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TERVETULOA
MARJANIEMI-SEURAN
SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN
MAANANTAINA 26.3.2012 KLO 19
Paikka: Marjaniemen seurakuntakoti, Vanamotie 13
Kokouksen esityslista, seuran toimintakertomus 2011 ja ehdotus
toimintasuunnitelmaksi 2012 ovat tämän tiedotteen sivuilla 3 ja 4.
Ennen kokousta toimitusjohtaja Jouko Kinnunen Motiva Oy:stä
kertoo kotien energiankäytöstä.
Tervetuloa saamaan tietoa ja esittämään kysymyksiä.
Myynnissä uudet Marjaniemi-Seuran T-paidat,
kangaskassit ja isännänviirit (ks. lisää takasivulta)
Virvoketarjoilua
Marjaniemi-Seuran hallitus
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MARJANIEMI-SEURA ry
www.marjaniemi.fi
Tilinro 212618-14444
Kalle Schneider, pj.
p. 040-3505 411
kalle.schneider@fortum.com
Matti Saarelainen, varapj.
Harmaapaadentie 11
masaarelainen@gmail.com
Kirsti Vuorela, sihteeri
Marjalahdentie 10
p. 046 8567 447
Hallitus:
Hannu Huhtalo
Kunnallisneuvoksentie 7 A
p. 050 4134 047
hannu.huhtalo@edu.hel.fi
Jouko Koskinen
Harmaapaadentie 12 B
p. 040 5024 080
jouko.koskinen@pp1.inet.fi
Iiris Lappalainen
Strömsintie 33
p. 0400 464 838
iilappa@kolumbus.fi
Juhani Lehtonen
Marjaniementie 6
p. 040 7743 663
Kari Ripatti
Kissankellontie 9 E
p. 050 5029 721
kari.ripatti@apsi.pp.fi
Raili Tanskanen
Vanamotie 16
p. 3235 933
raili.tanskanen@kolumbus.fi
Markku Vuorela
Marjalahdentie 10
p. 044 3431 063
Ensio Malmi, kunniajäsen
Strömsintie 4
p. 3234 312

Pääkirjoitus
Olen asunut perheineni Marjaniemessä kaksitoista vuotta. Sinä aikana
olen tutustunut eri yhteyksissä kuten leikkipuistossa, uimarannalla ja
Marjaniemi-Seuran tilaisuuksissa moniin täkäläisiin, sekä nuoriin että
varttuneisiin.
Mututuntumalla voin sanoa, että marjaniemeläisissä asuu paljon
yrittäjiä, virkamiehiä ja eri ammatinharjoittajia kuten lääkäreitä.
Tiedän täällä asuvan tai lapsuutensa täällä viettäneen myös lukuisia
taidealojen ihmisiä. On kuvataiteilijoita, tanssitaiteilijoita,
muusikkoja, ja jotkut heistä ovat tunnettuja koko maassa, jopa
maamme rajojen ulkopuolella.
Lapsilla ja nuorilla on toiveammattinsa. Ehkäpä joku
marjaniemeläisnuori tähtää muusikon uralle. Näin voisi päätellä
marraskuussa pidettyjen syyssoittajaisten perusteella. Soittajaiset oli
menestys; mukana oli 22 lasta ja nuorta, jotka soittivat hienosti
kahdeksaa eri soitinta. Tai sitten oman kylämme poika ryhtyy
näyttelijäksi, ainakin debyytti Risto Räppääjänä on lupaava.
Nuoret viettävät paljon aikaa tietokoneella. Jatkuvasti saan olla
komentamassa omianikin pois koneen äärestä, mistä he sitten
sujuvasti siirtyvät tuijottamaan tv:tä ja toisin päin. Tietokonemaailma
sosiaalisine medioineen on totta kyllä hyvä renki mutta huono isäntä
vanhaa viisautta tulesta lainatakseni.
On tärkeää, että koulutyön vastapainona on jokin harrastus, olkoon se
sitten taiteiden tai liikunnan puolelta. Uskon, että näin asia
marjaniemeläisnuorilla onkin. Mieluinen harrastaminen kehittää
sosiaalisia taitoja, lisää sosiaalisia verkostoja ja yhteisöllisyyttä.
Henna Classen

