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TERVETULOA 
 

MARJANIEMI-SEURAN 
SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN 

 

MAANANTAINA 12.3.2007 KLO 19 
 

Paikka: Marjaniemen seurakuntakoti, Vanamotie 13 

 

Kokouksen esityslista, seuran toimintakertomus 2006 ja ehdotus 

toimintasuunnitelmaksi 2007 ovat tämän tiedotteen sivuilla 3 ja 4. 

 

Ennen kokousta ylihoitaja Merja Laurila  
Itäkeskuksen terveysasemalta pitää  

terveysaiheisen luennon. 
 

Toivomme runsasta osanottoa. 

 

Virvoketarjoilu. 

 

Marjaniemi-Seuran hallitus 
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MARJANIEMI-SEURA ry 
c/o Marjalahdentie 10 
00930 Helsinki 
www.marjaniemi.fi 
 
 
Markku Vuorela, pj. 
Marjalahdentie 10 
p. 044 3431 063 
vuorela.markku@luukku.com 
Jouko Koskinen, varapj. 
Harmaapaadentie 12 B 
p. 040 5024 080 
Kirsti Vuorela, sihteeri 
p. 044 3431 063 
Hallitus: 
Jasmin Koistinen 
Puolaharju 37 B 
p.040 5751 090 
Juhani Lehtonen 
Marjaniementie 6 
p. 040 7743 663 
Kalle Schneider 
Kunnallisneuvoksent. 14 A 
p. 040 7095 835 
Jukka Tervamäki 
Harmaanpaadentie 12 A 
p. 040 5887 826 
Mikko Varhe 
Puolahrju 29 
p. 040 5553 600 
Tauno Huopainen 
Kissankellontie 9 
p. 3413 413 
Ensio Malmi 
Strömsintie 4 
p. 3234 312 
 
MARJANIEMI-TIEDOTE 
Ison-Antintie 6 
00930 Helsinki 
Henna Classen, päätoim. 
p. 040 5113 428 
classen@kolumbus.fi 
Tiedote ilmestyy 5 krt/v. 
Seuraava tiedote ilmestyy 
vk:lla 15. Aineistopäivä 4.4. 
Painos 780 kpl 
Painopaikka Itä-Helsingin 
Monistus 

 
 

PÄÄKIRJOITUS 
 

SEURAN TOIMINNASTA 

 
Marjaniemessä asuu nykyään noin 2 000 asukasta.  Marjaniemi-

seuralla on vajaat 500 jäsentä. Jäsenten osuus asukkaista on 

kaupunginosayhdistysten suurimpia, ellei suurin. 

Nämä luvut heijastavat kiitettävää kiinnostusta omaan kotiseutuun. 

Tätä kiinnostusta Marjaniemi-Seura pyrkii ylläpitämään. 

 
Nämä luvut merkitsevät toisaalta sitä, että asukkaiden on mahdotonta 

tuntea toisiaan menneiden vuosikymmenten tapaan. Vielä 60-luvulla 

oltiin ehkä selvillä naapurin oloista. Tällainen kyläidylli ei sovi enää 

nykyajan henkeen. Eristäytymisellä omiin oloihin on hyvät puolensa, 

mutta myös epäkohtansa. Mahdollinen naapuriapu yhdessä jos 

toisessakin asiassa voi jäädä antamatta. Ehkäpä hiukan tavanomaista 

väljempi asenne tässä suhteessa olisi paikallaan.  

 

Joskus kysytään, missä on Marjaniemen nuoriso. Nuoret toimivat 

tietenkin omiin harrastuksiinsa liittyvissä yhdistyksissä. Tällaisia 

yhdistyksiä marjaniemeläiset ovat perustaneet kymmenkunta. 

Viimeksi ovat olleet järjestäytymässä golfin harrastajat. 

 

Tästä aktiivisuudesta voimme olla iloisia. Toisaalta on ymmärrettävä, 

että nuorisoa tuskin kiinnostavat kaava-asiat, koulupiirit, tietöyssyt, 

bussilinjat, jätteiden keräykset ynnä muut vastaavat kysymykset. 

