
TUUMAUSTUVAN TERVEISET 21.8.2021 

Kooste Onnelan pihassa käydystä Tuumaustuvasta La 21.8 klo 13.30 

 

- Syksy tien päässä, oleva vanha Oravaisen talo puretaan, ja sieltä jää kuulemma laituri, jonka yhdistys saa 
ottaa käyttöönsä jos haluaa. Päätettiin siirtää laituri Kesä-tien päässä olevaan rantaan, josta esim 
suppailijat pääsee lammelle, ja myös muutkin. Siirretään laituri seuraavissa talkoissa, jos ei sitä ennen 
joku halua sitä siirtää.  

- Saunan uusi terassi herätti keskustelua. Pääasiallisesti terassiin oltiin tyytyväisiä, ja kehuttiin että siinä 
on hyvä tanssia. Terassin suuruudesta keskusteltiin myös, ja todettiinkin että tekovaiheessa siitä tulikin 
nyt isompi mitä oli tarkoitus, mutta palvelee varmasti nyt monenlaista tarkoitusta, oleskelusta tansseihin. 
Kuten jo aiemmin olikin tiedotettu että terassista ei tule lisäkustannuksia jäsenille. Terassin uudistus 
projekti on ollut käsittelyssä vuosikokouksessa.  

- Saunan terassin valaistusta mietitään ensi kaudelle 
- Alueen koko valaistus pitäisi tarkistaa, että onko kaikissa lampuissa polttimot ja että ne toimii.  
- Ison saunan terassi on kuulemma myös melko liukas sateella – kulkuväylille voitaisiin hankkia lisää 

kumiralleja, sekä invaliuskalle liukuesteteippiä poistamaan liukkautta. Myös uusille matoille pitää saada 
enemmän kuivaustilaa. 

- Todettiin että oli terassi minkä kokoinen tahansa, se on liukas. Liukkaudesta on hyvä varoittaa sadesäällä, 
ja lämmittäjän tarpeen mukaan lastata terassia kuivaksi. 

- Keskustelua herätti myös se että kun terassi on nyt  niin iso että siellä seinän vierustassa ihmiset istuu ja 
vastapäätä toiset tuijottaa. Siirrellään siis tarpeen mukaan tuoleja ja penkkejä ja pöytäryhmiä niin että 
kaikilla olisi mukavaa istua terassilla, eikä ole sellainen olo että on ”esittelykappale”. 

- Terassin tekijöille lämpimät kiitokset! 
- Kiiteltiin siitä että tänä kesänä on saatu saunoa 
- Leikkipuisto on nyt turvallinen lapsien käyttää, ja hiekat siellä on levitetty. 
- Kiikkuosat uusitaan mahdollisesti ensi kaudella 
- Riku yrittää sopuhintaan saada hankittua yhdistykselle Vesileppiksen-pihasta poistuvat ulkoliikuntavälineet 

(3kpl) kehonpainoharjoitteluun aikuisille, samalla kun lapset leikkii voi mahdollisesti aikuiset treenata 
halutessaan ja muutkin alueen aikuiset.  Tämä vasta kyselyasteella, jos hinnasta päästään sopuun.  

- Leikkipuistoom on tervetulleita kaiken ikäiset viettämään kesäpäiviä 
- Leikkipuiston leikkimökkiin tulee lukko ja leikkipuistoon tulee penkitkin.  
- Leikkipuistovastaavana toimiva Tiina Ynnilä laatii puistolle ohjeet ja on suunnittelut leikkipuistolle avajaisia 

Venetsialaisten yhteyteen (28.8.2021) noin klo 15-16. Tiina paistaisi munkkeja ja yhdistys tarjoaa 
pillimehut ja munkit. Kutsu tulee lähiaikoina. Tätä pidettiin hyvänä ideana. 

- Senttisuihkun uusi sisustus on saanut ihastusta ja kiitosta. Yleisesti keskusteltiin siitä, mitenkä 
tämmöisillä oma aloitteisilla tempauksilla saadaan yhdessä tehtyä alueesta viihtyisä, eikä aina kaikkea 
tarvitse hallituksen päättää, vaan jokainen jäsen saa vapaasti ideoida uudistuksia ja esittää ideat ja 
toteutustavat hallitukselle. Yhdessähän täällä nautitaan olosta. 

- Riku kehui jäseniä  ahkeruudesta ja hyvästä yhteishengestä talkoissa. Jossain vaiheessa näytti sille, että 
alueen kunnossapito ja huoltotöitä ei saada tehtyä talkoilla, kun osanotto on ollut niin minimaalista, että 
joudutaanko ottamaan palvelut ulkopuolelta, joka tietenkin sitten nostaisi maksuja jäsenistöllä. Tällä 
hetkellä sellaiseen ei ole tarvetta, vaan suunniteltuja töitä on saatu tehtyä hyvin talkoissa.  



