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Kaunissaaren 60-vuotista taivalta Helsingin kaupungin ulkoilusaarena juhlistettiin monin eri tavoin.   

Tavoitteena oli myös saaren ulkoiluhistorian kokoaminen sekä esittäminen tarinoiden, kuvien ja saaren 
historiasta kertovan esineistön avulla. Hallitus haki Uudenmaankulttuurirahastolta avustusta taltioimiseen 
johon saimme valitettavasti kielteisen päätöksen. 

Kunniapuheenjohtajamme Seija Ahonen koosti luontoaiheisen valokuva näyttelyn ravintolaa vastapäiselle 
huoltorakennuksen seinälle saarelaistemme kuvista. 

 

1. Yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa  

Yhteistyö Ulkoilupalveluiden kanssa jatkui kokouksissa joissa keskustelimme saaren kehittämiskohteista, 
juhlavuoden tapahtumista sekä annoimme palautetta epäkohdista. Yhdistys teki yhteistyötä saaren isännän 
ja Ulkoilutoimen henkilöstön kanssa, myös kauden aikana saaressa. Yhteistyössä olisi parantamisen varaa. 

2. Yhteistyö Norsölinen kanssa  

Yhdistys antoi palautetta vuoroveneen käyttäjiltä liikennöijälle ja Ulkoilupalveluille koskien aikatauluja, 
hinnoittelua, palvelua sekä kalustoa.  

3. Vuoden 2019 tapahtumat  

• 3.3.   Lasten laskiaishulina Falkullan kotieläintilalla 
• 15.6. Kokkotalkoot  
• 21.6. Juhannustanssit 
• 20.7. Kesäjuhlat Kaunissaari 60v. Helsingin kaupungin ulkoilusaarena  
• 20.7. Lasten kesäkisat 
• 3.8.   Lasten kalakisat 
• 31.8. Kaunissaaren venetsialaiset 
• 10.5.- 15.9. Kasvibongaus 
• 17.6.- 15.9. Valokuvanäyttely aitassa 

Laskiaishulina lapsille pidettiin Falkullan Kotieläintilalla jossa olikin paljon väkeä meidän lisäksi. Tähän 
ex-tempore tapahtumaan tarjoutui loistotilaisuus jota ei voinut olla käyttämättä. 

Miehistötilassa oli tarjolla hernekeittoa, laskiaispullia joita sai itse tuunata, kahvia/teetä/kaakaota, Falkullan 
30v. kalenterin arvonta. 

Kokkotalkoot pidettiin 11 henkilön voimin ja lähinnä pystyimme vaan kohentamaan kokon rakennetta 
sillä olisimme tarvinneet koneapua sinne kipattujen isojen puunrunkojen takia. Talkooporukalla pystytimme 
yhdistyksen juhlateltan ravintolan pihalle. Talkoolaisille ravintola tarjosi kinkkukiusausta ja yhdistys 
talkoosauna lipun yleisestä saunavuorosta. Kaupunki ei halunnut tarjota ilmaista saunaa talkoolaisille. 
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Juhannustanssit vietettiin tuulisessa säässä Trubaduuri Jusban tahdissa. Kokkoa ei poltettu tuulen takia. 

Kesäjuhlat Kaunissaari 60v. Kaupunki tarjosi kakkukahvit jotka tarjottiin lasten kesäkisojen yhteydessä. 
Varsinaisia kesäjuhlia juhlittiin illalla ravintolalla Trubaduuri Kari Kalmeen tanssittaessa juhlaväkeä. 

Lastenkesäkisat pidettiin päivällä ravintolan piha-alueella. Kisoissa oli perinteisiä lajeja uusilla mausteilla 
esim. tikanheittoa johon yhdistettiin tölkinheitonpisteiden summa. Neppisrata, renkaanheittoa, 
aarteenmetsästystä jonka osallistujat saivat karkkipussin palkinnoksi. Palkintoina oli mitalit, karkkia, 
tikkareita.  