Näihin asioihin asukkaiden puolesta ottaa kantaa ja antaa lausuntoja 

Marjaniemi-Seura. 

 

Mainitunlaisten tehtäviensä hoitamiseksi seuramme aikoo pysyä 

edelleen sääntöjensä mukaisena kotiseutuyhdistyksenä, eikä muuntua 

minkäänlaiseksi viihdytysseuraksi. 

 

Kevätkauden ohjelmassa on maaliskuun vuosikokous. Sääntöjen 

mukaan erovuorossa ovat joka vuosi paitsi puheenjohtaja ja sihteeri, 

myös hallituksen kuudesta jäsenestä kaksi.  Toivomus jäsenistölle on, 

että erovuoroisten tilalle löydettäisiin tuoreita voimia ja siten tuoreita 

ajatuksia seuran toiminnan kehittämiseksi. 

 
Markku Vuorela 
 

MARJANIEMI-PÄHKINÄ 
 

Asun Marjaniemenrannan viimeisessä talossa, jonka 

katunumero on 56 – oli jo muuttaessani lähes 50 vuotta sitten. 

Kysymys kuuluu: Mikä oli Marjaniemenranta 60? 

Vastaus sivulla 5 
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MARJANIEMI-SEURA RY:N 

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA 12.3.2007 

 

1 Kokouksen avaus 

2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen 

3 Kokouksen järjestäytyminen 

4 Esityslistan hyväksyminen 

5 Toimintakertomus vuodelta 2006 

6 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 

vuodelta 2006 

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja 

vastuuvapauden myöntäminen 

8 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2007 

9 Jäsenmaksu vuodeksi 2007 

10 Puheenjohtajan valinta vuodeksi 2007 

11 Erovuoroisten hallituksen jäsenten ja 

varajäsenten valinta 

12 Varapuheenjohtajan nimeäminen 

vuodeksi 2007 

13 Tilintarkastajien ja varatilintarkastjien 

valinta vuodeksi 2007 

14 Muut asiat 

15 Kokouksen päättäminen 

 

Hallitus 

 

MARJANIEMI-SEURAN 

TOIMINTAKERTOMUS 2006 
 

Yleiskatsaus 

Toimintaa jatkettiin sääntöjen asettamin 

tavoittein niin seuran omassa toiminnassa 

kuin yhteistoiminnassa Helsingin kaupungin 

sekä kaupunginosayhdistysten ja paikallisten 

harrastusseurojen kanssa. 

 

Hallitus 

Vuorela, Markku puheenjohtaja (2006) 

Koskinen, Jouko varapuheenjohtaja (2006) 

Koistinen, Jasmin jäsen (2006) 

Koskinen, Jouko jäsen (2006 - 2007) 

Lehtonen, Juhani jäsen (2006) 

Schneider, Kalle jäsen (2006 - 2007) 

Tervamäki, Jukka jäsen (2006 – 2008) 

Varhe, Mikko jäsen (2006 – 2008) 

Huopainen, Tauno varajäsen (2006) 

Malmi, Ensio varajäsen (2006) 

  

Muut toimihenkilöt 

Vuorela, Kirsti sihteeri (2006) 

Classen, Henna tiedottaja (2006) 

Varhe, Mikko  kotisivuista vastaava (2006) 

Hyvärinen, Ilkka taloudenhoitaja (2006) 

Elo, Jaakko tilintarkastaja (2006) 

Nieminen, Sam tilintarkastaja (2006) 

Sinisalo, Jukka varatilintarkastaja (2006) 

Tolppanen, Risto varatilintarkastaja (2006) 

 

Kokoukset 

Seuran vuosikokous pidettiin ma 27.3.2006 

Marjaniemen seurakuntakodissa.  