- Hallitus oli saanut ennen tuumaustupaa kirjelmän  jossa toivottiin vastauksia seuraaviin kysymyksiin 
• Yhteissaunan katon korjaus ja maalaus: Kattoa on korjattu ja se maalataan 

ennen kauden päättymistä. Katon maalaus tarvitsee maalaustelineet, joten 
ollaan vähän odoteltu että saunomisajat lyhenee syksyä kohti ja saadaan 
maalaus tehtyä lopummasta syksyä, koska telineet ovat jonkin verran 
saunojien tiellä.  

• Alueen katselmointi toteutetaan loppukaudesta hallituksen toimesta 
• Kirjelmässä useassa kohdassa käytöstä poistuneiden ajoneuvojen 

säilytyksestä alueella ja peräkärryjen säilytyksestä alueella, sekä 
”jätteiden ” ja rytökasojen säilytyksestä alueella; keskusteltiin yhdessä 
aiheesta, joka ei ole helppo. Rekisteristä poistuneille ajoneuvojen 
omistajille hallitus on jo laittanut kirjallisen huomautuksen poistaa ne 
välittömästi alueelta, mutta mitään ei ole tapahtunut, keskusteltiin siitä 
että otetaanko seuraavaksi yhteyttä kaupungin pysäköinninvalvontaan. 
Rytökasojen osalta, puhuttiin että niitä ei saisi antaa kasaantua alueelle, 
mutta kun ei tiedetä kenen ne on. Jos yhdistys vie yhdenkin jätekasan 
kaatopaikalle, saa se olla viemässä sinne jatkuvasti toisten jätteitä ja 
yhdistys maksaa viulut. Jokaisen pidettävä silmät auki, ja käydä sanomassa 
jos näkee tällaista ”jätevarastointia” alueella.  

• Muistettava edelleen oikeanlainen jätteiden lajittelu myös roskakatoksessa. 
• Peräkärryt vie tilaa  nyt vain yhdeltä alueelta, keskusteltiin siitä, että jos 

kärryt ovat jäsenien käytössä ja niitä käytettään, saa niitä myös alueella 
säilyttää, mutta mahdollisesti kärryt merkattava jotta tiedetään kenen 
kärry kyseessä ja onko se todella käytössä. Peräkärryt alueella ei ole 
ongelma, vaan niissä säilytettävät romut.  

• Hallitus miettii ohjeistusta peräkärrykatselmuksiin ja merkintöihin ja 
tiedottaa siitä. 

• Nauris22 kaakkoispuolen puun ripeä poisto sai kiitosta. Puheenjohtaja Riku 
samalla sanoi, että alueella on huonokuntoisia puita, ja jos ne aiheuttavat 
kaatumis tai lahoamisvaaraa niitä tullaan poistamaan ja kaatamaan. Kuten 
nyt tämä Nauris 22 tien puu aiheuttti. 

- Käytiin keskustelua veneistä; alueella on paljon merkitsemättömiä veneitä sekä veneitä jotka vuodesta 
toiseen on käännettynä, ja joita kukaan ei käytä. Mietittiin jos yhdistys alkaa periä venepaikkamaksuja, 
kiinnostaisiko ihmisiä silloin enemmän pitää huolta veneistä, tai viedä ne pois jos niitä ei käytä.  

- Yhdistys on miettinyt veneen hankkimista alueelle pelastusvenekäyttöön. Jos joku jäsen on halukas 
luopumaan omasta veneestä ja myymään sen yhdistykselle, voi ottaa hallitukseen yhteyttä. 

- Kanoottien ja veneiden luona on lahonneita puita ja joku lahonnut laituri, jotka tulisi sieltä hävittää 
turvallisuus syistä. 

- Venepaikkanumeroinnin tolpat on myös lahot, ne pitäisi uusia. 
- Keskusteltiin siitä, että jäsenet voisivat halutessaan vuorata omia veneitä toisille jäsenille käyttöön. Jotkut 

haluaisivat kerran tai kahdesti kesässä päästä lammelle soutelemaan eikä sen takia haluaisi omaa venettä 
hankkia. Ilmoitustaululle voisi halukkaat laittaa ilmoituksen, jos haluaa omaa venettään pientä korvausta 
vastaan vuokrata jäsenkavereille. 



- Teiden pölyttymisestä keskusteltiin; Ehdotettiin että teiden suolauksesta tehtäisiin säännöllisesti toistuvaa 
kausittain, jonain tiettynä ajanjaksona, niin että kaikkien jäsenten ei erikseen tarvitse sitä pyytää.  

- Nopeusrajoituksia eivät kaikki kuulemma noudata, teillä ajetaan liian lujaa, ja sekin lisää pölyn nostamista. 
- Portteja olisi edelleen tärkeää pitää muistaa pitää kiinni. Eikä valelukossa vaan ihan oikeassa lukossa. 
- Keskusteltiin että jokainen voisi naapureiden kanssa puhua, että raja-aidat ja naapureiden kanssa yhdessä 

hoidettavat alueet tulisi hoidettua. Ja muistuteltiin myös siitä, että toisen takapiha voi olla toisen 
etupihanäkymä. 

