry:ltä seuraavat Helsingin 
kaupungin Länsiulapanniemellä sijaitsevat 
rakennukset: Veljesmaja, sauna ja laituri, 
talonmiehen asunto ja sähköpääkeskus, 
moottorivaja, kaksi WC-rakennusta sekä 
Sotainvalidien alueen kesävesiputkisto.

Kaupan ehdoksi asetettiin, että kauppa 
astuu voimaan vasta, kun Poliisimaja-
laisten ja Helsingin kaupungin kesken 
on hyväksytty rakennusten maanvuok-
rasopimus. 

Päätös syntyi äänin 24 puolesta ja 7,5 
vastaan, 2 ääntä hylättiin. 

Lisäksi yhdistyksen kokous antoi hal-
litukselle tehtäväksi, jos edellä päätetty 
kauppa toteutuu, valmistella uudistettu 
PTS esitettäväksi yhdistyksen sääntömää-
räiseen vuosikokoukseen keväälle 2012.

Tarjouksen eteneminen 
kokouksen jälkeen
Poliisimajalaiset ry:n hallitus teki os-

totarjouksen ylimääräisen yhdistyksen 
kokouksen päätöksen mukaisesti tiistaina 
22.11.2011. Rakennukset tarjouduttiin os-
tamaan yhteishintaan 8 000 euroa. 

Sotainvalidien piirin hallitus kokoontui 
23.11.2011 ja jätti asian pöydälle. He käsit-
telivät ostotarjousta uudelleen 6.2.2012 
ja päättivät myydä omistamansa raken-
nukset Särkiniemen mökkiläisille (Särmö). 
Päätöksen taustalla vaikutti luultavasti 
eniten se, että Särmö on jo menneenä 
vuonna tehnyt yhteistyötä sotainvali-
dimajalaisten kanssa. Näin he tuntuivat 
luontevammalta jatkajalta rakennusten 
omistajina.

Yhteistyö Särmön kanssa rakennusten 
suhteen on kuitenkin alkanut jo tänä 
kesänä. Veljesmajaa olemme saaneet 
käyttää sekä grillijuhlissamme että syys-
talkoiden kahvitukseen, ja saunaankin 
poliisimajalaiset ovat olleet tervetulleita. 
Tulevaisuudessa yhdistysten yhteistyö 
löytää kyllä omat tapansa.

Eeva Kekkonen

EKENÄS - TAMMISAARI

Rautatienkatu 19, 10600 Tammisaari
Puh. 019-212 6500

Av.: ark. 7-21, la 8-18, su 12-18
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Avain 
Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus 
hankkia (omakustannushintaan) avain 
yhdistyksen yhteisiin tiloihin kysymällä 
sitä puheenjohtajalta. Avain sopii mm. 
vessoihin (4 kpl), huoltorakennukseen 
204 ja rannan Pakkasmökkiin. Lisäksi 
avaimella saa auki ilmoitustaulun ja sou-
tuveneen lukot sekä peräkärryn kuomun 
(mutta ei itse kärryn lukitusta).

Jos avain katoaa, siitä on ilmoitettava 
jollekin hallituksen jäsenelle, jolloin uusi 
avain teetetään majalaisen kustannuksel-
la. Mahdollisesta avaimen löytymisestä 
tulee myös ilmoittaa. 

Grilli
Yhdistyksen kaasugrilliä voi erityistilan-
teissa lainata. Lainaus laitetaan internet-
sivujemme kalenteriin samoin kuin perä-
kärryn ja aggregaatin varauskin.

Grillin luovuttaa erikseen sovitusti joku 
hallituksen jäsenistä, ja sen palautuksesta 
sovitaan vastaavasti hallituksen jäsenen 
kanssa, joilla on avain T-varastoon. Grilli 
ja sen tarvikkeet on puhdistettava hyvin 
ennen palautusta. 