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
25.4.2012. Painopaikka:
Itä-Helsingin monistus

Syyssoittajaisiin osallistujat palkittiin ruusuin ja Marjaniemen
Leijonien lahjoittamin lahjakortein. Kuva: Virpi Mattila-Manninen
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Kokouksen avaus
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen
Kokouksen järjestäytyminen
Esityslistan hyväksyminen
Toimintakertomus vuodelta 2011
Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
vuodelta 2011
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja
vastuuvapauden myöntäminen
Toimintasuunnitelma vuodeksi 2012
Talousarvio vuodeksi 2012
Jäsenmaksu vuodeksi 2012
Puheenjohtajan valinta vuodeksi 2012
Erovuoroisten hallituksen jäsenten ja
varajäsenten valinta
Varapuheenjohtajan nimeäminen
vuodeksi 2012
Tilintarkastajien ja
varatilintarkastajien valinta vuodeksi
2012
Muut asiat
Kokouksen päättäminen

Hallitus
MARJANIEMI-SEURA RY:N
TOIMINTAKERTOMUS 2011
Yleiskatsaus
Sääntöjen asettamia tavoitteita pyrittiin
noudattamaan entiseen tapaan
yhteistoiminnassa kaupunginosayhdistysten ja
paikallisten harrastusseurojen sekä Helsingin
kaupungin kanssa.
Hallitus
Schneider Kalle, puheenjohtaja (2011)
Koskinen Jouko, varapuheenjohtaja (2011)
Huhtalo, Hannu, jäsen (2011-2012)
Koskinen Jouko, jäsen (2011)
Lappalainen Iris, jäsen (2011-2013)
Ripatti Kari, jäsen (2011)
Saarelainen, Matti, jäsen (2011-2012)
Tanskanen Raili, jäsen (2011-2013)

Lehtonen Juhani, varajäsen (2011)
Vuorela, Markku, varajäsen (2011)
Kunniajäsen
Malmi Ensio
Muut toimihenkilöt
Classen Henna, tiedottaja (2011)
Varhe Mikko, kotisivuista vastaava (2011)
Vuorela Kirsti, sihteeri (2011)
Hyvärinen Ilkka taloudenhoitaja (2011)
Elo Jaakko, tilintarkastaja (2011)
Nieminen Sam, tilintarkastaja (2011)
Sinisalo Jukka, varatilintarkastaja (2011)
Tolppanen Risto, varatilintarkastaja (2011)
Kokoukset
Seuran vuosikokous pidettiin ma 28.3.2011
Marjaniemen seurakuntakodissa,
Vanamotie 13:ssa.
Ennen vuosikokouksta palokunnanpäällikkö
Ebbe Jonsson Marjaniemen VPK:sta kertoi
ajankohtaisista paloturvallisuusasioista.
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi
Kauko Nyroos ja sihteerinä Kirsti Vuorela.
Kokouspöytäkirjan tarkastivat Kai Ripatti ja
Jukka Tervamäki. Kokoukseen osallistui
17 seuran jäsentä.
Seuran hallitus kokoontui toimintakauden
aikana 7 kertaa.
Jäsenistö ja jäsenmaksu
Marjaniemi-Seurassa oli 417 jäsentä
31.12.2011.
Seuran jäsenmaksu oli toimintavuonna
varsinaisilta jäseniltä 10 € ja perheenjäseniltä 4 €. Sotaveteraanit on vapautettu
seuran jäsenmaksusta. Uusilta jäseniltä ei
peritä jäsenmaksua siltä vuodelta, jona he
ovat ilmoittautuneet seuran jäseniksi.
Tiedottaminen
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Vuosi oli Marjaniemi-tiedotteen 36. ilmestymisvuosi. Marjaniemi-tiedote toimitettiin
vuoden aikana viisi kertaa 790 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.

