1/2010 17.3.2010 Julkaisija: Marjaniemi-Seura ry

TERVETULOA
MARJANIEMI-SEURAN
SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN
MAANANTAINA 29.3.2010 KLO 19
Paikka: Marjaniemen seurakuntakoti, Vanamotie 13
Kokouksen esityslista, seuran toimintakertomus 2009 ja ehdotus
toimintasuunnitelmaksi 2010 ovat tämän tiedotteen sivuilla 3 ja 4.
Vuosikokouksen jälkeen fil. kand., lehtori Leena Hakli pitää esitelmän
suomalaisesta asumisesta, sisustamisesta ja rakennuksista.
Toivomme runsasta osanottoa.
Virvoketarjoilua

Marjaniemi-Seuran hallitus
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MARJANIEMI-SEURA ry
www.marjaniemi.fi
Kalle Schneider, pj.
p. 040-3505 411
kalle.schneider@fortum.com
Jouko Koskinen, varapj.
Harmaapaadentie 12 B
p. 040 5024 080
jouko.koskinen@pp1.inet.fi
Kirsti Vuorela, sihteeri
Marjalahdentie 10
p. 046 8567 447
Hallitus:
Tauno Huopainen
Kissankellontie 9
p. 3413 413
Juhani Lehtonen
Marjaniementie 6
p. 040 7743 663
Ensio Malmi
Strömsintie 4
p. 3234 312
Kari Ripatti
Kissankellontie 9
p. 050 5029 721
Raili Tanskanen
Vanamotie 16
p. 3235 933
Jukka Tervamäki
Harmaanpaadentie 12 A
p. 040 5887 826
Mikko Varhe
Puolaharju 29
p. 040 5553 600
Markku Vuorela
Marjalahdentie 10
p. 044 3431 063

MARJANIEMI-TIEDOTE
Ison-Antintie 6
00930 Helsinki
päätoim. Henna Classen
p. 040-5113 428
henna.classen@gmail.com
Tiedote ilmestyy 5 krt/v.
Seuraava tiedote ilmestyy
vk:lla 17. Aineistopäivä
29.4.2010. Painopaikka:
Itä-Helsingin monistus

PÄÄKIRJOITUS
HIIHTÄMÄÄN!

Terveisiä hiihtämästä! Meillä marjaniemeläisillä on hieno
mahdollisuus nauttia tästä upeasta talvesta ja hiihtää nyt meren
jäällä kevättalven hangilla ja auringossa. Mikä sen kätevämpää,
kun voi sukset kainalossa mennä kävellen vaikkapa venekerhon
rantaan ja lähteä siitä sivakoimaan. Ja reittinsä ja tyylinsä voi
valita ihan miten haluaa, sillä hanki kantaa hyvin ja uutta lunta
on jään päällä vain vähän. Tällä kertaa kiersin Vartiosaaren ja
lopuksi Ison Koivusaaren. Kiva tunnin lenkki! Jos on enemmän
aikaa, on hauska harrastaa island hoppingia vähän ulompana
Ramsinniemen eteläpuolella.
Harmi vain, ettei murtomaahiihto näytä olevan teinien
suosiossa. Pikkulapsia kyllä suksilla näkee, ja hyvä niin, ainakin
itse mielelläni ylläpidän ajatusta, että suomalaiset syntyvät
sukset jalassa, että suomalaiset osaavat hiihtää. Kyseessä on
kuitenkin varsin eksoottinen urheilulaji koko maailman
mittakaavassa. Nuorisolla on tietenkin omat urheiluharrastuksensa, ja koulukin vie aikansa. Luppoaikaa ei
välttämättä paljon jää. Totta on sekin, että viime vuosina talvet
ovat olleet niin vähälumisia, ettei hiihtoa ole juuri päässyt
treenaamaan. Itsestäänselvä asia ei hiihtotaito enää ehkä ole.
Siitä huolimatta kannustan murtsikan pariin. Se on keholle niin
hyvää, kokonaisvaltaista liikuntaa luonnon rauhassa ja raittiissa
ilmassa.
Vielä huomioita talviliikenteestä Ison-Antintiellä Marjaniementien ja Strömsintien välisellä pätkällä.Olisi suotavaa
rauhoittaa tie kävelijöille ja kevyellä liikenteellä. Varsinkin tänä
talvena, jolloin paljo lumi on aurattu pientareille ja tie on
kaventunut entisestään, ovat vaaratilanteet etenkin
jalankulkijoiden kannalta lisääntyneet. Pieni koululainen
lumipenkan takana saattaa jää huomaamatta, kun tielle
käännytään vauhdikkaasti nopeusrajoituksista välittämättä.
Hyviä hiihtolenkkejä toivotellen