Huoltorakennus 204
Huolto- ja wc- rakennus 204 sijaitsee il-
moitustaulun takana ”alapihalla”. Huolto-
rakennuksessa on 4 siistiä puuseekoppia, 
varasto- ja kirjasto-osa sekä erillinen vain 
yhdistyksen hallituksen jäsenille avoinna 
oleva säilytyskoppi (T-varasto) talon pää-
dyssä. Varasto- ja kirjasto-osassa on mm. 
–  vessojen tarvikkeet (paperit, kuivikkeet 

ja makkipakkeja), 
–  lainattavaksi ulkopöytiä ja -tuoleja sekä 

sadekatos, jonka käytöstä tulee ilmoit-
taa internet-sivujemme kalenterissa, 
kuten telttailustakin

–  lainattavaksi aggregaatti, jonka varaus 
laitetaan internet-sivujemme kalente-
riin kuten perävaununkin, 

–  lainattavaksi työkaluja, kuten lapioita, 
kottikärryjä, rautakanki, oksaleikkuri ja 
tikkaat, sekä 

–  mikro, kahvinkeitin ja latauspiste pien-
laitteille sekä lainattavaksi kahviastiasto. 
Siellä on myös kirjasto-osa, josta saa 

kirjoja ja lehtiä lainata tai jonne tuoda 
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niitä lainattavaksi. Jos jokin yhteisistä 
tavaroista rikkoutuu, pyydetään siitä 
ilmoittamaan jollekin hallituksen jäse-
nelle. Varasto- ja kirjasto-osaan sopii 
majalaisten avain.

Ilkivalta, myrskyvauriot ja 
vastaavat
Havaitessaan alueella jotain tavalli-
suudesta poikkeavaa, kuten vuotavan 
vesijohdon, kaatuneen puun, naapurin 
rikkoutuneen ikkunan, hirviä alueella tai 
kiville hakkaavan veneen, majalainen on 
velvollinen ilmoittamaan asiasta majan 
omistajalle tai jollekin hallituksen jäse-
nelle, joka puolestaan ottaa yhteyttä 
omistajaan. Hätätapauksissa soita hätä-
keskukseen numeroon 112.

Ilmoitustaulu 
Ilmoitustaulu sijaitsee saunarantaan 
kulkevan alemman hiekkatien varressa, 
parkkialueen alalaidalla. Taululla ovat ma-
jalaisille tarkoitetut tiedotteet ja kokous-
kutsut. Majalaiset voivat laittaa taululle 
myös majojensa yms. myynti-ilmoitukset. 
Perinteisesti uimaveden lämpötilakin on 
siellä ilmoitettu, jos se on mitattu. Ilmoi-
tustaulu aukeaa majalaisten avaimella.

Istutukset ja aidat
Maanvuokrasopimuksemme mukaan 
”vuokramies on velvollinen pitämään 
kesämajan ja siihen liittyvät rakennelmat 
hyvässä kunnossa sekä lähiympäristön 
siistinä ja mahdollisimman luonnonmu-
kaisena”. Tämän katsotaan tarkoittavan, 
että alueen yleisilmeen tulee olla siisti, 
mutta luonnollinen.

Pääsääntö on se, että pensasaitoja ei 
erikseen saa istuttaa, mutta olemassa 
olevat pidetään kunnossa ja siisteinä. 
Maaperä sinänsä on suojeltu kaivamiselta, 
joten muokkauksia voi tehdä vain, jos lä-
hiympäristö sitä esimerkiksi turvallisuus-
syistä edellyttää. Mitään teollisia aitoja 
tai rakennelmia ei tule asentaa. 

Juhlat ja tapahtumat 
Poliisimajalaiset ry järjestää vuosittain ta-
pahtumia, joiden ajankohdat ilmoitetaan 
erikseen jaettavissa tiedotteissa. Tällaisia 

tapahtumia perinteisesti ovat olleet mm. 
–  kevään ulkoilupäivä yhdessä Kesäko-

tiyhdistyksen kanssa (maaliskuussa)
–  sääntömääräinen vuosikokous (maalis-

huhtikuussa)
–  kesävesiputkiston käyttöönottotalkoot 

(toukokuun alussa)
–  kevättalkoot (toukokuussa)
–  juhannusjuhla yhdessä Kesäkotiyhdis-

tyksen kanssa (kesäkuussa)
–  ongintakilpailut (heinäkuussa)
–  venetsialainen yö (elo- tai syyskuussa)
–  syystalkoot (syyskuussa)
–  kesävesiputkiston talvikuntoon saatta-

minen (syys-lokakuussa)
–  pikkujoulut (marras-joulukuussa).