Ennen vuosikokousta Helsingin kaupungin 

projektipäällikkö Aila Pyhäntö, 

liikennesuunnittelija Jussi Jääskä ja 

katukonsultti Harri Sundberg kertoivat 

Marjaniemen alueen 

liikennesuunnitteluasioista. Vuosikokouksen 

puheenjohtajana toimi Olli Happonen ja 

sihteerinä Kirsti Vuorela. Kokouspöytäkirjan 

tarkastivat Ensio Itkonen ja Eero Paananen. 

Kokoukseen osallistui 23 seuran jäsentä. 

 

Seuran hallitus kokoontui toimintavuonna  

7 kertaa. 

 

Jäsenistö ja jäsenmaksu  

Marjaniemi-Seurassa oli 462 jäsentä 

31.12.2006. Vuoden 2006 aikana seuraan 

liittyi 24 uutta jäsentä.Seuran jäsenmaksu oli 

toimintavuonna varsinaisilta jäseniltä 10 € ja 

perheenjäseniltä 4 €. 

 

Tiedottaminen 

Vuosi oli Marjaniemi-tiedotteen 

31. ilmestymisvuosi.  

Marjaniemi-tiedote toimitettiin vuoden aikana  

5 kertaa 780 kappaleen painoksena. Painoasu  

oli edelleen A4-kokoa kaksipuolisena musta – 

valkojulkaisuna värillisin kansilehdin.  

Tiedotetta jaettiin maksutta kaikkiin 

talouksiin Marjaniemessä ja lisäksi 

muutamille muualla asuville seuran jäsenille.  

Seuran kotisivuja on toimittanut Mikko 

Varhe. Kotisivut ovat osoitteessa 

www.marjaniemi.fi. 

 

Lausunnot 

Marjaniemi-Seura on antanut lausunnon 

kaupungin viranomaisille metron 

liityntälinjaston kehittämisestä eli 

bussilinjojen 98 ja 82 reiteistä. 
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Tervehdykset 

Marjaniemi-Seuran puheenjohtaja on esittänyt 

seuran tervehdyksen Marjaniemen 

ryhmäpuutarha ry:n 60-vuotisjuhlassa la 5.8., 

Marjaniemen venekerhon 50-vuotisjuhlassa 

pe 18.8., Helsingin Eräkavereiden 70-

vuotisjuhlassa la 18.11. ja Marjaniemen 

VPK:n 80-vuotisjuhlassa la 9.12. 

 

Toiminta ja tapahtumat  

Ma 10.4. Anja Hinkkanen esitteli Vuosaaren 

Kotipolku –projektia hallituksen kokouksessa. 

 

Ma 8.5. pidettiin siivoustalkoot teemana 

”Luonnoton pois luonnosta”. 

 

Ti 20.6. pelattiin Marjaniemi’s Golf 

Championship Games 2006 Mercedes Benz 

Kullo Golf Club –kentällä. 

 

Su 20.8. järjestettiin Marjaniemi-päivä 

Oskarinpuistossa, jonka ohjelmassa oli 

lipunnosto, partiolippukunta Helsingin 

Eräkaverit 

aamuhartaus, kirkkoherra Matti Malmivaara 

lasten juoksukilpailu, järjestäjänä 

Marjaniemen Lions Club. 

Bufetin järjesti Marjaniemi-Seura.  

 

La 28.10. pidettiin sadonkorjuuiltamat 

Oskarinpuiston toimintakeskuksessa. 

Ohjelmaan kuului Juhani Lehtosen 

humoristinen esitys, 

Jukka Tervamäen haitarimusiikkiesitys sekä 

Tauno Huopaisen esittämä musiikki ja 

järjestämä karaoke. 

Illallistarjoilun järjesti Marjaniemi-Seura. 

 

Ke 6.12. järjestettiin itsenäisyyspäivän juhla 

Marjaniemen seurakuntakodissa: 

Dosentti Ilkka Kaitila piti 

itsenäisyyspäiväpuheen. 

Lehtori Marko Vasama esitti basso-

klarinettimusiikkia. 