Henna Classen
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MARJANIEMI-SEURA RY:N
VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA
29.3.2010
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Kokouksen avaus
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen
Kokouksen järjestäytyminen
Esityslistan hyväksyminen
Toimintakertomus vuodelta 2009
Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
vuodelta 2009
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja
vastuuvapauden myöntäminen
Toimintasuunnitelma vuodeksi 2010
Talousarvio vuodeksi 2010
Jäsenmaksu vuodeksi 2010
Puheenjohtajan valinta vuodeksi 2010
Erovuoroisten hallituksen jäsenten ja
varajäsenten valinta
Varapuheenjohtajan nimeäminen
vuodeksi 2010
Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien
valinta vuodeksi 2010
Muut asiat
Kokouksen päättäminen

Hallitus

MARJANIEMI-SEURA RY:N
TOIMINTAKERTOMUS 2009
Yleiskatsaus
Sääntöjen asettamia tavoitteita pyrittiin
noudattamaan entiseen tapaan
yhteistoiminnassa kaupunginosayhdistysten ja
paikallisten harrastusseurojen sekä Helsingin
kaupungin kanssa.
Hallitus
Schneider Kalle, puheenjohtaja (2009)
Koskinen Jouko, varapuheenjohtaja (2009)
Huopainen Tauno, jäsen (2009)
Koskinen Jouko, jäsen (2009-2011)
Lehtonen Juhani, jäsen (2009-2010)
Ripatti Kari, jäsen (2009-2011)
Tanskanen Raili, jäsen (2009)
Vuorela, Markku jäsen (2009-2010)
Tervamäki Jukka,varajäsen ( 2009)
Varhe Mikko, varajäsen (2009)
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Kunniajäsen
Malmi Ensio
Muut toimihenkilöt
Classen Henna, tiedottaja
(2009)
Varhe Mikko, kotisivuista vastaava (2009)
Vuorela Kirsti, sihteeri (2009)
Hyvärinen Ilkka taloudenhoitaja (2009)
Elo Jaakko, tilintarkastaja
(2009)
Nieminen Sam, tilintarkastaja (2009)
Sinisalo Jukka, varatilintarkastaja (2009)
Tolppanen Risto, varatilintarkastaja (2009)
Kokoukset
Seuran vuosikokous pidettiin ma 23.3.2009
Marjaniemen seurakuntakodissa,
Vanamotie 13:ssa.
Ennen vuosikokousta Satu Ojanperä Marjaniemen
Melojista sekä Jaakko Nelimarkka ja Tomi
Ihalainen Helsingin Eräkavereista kertoivat
seurojensa toiminnasta.
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi
Eero Paananen ja sihteerinä Kirsti Vuorela.
Kokouspöytäkirjan tarkastivat Henna Classen
ja Jukka Tervamäki. Kokoukseen osallistui
19 seuran jäsentä.
Seuran hallitus kokoontui toimintakauden
aikana 7 kertaa.
Jäsenistö ja jäsenmaksu
Marjaniemi-Seurassa oli 434 jäsentä 31.12.2009.
Seuran jäsenmaksu oli toimintavuonna
varsinaisilta jäseniltä 10 € ja perheenjäseniltä 4 €. Sotaveteraanit on vapautettu seuran
jäsenmaksusta.
Tiedottaminen
Vuosi oli Marjaniemi-tiedotteen 34. ilmestymisvuosi. Marjaniemi-tiedote toimitettiin
vuoden aikana viisi kertaa 780 kappaleen
painoksena. Painoasu oli edelleen A4-kokoa
kaksipuolisena musta-valkojulkaisuna värillisin
kansilehdin.
Tiedote jaettiin maksutta kaikkiin talouksiin
Marjaniemessä ja lisäksi muutamille muualla
asuville seuran jäsenille.
Seuran kotisivuja on toimittanut Mikko Varhe.
Kotisivut ovat osoitteessa www.marjaniemi.fi.
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Toiminta ja tapahtumat
Pe 8.5.2009 pidettiin puistoalueiden
siivoustalkoot.

VUODEN 2010 TOIMINTASUUNNITELMA

Pe 12.6.2009 pelattiin perinteinen Marjaniemi’s
Golf Championship Games 2008 Mercedes Benz
Kullo Golf Club –kentällä.