Talkoisiin ja tapahtumiin tarvitaan 
aina auttavia käsiä, ja hallituksen jäsenet 
ottavatkin mieluusti vastaan tietoa va-
paaehtoisista. 

Juhlatilat
Poliisien Kesäkotiyhdistykseltä voi vuokra-
ta saunaa ja päätalon tiloja Kesäkotiyhdis-
tyksen kotisivuilla (http://www.elisanet.
fi/poliisienkesakoti/) ilmoitetuin hinnoin.

Särmö vuokraa poliisimajalaisille 
Veljesmajaa yksityistilaisuuksiin erikseen 
sovittaessa. Veljesmajaa koskevissa asiois-
sa voi olla yhteydessä Särmön sihteeriin 
Hannu Laukkaseen.

Jäsenlehti
Jäsenlehti ilmestyy kerran vuodessa syk-
syllä. Päätoimittaja ottaa mielellään vas-
taan juttuja ja juttuideoita kaiken aikaa. 

Jäsenmaksu
Vuosittaista jäsenmaksua ei yhdistys ole 
kerännyt, ainoastaan liittymismaksun 
(yleensä majakaupan yhteydessä).

Jätteet ja viherjätteet
Sekajäte ja biohajoavat jätteet viedään 
Kesäkodin takana saunarantaan vievän 
tien varressa sijaitseviin roskalaatikoihin. 
Siellä on erikseen astiat biojätteelle, ener-
giajätteelle ja sekajätteelle. Kannustam-
me jäsenkuntaa kierrätykseen ja jätteen 
lajitteluun.

Oksat ja risut tulee viedä haketuspai-
kalle, joka sijaitsee saunarantaan mene-
vän tien varrella 204 huoltorakennuksen 
ja Kesäkodin välissä (yleensä paikalla on 
iso kasa risuja ja oksia).

Helposti maatuva lehti- ja ruohik-
kojäte on tarkoituksellista käyttää ns. 
metsäkuoppien tasoittamiseen. Alueella 
ei ole lehtikompostia. Ruuantähteiden ja 
vastaavien kompostointi on ehdottomasti 
kiellettyä.
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Kotisivut ja internet-tunnukset
Jäsen saa yhdistykseen liittyessään inter-
net-sivujemme www.poliisimajalaiset.fi 
käyttäjätunnuksen ja salasanan. Netti-
sivumme toimivat pääasiallisena tiedo-
tuskanavanamme. Avoimilla sivuillamme 
ilmoitamme yleisistä julkisista asioista. 
Jäsensivuillamme tiedotamme ajankoh-
taisista tapahtumista sekä julkaisemme 
kokouskutsut ja -tiedotteet sekä erilaisia 
ohjeita.
Jäsenkalenterissa varataan
–  perävaunu (ilmoitustaulun luona)
–  aggregaatti (rakennuksessa 204)
–  yhdistyksen grilli (T-varastossa)
–  yhdistyksen sadekatos (rakennuksessa 

204) sekä ilmoitetaan telttailusta maja-
alueella.

Leikkimökki
Parkkipaikan laidalla sijaitsee Kesäkodin 
omistama lasten leikkimökki, joka huol-
letaan kevät- ja syystalkoiden yhteydessä.

Majamaksut
Majamaksut maksetaan vuosittain yhdis-
tyksen vuosikokouksen päätöksen mukai-
sesti. Maksun on voinut maksaa kahdessa 
osassa (kesäkuussa ja elokuussa). Maksu 
koostuu kaupungille maksettavasta 
maanvuokrasta, PTS-suunnitelman ra-
hoitusmaksusta sekä toimintakulut kat-
tavasta osuudesta. Majamaksu muuttuu 
vuosittain.

Jäsenmaksua ei yhdistys ole kerännyt, 
ainoastaan liittymismaksun.