Lasten kalakisat pidettiin jo perinteiseksi paikaksi muodostuneessa vierasvenesatamassa. Osallistujia oli 
mukavasti valvojiensa kera. Osallistujien kalat pituusmitattiin Röllin toimesta ja kolmelle parhaimmalle 
pujotettiin mitali kaulaan sekä kaikille osallistujille annettiin diplomit. Tarjolla oli mehua, keksejä ja 
tikkareita.  

Kaunissaaren venetsialaiset vietettiin etelän keittokatoksella. Kaikissa tulipaikoissa oli tulet joissa oli 
mahdollisuus tehdä ruokia ja fiilistellä. Ilmoituksessamme pyysimme että jokainen toisi tullessaan kynttilän. 
Musisoinnista vastasi Cisse. Venetsialaiset keräsi paljon porukkaa paikalle ja fiilikset olivat hyvät sekä 
kynttilät, roihut ja lyhdyt valaisivat koko keittokatoksen ympäristön. Kaupunki poltti kokon saunaniemessä.  

Kesäkokous saaressa ajankohtaa pidettiin huonona ja palautteena toivottiin aikaisempaa ajankohtaa. 

Kasvibongaus oli käynnissä perinteisesti saaren kesäkauden ajan ja päättymispäivänä 15.9. palautuneita 
bongauslappuja oli 4 kappaletta joka oli harmillisen vähän. Kasvibongausta mainostettiin jäsenille 
jäsenpostien yhteydessä, Infon ilmoitustaululla olevassa tapahtumalappusessa ja Ravintolan seinällä 
olevalla tapahtumailmoituksella. Sääntömääräisessä syyskokouksessa arvoimme yhden 20€ arvoisen 
lahjakortin Suomalaiseen kirjakauppaan ja sen voitto meni Anne Nyyssöselle. Vielä kerran onnittelut 
Voittajalle.  

Kirpputori oli käynnissä Helenan toimesta. Kirppis oli ”käynnissä” kesäkauden alkupuolella. 

Yhdistyksen kotisivut päivitettiin ja sitä mainostettiin tapahtumailmoitusten alaosassa.  

Kesäperjantaisin yhdistyksemme puheenjohtaja Timo Ilomäki piti leikkimielisiä tietovisailuja saaren 
Ravintolan terassilla. Ravintoloitsija Toni Lundström palkitsi voittaja joukkueen jotka sai kylmät juomat. 
Palautteena saimme että tätä jatkettaisiin tulevanakin kesänä.  

4. Kokoukset ja tapaamiset 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous (2.4.) ja syyskokous (19.11.) pidettiin Helsingin  

Liikuntamyllyn kokoustilassa Jauhokuja 3, 00920 Helsinki.  
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KuVa kokous 28.3. Kisahallin kokoustilassa, Yhdistyksen edustajina kokouksessa toimivat 
puheenjohtajamme Timo Ilomäki ja varapuheenjohtaja Christine Miiros. Kokouksessa käsiteltiin 
saarelaisten palautteita ja kausivenemaksujen poistoa. Kevätkokouksessa päätettiin että tehdään 
oikaisuvaatimus Kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan. Oikaisuvaatimus tehtiin ja siitä tiedotettiin jäseniä s-
postitse ja etanapostina heille joilla ei ole sähköpostia. Kaupunki pysyi päätöksessään. 

Talvitapaaminen pidettiin aurinkoisessa talvisäässä kera ruoka treffien & teatteri esitys Kaasua, komisaario 
Palmu. Ruokapaikka päädyttiin vaihtamaan viimehetkillä metron radaston huoltotöiden takia Herttoniemen 
Treffipub & Bistrosta Hakaniemen perinteiseen juttutupaan. Talvitapaamiseemme tulikin kivasti porukkaa 
sillä pelkästään teatteriin tuli 21 henkilöä ja muuten tervehtimään tuli 10 henkilöä. 

 kesäkokous 7.9. pidettiin Infon edustalla. Paikalla oli vaan muutama henkilö joten varsinaista kokousta 
emme saaneet aikaiseksi. 