Tarjoilun järjesti Camilla Slomp. 

Marjaniemi-Seura hankki vuoden alussa 140 

kpl Marjaniemi-Seuran logolla varustettuja  

T-paitoja. Vuoden aikana myytiin myös 

Marjaniemi-viirejä, Marjaniemi-valssi-CD:itä, 

karttoja ja kirjoja. Hevoshaasta Helsingin 

helmeksi –kirjan painos myytiin loppuun. 

 

Arvio 

Vuosi oli toiminnallinen, osallistuminen 

seuran järjestämiin tilaisuuksiin oli runsasta ja 

keskustelu tilaisuuksissa aktiivista. 

 

Hallitus 

 

VUODEN 2007 

TOIMINTASUUNNITELMA 

 

Marjaniemi-Seura pyrkii 

 

*säilyttämään Marjaniemen alueen 

viihtyisyyden, luonnonläheisyyden ja 

omaleimaisuuden. 

Seuran hallitus seuraa kiinteästi 

asemakaavoitusta Marjaniemessä ja 

lähialueilla ja tekee tarpeellisiksi katsomiaan 

esityksiä viranomaisille. 

 

*toimimaan Marjaniemen asukkaiden 

yhteishengen elvyttäjänä ja ylläpitäjänä 

Seura järjestää Marjaniemi-päivän 

yhteistyössä muiden marjaniemeläisten 

seurojen ja yhdistysten kanssa. Lisäksi seura 

järjestää tutustumis- ja kotiseututilaisuuksia, 

illanviettoja, esitelmätilaisuuksia ja 

kulttuuriretkiä. 

 

*kokoamaan Marjaniemen menneisyyttä 

koskevaa teksti- ja kuvamateriaalia sekä 

mahdollisuuksien mukaan sopivalla tavalla 

levittämään sitä 

 

*julkaisemaan Marjaniemi-tiedotetta, jota 

myös muut marjaniemeläiset seurat ja 

yhdistykset saavat käyttää toimintansa 

julkistamiseen 

 

*muillakin tavoin edistämään Marjaniemen 

asukkaita kiinnostavaa toimintaa sekä 

tukemaan marjaniemeläisten seurojen ja 

yhdistysten toimintaa - erityisesti 

nuorisotoimintaa. 

 

Hallitus 
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TUNNUSTUKSIA 
MARJANIEMELÄISTAITEILIJOILLE 

 

Kulttuuriministeri palkitsi joulukuussa  

Suomi-palkinnolla kirjailija, ohjaaja Bengt 
Ahlforsin. Suomi-palkinto annetaan 
tunnustuksena merkittävästä taiteellisesta 

urasta. Ahlfors on kirjoittanut 60-luvulta 

lähtien kolmisenkymmentä näytelmää, toiminut 

ohjaajana Lilla Teaternissa, taiteellisena 

johtajana Svenska Teaternissa, kirjoittanut 

kirjoja ja työskennellyt radiossa ja tv-

teatterissa. Hänen näytelmiään on käännetty 

usealle kielelle, ja niitä on esitetty useissa 

maissa. Suomi-palkinto myönnettiin 2006 

seitsemälle eri taiteenalan edustajalle. 

 
Suomen Taideyhdistys palkitsi 10 000 euron 

tunnustuksella merkittävästä elämäntyöstä 

taidemaalari- ja graafikko Matti Kujasalon. 
Niin ikään Tasavallan presidentti myönsi 

Kujasalolle joulukuussa  Pro Finlandia-mitalin.     

Kujasalo tunnetaan sarjallisen ja syste-

maattisen konstruktivismin kehittäjänä. 

Kujasalon ilmaisu perustuu keinojen minimaali-

suuteen, kuten värien määrän karsimiseen 

mustaan, valkoiseen, harmaan skaalaan ja 

muutamiin perusvärien valööreihin. Muodoksi 

hän on valinnut viivan ja pisteen sekä neliön ja 

ympyrän. Näillä keinoilla Kujasalo on vuosien 

mittaan rakentanut kokonaisen taideteosten 
avaruuden, joka herättää älyllisen uteliaisuuden 

aina uudelleen. 