Majan osto ja myynti
Yhdistys ei välitä majoja eikä puutu majan 
kauppaan muutoin kuin antamalla tar-
vittavaa tietoa maanvuokrasopimuksen 
vaatimuksista. Majakauppaohje, jossa on 
mm. kauppakirjan malli, on yhdistyksen 
internet-sivuilla. Keskeistä on muistaa, 
että majan ostajan tulee olla kirjoilla 
Helsingissä, ja samassa taloudessa asuvat 
saavat omistaa vain yhden kesämajan. 

Osoitteenmuutokset
Yhdistys pitää listaa jäsentensä kotiosoit-
teista, puhelinnumeroista ja sähköpos-
tiosoitteista, jotta voimme tiedottaa 
toiminnastamme. Jos jokin näistä tiedois-
tasi muuttuu, ilmoita siitä yhdistyksen 
sihteerille. Häneltä voit myös tarkistaa, 
mitä tietoja yhdistyksellä osaltasi on nyt.

Pakkasmökki saunarannassa
Saunarannassa sijaitsevassa pikkumökissä 
on majalaisten huoltorakennus, jossa on 
mahdollisuus ladata akkuja ja säilyttää 

elintarvikkeita jääkaapeissa ja pakastimis-
sa. Yksi pakastinkaappi on varattu ”kylmä-
kalle”-varaajille, jotka ovat yhteiskäytössä 
nimimerkinnöistä huolimatta. Siellä on 
latureita esim. aurinkopaneeliakuille sekä 
akkuparistolaturi (esim. AAA-, AA-koot).

Majalaisten avain sopii Pakkasmökin 
lukkoon.

Pelikenttä
Pelikenttä sijaitsee heti alueelle saavut-
taessa toisen kaarteen jälkeen. Vaikka se 
on Poliisien Kesäkodin maanvuokraso-
pimuksessa, niin kenttä on poliisimaja-
laisten vapaasti käytettävissä päivittäin 
noin kello 21:een asti, jolloin alueella 
rauhoitutaan iltaan ja nukkumaan.

Maanantai- ja keskiviikkoiltaisin on 
kentällä varatut lentopallovuorot klo 
16–21, mutta kysyttäessä pääsee yleensä 
mukaan pelaamaan. 

Peräkärry
Kuomulla varustettu ja lukittava peräkärry 
sijaitsee ilmoitustaulun vieressä, johon se 
on numeroyhdistelmälukolla kytkettynä. 
Peräkärry varataan majalaisten internet-
sivuilla olevasta varauskalenterista, jonne 
täytetään varausaika, nimi, majanumero 
ja kännykkänumero. Tallennettuasi tiedot 
varauksestasi saat internetvastaavalta 
kännykkään ja/tai sähköpostiisi yhdistel-
mälukon numeron. Näin toimien estäm-
me päällekkäisvaraukset.

Vaunu tulee palauttaa samassa kun-
nossa kuin se oli varattaessa – ja sii-
vottuna. Peräkärryä lainattaessa on 
muistettava ottaa mukaan kopio rekiste-
riotteesta, joka löytyy rakennuksen 204 
lehtilokerosta. Kopio myös palautetaan 
sinne. Peräkärryn kuomun lukot aukeavat 
majalaisten avaimella.

Rakentaminen ja remontointi
Maanvuokrasopimuksen mukaan ”kesä-
majaa korjattaessa ja uudistettaessa ja 
korvattaessa se uudella on noudatettava, 
sen lisäksi mitä rakentamisesta on erik-
seen säädetty, rakennuslautakunnan hy-
väksymiä rakentamistapaohjeita. Aiotulle 
rakennustoimenpiteelle on ensin haettava 
vuokranantajan suostumus.”

Rakentamistapaohjeet sekä lisäohjeita 
ja tietoja on yhdistyksen internet-sivuilla. 
Kaikista vähäistä merkittävimmistä muu-
toksista on ilmoitettava yhdistyksen hal-
litukselle, käytännössä rakennustoimi-
kunnan puheenjohtajalle Kari Puustiselle 
(maja 228).

Tarvittaessa voit saada sähköä raken-
nustöihin esimerkiksi huoltorakennuk-

sesta 204 tai yhdistyksen aggregaatista. 
”Kysyvä ei tieltä eksy.”