- Rakentamisesta ja rakennusluvista alueella keskusteltiin. Säännöt ovat tavallaan hyvinkin selkeät, toisaalta 
taas hyvinkin veteen piirrettyjä viivoja. Johtuu osakseen siitä että myös kaupunki ei tartu ohjeistuksiin 
tarkemmin, tai toisaalta kun kukaan hallituksesta ei ole rakennuslupatarkastaja tai ammattilainen 
rakentamisen osalta. Ohjeistuksiin mietitään päivityksiä yhdessä kaupungin kanssa.  

- Yhdistyksen virallisista tiedotuskanavista on poistettu facebook, ja se herätti keskustelua. Puheenjohtaja 
koko hallituksen puolesta perusteli valintaa sillä, että facebookin kommentoinnissa syntyy aina aiheiden 
vierestä keskustelua, josta saattaa saada asioista vääriä käsityksiä tai että keskusteluissa jotenkin 
päätettäisiin yhdistyksen asioista, tai jos sinne joku jotain kirjoittaa, niin aiheuttaa epäselvyyttä onko se 
yhdistyksen virallinen kanta asiaan vai ei. Koska myöskään kaikki eivät facebookissa ole, päätettiin että 
yhdistyksen viralliset tiedotteet löytyvät vain yhdistysavaimen nettisivuilta ja onnelan taululta. Mikäli jokin 
tiedotteissa olevista asioista herättää kysymyksiä, asiaa voi kysyä hallitukselta, ja näin ollen saa varman 
vastauksen, eikä tarvitse kenenkään kuulopuheiden varassa olla. Tasapuolisuuden nimissä siis on päädytty 
siihen että virallisia tiedotuskanavia ovat  

• www.kolmisopenryhmapuutarha.yhdistysavain.fi 
• Onnelan seinä 

- Kolmisoppilaiset- ryhmä säilyy facebookissa, ja siellä saa vapaasti jakaa ajatuksia, kuvia kysyä neuvoa tms. 
Mutta virallisena tiedotuskanavana se ei toimi. Se on hyvä paikka edelleen jos tarvitaan apuja talkoissa 
esim johonkin töihin tai jaetaan tapahtumista tietoa.  

- Keskusteltiin laiturin uusinnasta ja käytiin läpi laituritarjoukset. Uusi laituri tulee kustantamaan avaimet 
käteen- periaatteella 16-18 000  euroa. Melko yksimielisiä oltiin kuitenkin siitä että laituria ei rakenneta 
talkootyöllä, vaan jos se uusitaan, se uusitan niin että laiturifirma tekee sen alusta loppuun. Tarjouksia on 
saatu nyt 2kpl:tta.  Hallitus valmistelee laiturin uusinnan päättämisen seuraavaan vuosikokoukseen. Joka 
tarkoittaa taas sitä että ensi kesä mennään vielä vanhalla laiturilla. Otetaan myös useammasta firmasta 
tarjouksia. Jos jostain mahdollista saada käytettyjä betoni ponttoneja, olisi myös ne hyvä vaihtoehto, että 
uusi rakennettaisiin niiden päälle. Pidetään silmät ja korvat auki. 

- Ehdotettiin myös olisiko vanhaa laituria järkeä kunnostaa? 
- Keskusteltiin hiekan lisäyksestä rantaan talven aikana. Rannan pohjassa vanhat kankaat repsottavat ja 

mahdollisesti hiekkaa voitaisiin lisätä, se ei laiturin uusintaan liity. Hallitus käsittelee asiaa seuraavassa 
kokouksessa ja katsoo onko taloudessa sen verran löysää että se on mahdollista. 

- Lammessa on lahoja pölkkyjä pystyssä, jotka pitäisi nyt kesällä merkitä ja sitten käydä poistamassa.  
- Ranta alueen uusimisesta ei ole päätetty mitään. Edelleen Sanni ja Nina ottavat vastaan ideoita, joiden 

pohjalta lähdetään kysymään tarjouksia uusien suunnitelmien kustannuksista. Kun kustannukset selvillä 
voidaan asioista vasta päättää, mitkä uudistuksista toteutetaan. Rannan suunnittelutiimi  voi liittyä 
lähettämällä puh numeron Ninalle, niin lisätään ko. tiimin whats uppiin halukkaat. (Nina 050 448 1231).  

- Aumatiimi kertoi kauden terveiset – vanha auma suljettu ja uusi aukaistu. Kaikki sujunut hyvin, 
jokseenkin välillä siellä on vääränkokoista täytettä. Pyydettiin että auman ohjeistus liitettäisiin ensi 
kaudella kevät tiedotteeseen. 

http://www.kolmisopenryhmapuutarha.yhdistysavain.fi/