*säilyttämään Marjaniemen alueen viihtyisyyden,
luonnonläheisyyden ja omaleimaisuuden.
Seuran hallitus seuraa kiinteästi
asemakaavoitusta Marjaniemessä ja lähialueilla
ja tekee tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä
viranomaisille.

Pe 17.7.2009 Marjaniemi-Seura ja Marjaniemen
Kiinteistönomistajat yhdessä lähettivät kirjallisen
tiedustelun tulvavallin rakentamisen viivästymisestä Helsingin kaupungin rakennusvirastolle.
Su 23.8.2009 järjestettiin Marjaniemi-päivä
Oskarinpuistossa yhdessä Marjaniemen Lions
Clubin ja Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry:n
kanssa. Ohjelmassa oli aamuhartaus, jossa
partiolippukunta Helsingin Eräkave-reiden suoritti
lipunnoston. Paikalla oli VPK:n paloauto, Tauno
Huopaisen kutsuma Omar Elvis sekä Swing and
Tonic –orkesteri. Marjaniemen Lions Club järjesti
lasten juoksukilpailun. Bufetin hoiti MarjaniemiSeura yhdessä Kiinteistönomistajien kanssa.
Ti 22.9.2009 Marjaniemi-Seura kommentoi ja
antoi lausuntonsa parannusehdotuksista
Oskarinpuiston kunnostussuunnitelmaan.
Ke 30.9.2009 Marjaniemi-Seura otti osaa ItäHelsingin kulttuuriviikoille osallistumalla Stoassa
pidettyyn kaupunginosanäyttelyyn.
Su 15.11.2009 järjestettiin Marjaniemen nuorille
musiikinharrastajille tarkoitettu konserttitilaisuus,
Syyssoittajaiset, Marjaniemen seurakuntakodissa.
su 6.12.2009 järjestettiin itsenäisyyspäivän juhla
Marjaniemen seurakuntakodissa. Juhlapuheen piti
toimittaja Seppo Ahti ja musiikkia esitti viulisti
Heidi Ketola. Tarjoilun järjesti Camilla Slomp.
Vuoden aikana myytiin Marjaniemi-viirejä,
Marjaniemi-Seuran logolla varustettuja
T-paitoja, Marjaniemi-valssi-CD:itä,
karttoja ja kirjoja.
Arvio
Vuosi oli toiminnallinen. Osallistuminen
seuran tilaisuuksiin oli kohtuullisen runsasta.
Hallitus