Rikkoutuneet tavarat ja 
puutteet
Jos jokin asia on jo rikki, rikkoontuu tai 
sattuu vahinko esim. peräkärryn kanssa, 
on siitä hyvä ilmoittaa jollekin hallituk-
sen jäsenelle, niin saadaan homma taas 
kuntoon.

Jos huomaa puutteita kuluvissa ta-
varoissa, kuten vessapaperissa, voi niitä 
tarvittaessa ostaa ja laskuttaa yhdistyksen 
rahastonhoitajalta. Hallitus pyrkii huoleh-
timaan kuluvien tavaroiden riittävyydestä, 
mutta aina emme ole paikalla.

Saunominen
Saunomiseen on nykyisin kaksi vaihto-
ehtoa. 

Poliisien kesäkotiyhdistyksen sauna
Poliisimajalaiset voivat saunoa Poliisien 
kesäkotiyhdistyksen saunassa touko- ja 
syyskuussa lauantaisin, kesä-elokuussa 
keskiviikkoisin ja lauantaisin klo 15–20 
(vuonna 2012) välisenä aikana.

Poliisihenkilökunnalle sauna kuuluu 
henkilöstöetuihin, mutta henkilökuntaan 
kuulumattomat voivat lunastaa sauno-
miseen oikeuttavan saunapassin (per 
maja) talonmieheltä (sähköposti marko.
korpi-kyyny@luukku.com tai tekstiviesti 
040 77 88 771) maksua vastaan. Lasku 
lähetetään kotiin.

Saunaan voi pyytää mukaan myös 
satunnaisen vieraan. Saunapassin lisäksi 
maksetaan 2 e saunamaksu saunojaa 
kohden yli 12-vuotiaiden osalta.

Sotainvalidien sauna
Sotainvalidien sauna, jonka nykyinen hal-
tija on Särkiniemen mökkiläiset eli Särmö, 
lämpiää kesä-elokuun ajan lauantaisin. 
Poliisimajalaiset on toivotettu tervetul-
leiksi saunomaan myös sinne.

Naisten vuoro on kello 13–15 ja mies-
ten vuoro kello 15–17. Sauna on varattu 
saunan lämmittäjän käyttöön kello 17–18. 
Saunalla on vieraskirja, johon kaikkien 
saunojien kirjattava nimensä ja majan nu-
mero. Poliisimajalaisilta ja muilta vierailta 
peritään saunamaksuna 3 euroa kerralta, 
ja saunamaksu maksetaan rahastuslaatik-
koon ennen saunomista.

Poliisimajalaisilla on mahdollisuus 
lämmittää saunaa heinäkuun ajan per-
jantaisin, jolloin lämmittäjällä on sau-

Toimintaopas majalaisille
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nomismahdollisuus klo 17–18. Saunan 
toiminnasta saa lisätietoja yhdistyksen 
emänniltä Anneli Rannalta (09) 678 518 
ja Aino Uuksulta 044 288 3136.

Soutuvene
Alumiinirakenteinen soutuvene sijaitsee 
rannassa Kesäkodin liiterin takana. Airoja 
säilytetään yleensä huoltorakennuksessa 
204 (tai veneessä lukittuina). Majalais-
ten veneen lukko aukeaa majalaisten 
avaimella.

Veneen lainaaja huolehtii veneen siis-
teydestä sekä riittävästä ylös vetämisestä 
ja kiinnittämisestä käytön jälkeen. Lisä-
tietoja saa venevastaava Sakari Harjulta 
(maja 217). 

Suihkut
Poliisien kesäkotiyhdistys tarjoaa jäse-
nillemme mahdollisuuden suihkupassin 
lunastamiseen. Suihku (ei saunomista) on 
käytössä aamuisin klo 8:aan saakka, jonka 
jälkeen talonmies voi jo tulla siivoamaan 
saunoja. Suihkupassi on majakohtainen, 
ja sen voi lunastaa talonmieheltä (säh-
köposti marko.korpi-kyyny@luukku.com 
tai tekstiviesti 040 77 88 771) maksua 
vastaan, lasku lähetetään kotiin.