Kaunissaaren 60v.- juhlatoimikunta piti järjestäytymiskokouksen 10.12.2018 Malmilla. Paikalla oli lähes 
kaikki juhlatoimikunnan henkilöt. Kokous päätti järjestäytymisen lisäksi kesän juhlan suuntaviivoista ja 
päivästä sekä sen että kaupungilta tullaan hakemaan tapahtuma avustusta. Tapahtuma avustusta haettiin 
kaupungilta mutta se evättiin. Saaressa juhlatoimikunta kokoontui ja päätettiin että tilataan trubaduuri 
musisoimaan juhannuksena ja kesäjuhlissa. 

Kaunissaaren historiikin taltioimiseen haettiin avustusta Suomen kulttuurirahastolta mutta sekin evättiin. 

5. Jäsenasiat ja tiedotustoiminta 

 
Vuoden 2019 lopulla jäseniä oli 77.  Jäsenmäärä koostuu 68 maksaneesta jäsenestä, kolmesta uudesta 
jäsenestä, vapaajäsenistä. Yhdistyksellä on yksi kunniapuheenjohtaja ja meillä oli kolme kunniajäsentä. 
Pitkäaikainen saarelaisemme Eila Sundval joka oli myös kunniajäsenemme nukkui ikiuneen 24.9.2019. 

Kevätkokouksessamme 2.4.19 nostettiin jäsenistöstämme kaksi pitkäaikaista aktiiviamme Arja Tsurkka ja 
Marja Gratschew kunniajäseneksemme. Onnittelut vielä kerran! 

Yhdistyksen tiedotus hoidettiin sähköpostitse niille jäsenille joilla oli sähköpostiosoite ja heille postitse 
joilla ei tätä ollut. Yhdistys tiedotti myös tapahtumista kotisivuillaan ja Facebook ryhmässään. Tiedotuksen 
painoarvo oli sähköisessä versiossa. Tapahtuma ilmoitukset olivat kesäajalla myös Kaunissaaren 
ilmoitustaululla ja ravintolalla sekä yhdistyksen kansiossa jota säilytettiin kesä ravintolan kirjahyllyssä. 
Yhdistyksen jäsenkirjeitä lähetettiin kolme (3) kpl. 

Pääsiäis,- ja Joulutervehdykset lähetettiin kaikille jäsenille postitse ja muutamaa jäsentä muistettiin 
sähköisellä versiolla.  
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6. Yhdistyksen hoito  

Sääntömääräisten kokousten kutsut lähetettiin ajoissa jäsenistölle.  

Hallitus antoi tulosvaroituksen kevätkokouksessa 2.4. Hallitus & juhlatoimikunta päätti että 60v. 
juhlavuotta vietetään koko toimintakausi tuli kaupungilta avustusta tahi ei. Mahdollinen alijäämäinen tulos 
katettaisiin kahden edellisen vuoden ylijäämäisellä tuloksella jos jäsenistö sen hyväksyy. 

Hallitus piti järjestäytymiskokouksen 6.3 ja hallituksen kokouksen 6.3. Muu tiedotus käytiin hallituksen 
kesken sähköpostitse/ puhelimitse, WhatsAppilla ja Messengerillä.  

Hallitus teki oikaisuvaatimuksen veneiden kausimaksujen poistosta ja vastineen Sipoolle koskien ranta-
asemaava ehdotusta. 

Hallitukseen kuului 2019 Timo Ilomäki puheenjohtaja, Christine Miiros varapuheenjohtaja, Mia Pekkanen 
rahastonhoitaja 6.3. saakka, Pia Airinen sihteeri, jäsenasiat, jäsenrekisteri, rahastonhoitaja 6.3.- 31.12., Inne 
Linkala jäsen, Marina Seppä jäsen, Mika Uljala jäsen. 

 

 

  

 