 
Marjaniemi-Seura onnittelee lämpimästi 

palkittuja. 

 

Marjaniemi-Seuran itsenäisyyspäiväjuhlassa 

6.12.2006  juhlapuheen piti dosentti Ilkka 

Kaitila. Esitys Terveyttä – sairautta 

Suomessa käsitteli ansiokkaasti lääketieteen 

ja terveydenhuollon kehitystä maassamme. 

Niin ikään esityksessä tarkasteltiin 

perintötekijöiden osuutta sairauksien syntyyn 

ja otettiin kantaa nykypäivän terveyden-

huoltoon. Esitelmä on luettavissa seuran 

kotisivulta osoitteesta 

http://www.marjaniemi.fi/marjaniemiseura/ta

pahtumia.htm 

MARJANIEMI-PÄHKINÄN VASTAUS 

 
Isokokoinen numerokilpi 60 komeili naapurini 

portinpielessä vielä 80-luvun alkupuolella.Tontilla 

asui kantamarjaniemeläinen Iivari Kontuniemi, 

jonka 20-luvulta lähtien useita laajennusvaiheita 

kokeneessa rakennuksessa vaikuttaa nykyään 

taiteilija Matti Kujasalo. Rakennus on nykyisessä 

asemakaavassa suojeltu, eikä aiheetta! Samassa 

osoitteessa Kontuniemen vuokralaisena toimi 

myös Marjaniemen posti aina Itäkeskukseen 

siirtymiseensä saakka 1983. 

Osoitenumeroa 60 aikanaan ihmeteltiin ja 

pidettiin itsepäisen papan päähänpiintymänä.  

En tullut sitä suoraan kysyneeksikään. Tausta 

valkeni vasta äskettäin, kun vanhoista papereistani 

tuli esiin Marjaniemen katukartta 50-luvun alusta. 

Tässä kartassa nykyistä Kielopolkua vielä ollut, 

vaan Kielipolku toimi ns. kirvesvarsiväylänä, 

jonka varrella sijaitsevat vanhat rakennukset oli 

numeroitu Marjaniemenrantaan. Sieltä selittyy 

myös numeron 60 alkuperä. 

 
Ensio Malmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piirros: Raija Lindblom, Marjaniemi-tiedote  6/1983 
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ARVOISAT MARJANIEMELÄISET 
 
Lions club Helsinki-Marjaniemen kauttaan 
päättelevänä presidenttinä haluan näin 
Marjaniemen oman median välityksellä 
esittää lämpimät kiitokseni teille, hyvät 
marjaniemeläiset, siitä tuesta, jota 
olemme toimintavuotemme aikana 
saaneet. Vuosi on ollut toimintatäyteinen. 
Säännöllisten kuukausikokouksen lisäksi 
olemme järjestäneet suurta suosiota 
saavuttaneet Lasten Olympialaiset  
ja toimeenpanneet perinteiset 
joulumarkkinamme, josta on tullut  
vahvin varainkeruuaktiviteettimme. 
Avullanne kumpikin näistä tilaisuuksista 
onnistui erinomaisesti. Tästä kiitollisena 
voimme taas muistaa paikkakunnan  
lapsia ja nuoria ja auttaa heitä eteen- 
päin ponnistuksissaan. Olemme myös 
suorittaneet loppuun valtakunnallisen 
Punainen Sulka –keräyksen, jonka 
tuotosta osa palautuu klubimme käyttöön 
tarkoituksenaan auttaa ja tukea paikallista 
nuorisoa. 
 
90 vuotta täyttävä järjestömme on 
kansainvälinen avustusjärjestö.  
Siksi olemme olleet mukana toteutta-
massa myös maailmanlaajuista 
näönsuojeluohjelmaa Sight First II,  
jonka tuotto käytetään näönsuojeluun 
erityisesti kehitysmaissa. 
 