Taksi
Isokaarella yhteiskoulua ja uimahallia 
vastapäätä on taksiasema. Taksin voi tilata 
paikalle Helsingin Taksidatasta (p. 0100 
0700). Välittäjät tunnistavat osoitteen 
Poliisien kesäkoti Lauttasaaren Länsiula-
panniemellä.

Talkoot ja siisteys
Poliisimajalaiset pitävät kevättalkoot 
kesävesien kytkemisen aikaan – ja syys-
talkoot loppukesästä. Paikalle hankitaan 
tällöin roskalavat, joihin voi heittää 
omalla tontilla tai alueella lojuvat romut 
ja roskat. 

Telttailu ja katokset
Pihoilla on perinteisesti hyväksytty puu-
tarhakeinu tai aurinkovarjo (kooltaan 

enintään 3 x 3 m tai halkaisija 3 m). Aurin-
kovarjon tulisi olla yhdellä jalalla seisova, 
ja se pitäisi laittaa suppuun silloin, kun 
sitä ei käytetä.

Paviljongit ja vastaavat katokset rin-
nastetaan telttailuun, johon on saatavissa 
hallituksen lupa. Väliaikaisesta telttailusta 
ja katoksen tarpeesta voi jäsen ilmoittaa 
internet-sivuillamme jäsenkalenterissa 
samoin kuin perävaunun lainaamisesta. 

T-varasto
Huoltorakennuksen 204 päädyssä on 
pieni varasto, jossa on mm. työkaluja ja 
varaosia kesävesijärjestelmään, paperia 
ja makkipakkeja vessoihin sekä yhdis-
tyksen juhla- ja tarjoilutavaroita. Siellä 
säilytetään myös jäsenille lainattavaa 
kaasugrilliä. T-varastoon on avain vain 
hallituksen jäsenillä ja muilla säännöllistä 
talkootyötä tekevillä.

Uinti
Saunarannassa, jossa on Kesäkodin 
sauna, uintimahdollisuudet ovat hyvät, 
mutta ranta on uimataitoisille ja laiturilta 
hyppääminen on kielletty. Kun sauna on 
ulkopuolisen vuokralaisen käytössä, tulee 
heille antaa uimarauha ja laiturin käyt-
töön on syytä pyytää kohteliaasti lupaa.

Takaniemen lahti on hiekkapohjainen 
matalahko uimaranta Länsiulapanniemen 
itäpuolella. Ns. sotainvalidien saunaran-
nassa on hyvä laituri, jota voinee käyttää 
kuitenkaan häiritsemättä saunojia. Siellä 
on myös matala hiekkapohjainen, nykyisin 
jo hieman mutaantunut, ns. lastenranta.

HKL:n majalaisten alueella on aurin-
kokallio, jossa on portaat, sekä HKL:n 
majalaisten uimaranta, jossa on hyvä 
laituri. Kasinonlahden yleinen uimaranta 
on hyvin matala hiekkaranta, jossa on 
kiipeilytelineet, aikuisten voimailulaitteet 
sekä kesäkioski.

Lisäksi Isokaarella on Lauttasaaren 
uimahalli, joka on avoinna yleisölle arkiaa-
muisin ja -iltaisin sekä lauantaisin (kesällä 
osin kiinni).

Vakuutukset
Yhdistys on vakuuttanut omaisuutensa 
sekä ottanut talkoita varten talkoova-

kuutuksen. Majakohtaiset vakuutukset 
ovat kunkin majalaisen oma asia (kuten 
maja-, luonnonmullistus-, kaikenvara- ja 
kokonaisarvovakuutukset).

Vessat
Huoltorakennuksen 204 pitkillä sivuilla 
on yhteensä 4 puuseetä. Vessoissa on 
käyttäytymisohjeet seinällä. Valot toi-
mivat liiketunnistimella, ja pienlaitteita 
(esim. partakone) varten on pistorasia. 
Vesipiste on käsien huuhteluun, mutta 
jätevesisäädösten vuoksi niissä ei saa 
käyttää käsienpesuaineita.

Yleispuhdistusainetta ja harja rikkala-
pioineen on tarjolla vessan siistimiseen. 
Vessojen siisteydestä vastaa kukin käyt-
täjä ja majalainen itse, eikä niitä erikseen 
siivota. Muista täydentää huolto- ja 
kirjasto-osasta paperit ja kuivikkeet.