Marjaniemi-Seura pyrkii

*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 kulttuuritapahtumia.
*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
Marjaniemi-Seuran itsenäisyyspäiväjuhlaa
vietettiin perinteiseen tapaan. Paikalla oli
runsaasti juhlijoita. Toimittaja Seppo Ahti piti
juhlapuheen, joka sisälsi mm. ajatuksia
herättävää havainnointia meiltä ja muualta.
Puhe on luettavissa seuran sivuilta
www.marjaniemi.fi
Jouluaaton lämpötila Marjaniemessä klo 12
oli -4,2 C.
Lähimmäksi veikkasivat:
1) Mikko Koivumaa (-4,3 C)
2) Jorma Karppinen (-4,4 C)
3) Anneli Karppinen (-4,6 C)
Kaikkiaan veikkauksia oli 43 kpl, mikä oli aiempaa
vuotta enemmän. Onnittelut voittajille ja kiitokset
kaikille sääveikkaukseen osallistuneille!
Lions Club Helsinki-Marjaniemi
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Marjaniemen Kiinteistönomistajat
Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry (MKO)
on Omakotiliittoon kuuluva yhdistys, jonka
tarkoituksena on ajaa pienkiinteistöissä asuvien
etuja ja palvella jäsenkuntaansa. Yhdistykseen
kuului vuodenvaihteessa 174 jäsentä. Kun
Marjaniemessä on yli 700 taloutta, on kasvuvaraa
vielä reippaasti. Liity sinäkin jäseneksi!
Jäsenmaksu on 20 euroa/v, joka sisältää myös
Omakotiliiton jäsenyyden ja sen tarjoamat
jäsenedut, mm. viisi kertaa vuodessa ilmestyvän
Suomen Omakotilehden. MKO:n vuoden 2010
vuosikokous pidetään 5.5.2010 seurakuntakodissa,
siitä lähemmin seuraavassa tiedotteessa.
Kiinteistönomistajiin voit liittyä joko MKO:n
kotisivujen (www.marjaniemi.fi/mko) tai
omakotiliiton sivujen (www.omakotiliitto.fi )
kautta tai myös ilmoittamalla yhteystietosi
puheenjohtajalle.
Hallitus vuonna 2010:
Eero Paananen puh.joht. 040-5011912,
eero.paananen@kolumbus.fi
Matti Aalste vpj, siht. 040-7087846,
matti.aalste@fi.fujitsu.com
Risto Ekström 050-3572684
Jaakko Elo 050-4302509
Kai Haarma 050-5454249
Hannu Huhtalo varainhoit. 050-4134061,
hannu.huhtalo@edu.hel.fi
Jouko Koskinen 040-5024080
Leo Riederer 040-5914375
Kari Ripatti 050-5029721
Kalle Schneider 040-3505411
Raili Tanskanen 09-3235933 tai 040-5939385,
raili.tanskanen@kolumbus.fi
varajäsenet:
Olli Happonen 040-8692006
Tauno Huopainen 09-3413413
Göran Nyman 0400-214001
Markku Saijets 050-5002263
Omakotitalkkarit
Omakotitalkkaritoiminta on jäsenetu, jonka
tarkoituksena on tarjota ikääntyville tai muuten
apua tarvitseville jäsenille erilaista asumisapua.
Talkkareina toimivat:
- Juha Ahlgren p. 040-5002202
- Christer Lindroos p. 045-1111620
Työtilaukset suoraan talkkareilta.
Yhteyshenkilöinä talkkaritoimintaan liittyvissä
asioissa toimivat Raili Tanskanen ja Eero
Paananen.
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Ajankohtaisia kaava- ja rakennushankkeita Marjaniemessä ja
lähiympäristössä.
Niittyrannan asemakaava ja tulvapato
Helsingin Yleiskaava 2002:een sisältyvä Puotilan
venerannan ja Niittyrannan kaavoitus ei ole toistaiseksi
käynnistynyt. Niittyrannan tulvapadon rakentaminen sen
sijaan on nyt alkanut esirakennushankkeella. Varsinaisen
padon rakentamisen on suunniteltu alkavan kesäkuussa ja
päättyvän elokuussa.
Kauppakartanonkadun väestönsuoja
Ystävyydenpuiston alueelle sijoittuvan väestösuojan
asemakaava on hyväksytty 2006. Asemakaava on
täydennettävänä maanpäällisiltä osilta. Pelastuslaitoksen
hakema rakennuslupa on hyväksytty rakennuslautakunnassa 16.1.2010. Väestönsuoja on mitoitettu 6000
hengelle. Rauhan ajan käyttöä varten suojaan tulee neljä
salibandykenttää.
Itäkeskuksen laajennus
Itäkeskuksen laajennusta ja Citymarketin korttelia
koskeva asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos
hyväksyttiin asemakaavaehdotuksen pohjaksi kaupunkisuunnittelulautakunnassa 3.12.2009. Suunnittelu jatkunee
vuoden verran. Rakentaminen tapahtuu vaiheittain niin,
että ensimmäisenä toteutukseen tullee Citymarketin
alue.
Itäväylä-Kehä 1 –liittymä
Itäväylän ja Kehä 1:n liittymän suunnittelu jatkuu.
Liittymälle on laadittu kolme eritasovaihtoehtoa (silta-,
tunneli- ja yhdistelmävaihtoehto). Vaihtoehdot on
hyväksytty jatkosuunnittelun pohjaksi joulukuussa 2006.
Kun rakentaminen päässee alkuun aikaisintaan 2013,
on liikenteen sujumisen parantamiseksi päätetty toteuttaa
väliaikainen liikennejärjestely 2010.
Marjaniementien ja Itäväylän ramppi
2008 hyväksytyn suunnitelman mukaan nykyiset liikennevalot korvataan Turunlinnantien ja Marjaniementien
liittymään rakennettavalla kiertoliittymällä. Sisältyy
investointiohjelmaan 2009-2010.
Itäkeskuksen ja Marjaniemen aluesuunnitelma
2009-2018
Katuja ja puistoja koskeva aluesuunnitelma
valmistui 2008 lopussa ja sisältää useita hankkeita
Marjaniemessä. Mm. pienehköjä puunkaatotöitä on
tehty jo 2009.