Olemme halunneet olla mukana 
kehittämässä lasten ja nuorten henkisiä 
arvoja ja heidän valmiuksiaan vastustaa 
ympäristön mukaan tuomia päihde- ja 
käyttäytymisongelmia. Tässä on ollut 
apuna Suomen Lionsliiton Lions Quest –
ohjelma, joka antaa valmiuksia 
peruskoulun opettajille. Klubimme on 
tukenut taloudellisesti koulutusta, johon  
jo useat lähikoulujen opettajista ovat 
päässeet osallistumaan. Samoin 
lähikoulujemme nuoret taiteilijat ovat 
saaneet kauttamme mahdollisuuden 
osallistua maailmanlaajuiseen 
Rauhanjuliste –piirustuskilpailuun. 
 
 

 
 
Klubimme on halunnut muistaa myös 
varttuneempaa väestöä. Tästä 
esimerkkeinä ovat lähellä sijaitsevien 
vanhusten hoitolaitosten toiminta-
iltapäivän järjestäminen 21.3.07,  
mihin klubimme ladyt järjestävät  
ohjelmaa ja tarjoilua. Samoin tänä 
keväänä avustamme niitä yli 65-vuotiaita 
marjaniemeläisiä, jotka tarvitsevat apua 
digiboxin asentamisessa kotiinsa. Olemme 
saaneet koulutuksen tähän asennustyöhön 
ja teemme työn korvauksetta. 
 
Haluan klubimme nimissä toivottaa 
kaikille marjaniemeläisille miellyttävää 
kevättä ja aurinkoista kesää. 
 
Kari Heinänen 
Presidentti 

 

 

 

 

 

MARKKINAPAIKKA 

 
 

OSTETAAN teos 
OMA MAA MARJANIEMI 

 
Yhteydenotot: Kari p. 050 3411 549 

 
 

Leijonien takkapuu-, linnunpönttö ja 

sorapalvelu jatkuu. 

 

Takkapuut 6 € säkki kotiin tuotuna 

Sorasangot 5 € kpl   kotiin tuotuna 

 

Tilaukset Veikko Ailio 041-5327201 ja 

Jorma Karppinen 050-555 1941 
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
LIITY JÄSENEKSI! 
 
Liityn Marjaniemi-Seuran jäseneksi. 
 
Nimi_____________________________ 
 
Kotiosoite_________________________ 
                00930 Helsinki 
 
Synt. aika ja –paikka________________ 
 
_________________________________ 
 
Päiväys ja allekirjoitus 
 
_________________________________ 
 
 
Jäsenilmoituksen voi toimittaa seuran 
osoitteeseen Marjalahdentie 10. Liittyä voi 
myös kotisivun kautta www.marjaniemi.fi 
Jäsenmaksu 1. perheenjäseneltä 10 €/v, 
seuraavilta 4 €/v. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maksat rakennustarvikkeista, kun hankit ne. 
Toisen kerran maksat niistä jätteenä. 
 Fiksu rakentaa vähin jättein: 
  

- Myy tai lahjoita ylijäämä- ja 
purkumateriaalit – säästät 
jätemaksuissa 

- Suojaa materiaalit kunnolla niin 
ehkäiset hävikkiä 

- Tilaa materiaalit määrämittaisena niin 
vähennät hukkaa ja työstöön käytettyä 
aikaa 

- Hyödynnä hukkapalat ennen kuin 
leikkaat ehjiä 

- Käytä pakkausmuovit kosteus- tai 
maalaussuojina 

- Tee pihalaattoja ylijäämäbetonista 
 
Lataa lisää vinkkejä www.ytv.fi/fiksu 
(Arjessa - Kotona - 
Omakotirakentaminen) tai tilaa ne 
sähköpostitse jate.esite@ytv.fi,  
puh. (09) 156 1508 / Esitetilaukset 
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