Vessat toimivat makkipakki-järjes-
telmällä, ja kesäaikana ne tyhjennetään 
viikoittain tiistaisin. Jos makkipakki on 
täynnä, olisi suotavaa vaihtaa uusi mak-
kipakki. Tähän saa opastusta hallituksen 
jäseniltä.

Vessojen lukkoihin sopii majalaisten 
avain.

Yhteistyökumppanit
Yhdistys on sopinut joidenkin kauppojen 
kanssa menettelystä, jolla yhdistyksen 
jäsenet voivat saada kyseisestä kaupasta 
alennuksia. Lähtökohtaisesti tämä tapah-
tuu kaupan kassalla ilmoittamalla nimi ja 
että on Poliisimajalaisten jäsen. Alennusta 
tarjoavia kauppoja voit kysellä hallituksen 
jäseniltä.

Yhteistyökumppaneinamme toimivat 
myös muut Länsiulapanniemellä toimivat 
yhdistykset, kuten Helsingin Poliisilaitok-
sen kesäkotiyhdistys, Särkiniemen mökki-
läiset Särmö ja HKL-kesämajat. 

Y-tunnus ja osoite
Yhdistyksen Y-tunnus on Y 1534853-6 ja 
osoite c/o Matti Koskinen, Agricolankatu 
11 C 31, 00530 Helsinki. Yhdistysrekiste-
ritunnuksemme on 170.897.

Koonneet 

Kari Puustinen ja Matti Koskinen

Toimintaopas majalaisille
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Laatinut: Pentti Miettinen.
Ratkaisu sivulla 33.

Ristikko 2012
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Lauttasaarentie 6
Puh. 010 820 4310
Fax 010 820 4388

West Company Helsinki Oy
Gyldenintie 10 C, 00200 Helsinki

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

Käyntikortit ja muut mainosjulkaisut
tarpeittenne mukaan

WEST COMPANY OY
JULKAISU- JA KUSTANNUSTOIMINTAA

Lauttasaarentie 52, , 00200 Helsinki
Puh. 09-682 4440 ,  Fax 09-675 043

www.huoltorep.fi

Vattuniemenkatu 23
00210 Helsinki

Puh. 050 408 2118

www.slo.fi

Otaniemen Asuntosäätiö

Eiran Isännöitsijätoimisto Oy

VANTAA

HERTTA
Hiihtäjäntie 29, 00810 HELSINKI, Puh. (09) 755 2420

Av.: ark. 7-21, la 7-18, su 12-21
www.k-supermarket.fi/hertta

VARSINAIS-
SUOMI

Muista, että Jeesus Kristus 
on elävä Jumala

Asiakasomistajuus kannattaa TM

www.varuboden.fi

Kiviaidankatu 2 D
00210 Helsinki
Puh. (09) 477 1150
Gsm 0400 555 557
www.lasicenter.fi

Hyttitie 5, 00700 Helsinki
Puh. 09-374 3641
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Vaskisalmenkuja 2, 00200 Helsinki
Puh. 020 761 2250 