MARJANIEMI-TIEDOTE 1/2010
Oskarinpuisto
Em. aluesuunnitelman keskeisen hankkeen puistosuunnitelma hyväksyttiin yleisten töiden lautakunnassa lokakuussa 2009. Rakentaminen sisältyy katuja puisto-osaston vuoden 2010 investointisuunnitelmaan (kustannukset 250 000 euroa).
Strömsinlahdenpuisto
Kauan vireillä ollut puistosuunnitelma hyväksyttiin
kaupunginhallituksessa 18.1.2010.
Rakentaminen sisältyy katu- ja puisto-osaston
investointisuunnitelmaan (kustannusarvio
1,2 milj. euroa). Työt alkavat helmikuussa 2010
ja jatkuvat 2011. Puistohankkeen osana on myös
Marjaniemen uimarannan laajennus Punapaaden
länsipuolelle. Tämä osa hankkeesta on liikuntaviraston vastuulla. Määrärahoja laajennukseen ei
kuitenkaan ole budjetoitu eikä se toteutune aivan
lähivuosina.
Muuta ajankohtaista
Kiinteistövero
MKO:n syyskokouksen jälkeen keskusteltiin
vilkkaasti kiinteistöverosta. Tonttien verotusarvo
Marjaniemessä on Lehtisaaren ohella Helsingin
korkein ja vero on viime vuosien korotusten
perusteella muodostunut kohtuuttomaksi.
Omakotiliitto ja sen Helsingin piiri ovat pyrkineet
vaikuttamaan veron alentamiseksi. Toistaiseksi
tuloksetta, mutta työ jatkuu.
Eduskunnan ja kaupunginvaltuuston päätösten
perusteella on vuoden 2010 kiinteistöveroon taas
tulossa reilut korotukset. Asuinrakennuksista
perittävä vero nousee 0,22%:sta 0,32%:iin ja mm.
asuintontteja koskeva yleinen veroprosentti
0,7%:sta 0,8 %:iin. Näin ollen asuinrakennusten
vero nousee 45% ja tonttien vero 14,3%. Tontin ja
rakennuksen koosta riippuen odotettavissa lienee
100-300 euron lisää nykyiseen veroon.
Lumi
Lumen määrä on lähes ennätystasolla (tätä
kirjoittaessa 82 cm Kumpulassa). Itse kukin lienee
saanut riittävästi liikuntaa lähes jokapäiväisissä
lumitalkoissa, ja katotkin ovat lujilla. Kaupungin
rakennusvirasto on myös vaikeuksissa lumen
kanssa. Olemme selvittäneet katujen aurauksessa
kiinteistöjen porteille syntyvien aurausvallien
poistoa. Valitettavasti näyttää siltä, että
rakennusviraston esitteen mukainen kanta
(”kiinteistöjen vastuulle jäävät edelleen tonttien
sisäänajokohtien avaaminen aurauksen jälkeen”)
on myös lainsäätäjän tarkoittama.
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Energia
Runsaan lumen lisäksi kulunut talvi on ollut myös
kylmä. Energialasku kasvaa ja myös siitä syystä,
että Helsingin Energia on korottamassa 1.4. jo
toista kertaa tänä vuonna lämmityssähkön hintaa.
Kannattanee tutustua Helsingin Energian
määräaikaissopimukseen (”Sinetti”) ja
Omakotiliiton jäsenetuna olevaan Kymenlaakson
Sähkön kanssa tehtyyn sähkösopimukseen.

KAUPPAPAIKKA

HIIHTOA, LUMITÖITÄ….
TARVITSETKO HIERONTAA ?
Tmi Rennonmax
Tulisuonkuja 1A4, 00930 Helsinki
Puh. 044-547 7797
www.rennonmax.fi

MEKOSTENON-SYVÄVENYTTELYTREENIT
ti klo 18 – 19.10 ja
to klo 10 -11.10
Mekostenon-menetelmässä tavoitteena on lihasten
jänneosien pysyvä pidentyminen, parempi
nivelten liikelaajuus ja oikea ryhdin löytäminen.
Syvävenyttelyn avulla ylläpidät lihaskuntoa ja
voit saada apua lihassärkyihin.
Kertatreeni 10 e ja 5 krt kortti 45e
sis. 22 % alv.
RestAvec Oy, Leppisaarentie 5,
Tammisalo. Tied. mekostenon-ohjaaja
Christiina Niini-Ylitalo
p. 0400- 434 353
Tervetuloa!
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