
JÄSENTIEDOTE 2017

Uuteen hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt: Seĳa
Hansson, Kaĳa Heiskanen, Pete Lipponen, Maria
Mandelin-Seppälä, Niina Raĳ, Satu Sandström pj, Kaĳa
Santaholma ja Susanna Perko

Pro Eiran vuosikokous pidettiin 26.4.2017
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen
tiloissa, Armfeltintie 8

Tue toimintaa ja maksa Pro
Eiran kuluvan vuoden
jäsenmaksu. Jos et ole vielä
jäsen, liity nyt

Jäsenmaksu
20 EUR / henkilö
50 EUR / yhteisö

Pro Eiran tilinumero:
FI28 6601 0001 0684 93
jäsenen nimi viestikenttään

www.proeira.fi

Foto Signe Brander 1909

2017

Tästä kohteesta sivulla 4



Hyvät jäsenet ja eiralaiset

Useimpien kohdalla lomat ovat ohi ja on palattu arkeen.
Työt, opiskelut, lasten koulut ja uudet harrastukset; paljon
uutta ja innostavaa on taas alkanut.

Myös kaupunginosayhdistykset ja järjestötoiminta
aktivoituvat uudestaan syksyn alettua. Näin on myös
meillä Pro Eirassa. Kevätkausi tuli ja meni kohinalla, sitten
huilattiin hetki ja ladattiin pattereita - tänä vuonna melko
viileissä kesäsäissä. Nyt olemme valmiita kääntämään
jälleen uuden sivun Eiran tarinassa.

Kiitämme teitä kaikkia onnistuneesta viime kaudesta.
Toivomme että tulette taas aktiivisesti mukaan
tapahtumiin, toimintaan ja jäsenyyden muodossa jatkatte
Eiran oman yhdistyksen, Pro Eiran, tukemista entiseen
tapaan.

Tarmokasta syksyä kaikille!

Pro Eira ry:n hallitus / Pro Eira rf:s styrelse

Eiralaiset viettivät Eiran päivää upeassa
auringonpaisteessa ja lämmössä. Tarjolla
oli pientä purtavaa aikuisille ja lapsille.

Eiran päivä 9.8.2017



Kansallinen kaupunkipuisto
Helsinkiin!
Pro Eiran hallituksesta kaksi jäsentä
Helsingin kaupungin kansallinen
kaupunkipuisto Helsinkiin työryhmään jonka
tehtävänä on valmistella ehdotus poliittistä
päätöksentekoa varten tulevien vuosien
aikana.

Kaupunginvaltuusto teki historiallisen
päätöksen 22.2.2017, yksimielisesti
valmistella selvitystä kansallisen
kaupunkipuiston perustamiseksi Helsinkiin!

Valtuusto päätti käynnistää 22.2.2017
perustamisselvityksen vuoden 2017 aikana.

Valtuusto edellyttää lisäksi kyselyä
kaupunkilaisille siitä, mitä helsinkiläiset
kaupunkimetsät ja -puistot ja
kulttuuriympäristöt kaupunkilaisille
merkitsevät.

Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike
kiittää koko valtuustoa ja 79 mukana olevaa
yhteisöä. Tuhannet kaupunkilaiset ovat
meitä tukeneet, kiitämme teitä, tästä on
hienoa jatkaa!

Ainutlaatuinen lentotapahtuma-
päivä perjantaina 9.6.2017
Helsinginniemen rannoilla
Rantaan oli kokoontunut valtava määrä
katselĳoita, purje- ja moottoriveneet
täyttivät mantereen edessä olevat
merialueet. Yhteysveneet kuljettivat lähellä
oleviin saariin katsojia taukoamatta.

Suurenmoiset taitolentonäytökset olivat
houkutelleet katsojista valtaosan paikalle.
Suurta mielenkiintoa herätti kaksitasoiset
potkurilentokoneet, aina nykypäivän
suihkumoottorikoneisiin ulottuva
historiallinen lentokone-esittely. Suomen
Ilmailumuseon järjestämä tapahtuma oli
ilmainen, siitä suuret kiitokset.

Pete Lipponen




Villa Eira on ollut yksityiskotina aina vuoteen
1980, jolloin Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö
Ilmarinen osti talon. Eklundin perheen aika
päättyi vuonna 1924, ja talo myytiin liikemies
Leone Weinsteinille. Weinsteinien aikaa kesti
jokseenkin tasan 50 vuotta. Vuosina 1974-
1980 taloa isännöivät Harriet (os. Passas) ja
Kerkko Keinonen.

Talo on säilynyt alkuperäisessä asussaan
niin sisätiloiltaan kuin ulkonäöltäänkin hyvin;
kaikki sen omistajat ovat kunnioittaneet
rakennuksen tyyliä. Toki puulämmitys on
vaihtunut keskuslämmitykseen, ja vuonna
1924 saatiin kylpyhuone- ja wc-tilat.
Suurimmat muutokset tehtiin Keinosten
aikana, jolloin kellarikerroksen tilat muutettiin
saunaosastoksi, ja sisustuksessa vaihtuivat
tummat jugendtyylin värit heleän vaaleisiin
sävyihin. Myös Ilmarinen toteutti varsin
hienovaraisin muutoksin talosta edustus- ja
koulutuskäyttöön sopivan.

Villa Eirassa sĳaitsevat Ilmarisen edustus-,
neuvottelu- ja koulutustilat. Talon alakerran
huoneet sali, kirjastohuone, ruokasali ja
keittiö ovat samassa käytössä kuin ovat aina
olleet. Toisen kerroksen lastenhuoneet ja
makuuhuoneet on muutettu neuvottelu- ja
seurustelutiloiksi. Yhdestä huoneesta on
tehty apukeittiö ja talonhoitajan työtila.
Kolmannessa kerroksessa sĳaitsi Jarl
Eklundin ateljee. Nykyisin ateljeetila toimii
koulutushuoneena.

Helsingissä Armfeltintie 8:ssa, Eiran huvila-
kaupunginosan sydämessä sĳaitseva
kolmikerroksinen tiilitalo, on valmistunut
vuonna 1918.

Vaikka Eiraa luonnehditaan jugendtyylin
kaupunginosaksi, eivät kaikki sen vanhat
rakennukset suinkaan noudata tätä
tyylisuuntaa. Monet rakennukset edustavat
klassista suuntausta, joka oli eräänlainen
empiretyylin jälkeläinen, ja haki siten
aiheensa antiikista asti. Myös Villa Eira
poikkeaa alueen jugendtaloista. Tätä
tiilihuvilaa pidetäänkin yhtenä aikansa
kauneimpana yhden perheen taloista.

Talon piirsi ja rakensi perheelleen arkkitehti
Jarl Eklund, joka oli Eiran klassisen suunnan
arkkitehdeistä ehkä merkittävin. Jarl Eklund
oli tunnettu myös Suomen rajojen
ulkopuolella. Hänen keskeisimpiä töitään
ovat teollisuusrakennukset, liiketalot ja
kartanoiden päärakennukset.

Pääkaupunkiseudulla Jarl Eklundin tuotantoa ja
luovuutta voi ihailla esimerkiksi Kalastajatorpan
ravintolasalissa tai Ruotsalaisessa Teatterissa.

Armfeltintie 8, Ilmarisen Villa Eira
Teksti Leena Kalliovaara-Mäntylä