Avoinna: ark. 9-17, la 10-14
www.aquadorcenter.fi

Kuopion Yliopistollinen
Sairaala

PL 1777, 70211  KUOPIO
Puh. 017-173 311

Koivulahden

PL 11, 66551 Koivulahti • Puh. 06-3462 111

Arkkitehtitoimisto
Leo Osara Oy

Vattuniemenkuja 4, 00210 Helsinki
Puh. 040-580 0933 / 09-687 7420

Kiinteistö- ja Talonhoito Oy
Lauttasaarentie 47, 00200 Helsinki

Puh. 020-755 8670
TIETOPURO OY

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

Oy
Sahamyllynkatu 33, 80170 Joensuu

Puh. 013-896 862, 0500-925 066
www.brtuote.fi

VALIO OY
Kangaskontiontie 2, PL 351, 90101 OULU

Puh. 010 381 128

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

T U N N E M M E  V E N E E T  P I N T A A  S Y V E M M Ä L T Ä

www.endomed.fi
Pajalahdentie 9, 00200 Helsinki

Puh. 09-682 2464  •  www.studiotelivuo.fi

Oy Lyth-Instrument Ab BRÄNN & BRÄNN OY
Wavulinintie 3, 00210 Helsinki

Puh. 010 239 5900

Schiedel Savuhormistot Oy
Sinikalliontie 9, 02630 Espoo

Puh. 020 155 2600 • www.schiedel.fi

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

Kaikki toimistotarvikkeet

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

ame@co.inet.fi

ASME TIIMI OY
Huolto Alila

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

ame@co.inet.fi

ASME TIIMI OY
Huolto Alila

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

ame@co.inet.fi

ASME TIIMI OY
Huolto Alila

www.perussuomalaiset.fi

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

www.yit.fi

www.nordea.fi
Espoon alue
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Ristikon 2012
ratkaisu

www.linja-autoliitto.fi
www.hedengren.fi

Peuramaantie 152, 
02480 Kirkkonummi

Ajanvaraus, puh. (09) 2955 8295
www.peuramaagolf.com
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VEIKKO LEHTI OY
Teljänkatu 10, 28130 PORI
Puh. 02-631 6100
www.veikkolehti.fi

CarZone Oy
Olavinlinnantie 3 Itäkeskus, 00900 Helsinki

Käytetyt autot, myös erikoisemmat
Rahoitus, vaihto, osto!

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

Oy KWH Pipe Ab
Ulvilan tehdas

28400 Ulvila, puh. 02-677 6611

www.noretron.fi
Tip Top Turva Oy

Insinööritoimisto JUSSI KOSKI
Melkonkatu 2 B 26

00210 Helsinki
Puh. 040-580 5586

Arkkitehtitoimisto Hannu Jaakkola Oy
Tallbergin puistotie 1, 00200 Helsinki

Puh. 09-696 2840
www.ark-jaakkola.fi

ILOISEN PALVELUN

Kahvila Mutteri
Lauttasaarentie 2

Puh. 045-633 5418
av. ma-pe 6-19, la-su 10-16

ILOISESTI TERVETULOA

TERVEISIN
KYYLUODON POJAT

LAUTTASAAREN
VANHUSTENTALOSÄÄTIÖ

Herkkulautta
Lauttasaarentie 5, 00200 Helsinki

Puh. 0400-182 204

TAKSIPALVELU
HOKKANEN OY
LAUTTASAARI • Puh. 0400-500 056

TAKSI
HEIKKI LARVA

0500 500 533

TAKSIPALVELU
JARI ÄMMÄLÄ

050 392 4299

PÄIVÄTAXI
JUHA HOLM Ky

0400 204 205

Rakennusliike Rainer Nieminen Oy
Isokaari 8, 00200 Helsinki

Puh. 09-692 4199 • rainer.nieminen@rkv.inet.fi

Tolvanen & 
Kumpp. Oy
LAUTTASAARI

Arkkitehtitoimisto
Esko Hyvärinen & Co Ky

Vattuniemenkatu 15 A
00210 Helsinki

Tilitoimisto
Heli Paasikoski
Gyldenintie 10 E 72

00200 Helsinki

KVA Arkkitehdit Oy
Lauttasaarenmäki 4

00200 Helsinki
Puh. 09-684 11 200

www.kva.fi

E. VUOLA Oy
Vattuniemenkatu 2 A 81

00210 Helsinki

VARATTU

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

PARASTA
VIIHDETTÄ!

JOENSUUN 
KAUPUNKI
puh. 010 770 3340

www.jns.fi

Mussalon Voima Oy
www.tibnor.fi

AutoSecurity

www.rasmussen.fi

www.sol.fi

Helsingin 
Erotuomarikerho ry

Asiantunteva asuntokauppiaasi - 17 vuotta Lauttasaaressa
Välitämme
- osakehuoneistot
- kiinteistöt
- tontit

Vuokraamme
- asuinhuoneistot
- liikehuoneistot
- toimistotilat

Arvioimme
- arviolausunnot
- arviokirjat

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

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

[A] Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton jäsentoimisto

Hyvän palvelun kiinteistötoimisto
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Luotettava
energiakumppani

helen.fi