Vuoden aikana on edelleen jatkettu
perinnetiedon keräämistä. Seura on myynyt
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

Toiminta ja tapahtumat
Ma 2.5. pidettiin puistoalueiden
siivoustalkoot perinteiseen tapaan. Lisäksi
Ensio Malmi ja Veikko Ailio poistivat
Oskarin puistoon levinneitä jättipalsameita.
Pe 10.6. pelattiin perinteinen Marjaniemi’s
Golf Championship Games 2011 Mercedes
Benz Kullo Golf Club -kentällä.
Su 21.8. järjestettiin Marjaniemi-päivä
Oskarinpuistossa yhdessä Marjaniemen Lions
Clubin ja Marjaniemen Kiinteistönomistajat
ry:n kanssa. Ohjelmassa oli Roihuvuoren
kirkkoherra Pekka Kaskisen pitämä
aamuhartaus. Paikalla oli VPK:n paloauto ja
partiolippukunta Helsingin Eräkaverit.
Marjaniemen Lions Club järjesti lasten
juoksukilpailun. Bufetin hoiti MarjaniemiSeura yhdessä Kiinteistönomistajien kanssa.
Lisäksi järjestettiin kirpputori, johon asukkaat
saivat tulla myymään tavaroitaan.
Su 27.11. järjestettiin syyssoittajaiset
Marjaniemen seurakuntakodissa.
Tilaisuudessa esiintyi 22 solistia.
Marjaniemen Lionsit lahjoittivat 10 €:n
lahjakortin jokaiselle soittajalle.
Ti 6.12. järjestettiin itsenäisyyspäivän juhla
Marjaniemen seurakuntakodissa. Juhlapuheen
piti psykiatri Katinka Tuisku. Musiikkia esitti
Ida, Elis ja Marjukka Westerlund. Tarjoilun
järjesti Camilla Slomp.

VUODEN 2012 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 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
SUOMEN ITSENÄISYYTTÄ JUHLITTIIN
MARJANIEMI-SEURAN JUHLASSA
6.12.2011. JUHLAPUHEEN, SADUN
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SUOMI-NEIDOSTA, PITI PSYKIATRI,
KUVATAIDE-TERAPEUTTI
KATINKA TUISKU.
Puhe tulee myös seuran nettisivuille.

musta varjo. Karhu laumoineen ryösti tytön
mukaansa, vaikka tyttö pyristeli karhun
terävien kynsien otteessa, minkä pystyi.

Tuhannen vuotta sitten uinui petäjäisessä
kehdossa, tervantuoksun tuudittamana,
turkisvällyjen alla kaunis lapsonen. Se avasi
kirkkaat silmänsä ja katsoi ylläkaartuvaa
taivasta ja taivaan sininen silmä katsoi
lempeästi lapsoseen. Valkoiset pilvet
purjehtivat sen yllä ja jylhät kuusenlatvukset
tervehtivät sitä.
Kaukaa merten takaa tuli piispa ja pyysi
seppää takomaan kuparisen ristin. Sen laittoi
lapsen kaulaan ja siunasi. Kummilahjakseen
sai tyttönen kanteleen. Kehdossaan jo soitteli
metsän huminaa kuunnellessaan, lauloi
lintujen kanssa. Pian oppi tyttö lukemaan
hirvenvasat, kuusenkerkät, kuunkierrot, öiset
tähdet, suonsilmät ja sotkanmunat.
Jo pienenä tyttönä joutui omilleen, mamman
helmoista lähti kantoja kaskeamaan, kaloja
pyytämään, ja ohraa kylvämään. Tyttö sitoi
verkot, veisti veneen, tervasi sen. Valjasti
härän auran eteen ja kynti maan. Keräsi
kultaiset muuraimet suolta, punaiset puolukat
kankailta, siniset mustikat metsästä. Paimensi
lampaat, kehräsi villat ja lypsi lehmät.
Taltutti tulisen linnun lieskat.
Villikkotyttö vapaana vaelsi, mutta mamman
suuresta suvusta sai sivistystä. Tyttö varttui
viisaaksi, mamman suuressa suvussa
tyytyväisenä rauhassa eleli, metsässä
kuljeskeli kunnes kuului kutsu kuninkaan.
Tyttö satuloi hevosensa ja laukkasi taisteluun,
puolusti pelotta kuninkaan maita. Kaukaisiin
maihin katsoi. Silti oli tytöllä oma kieli, oma
mieli. Kaksi kirjaa kainalossa kulki, kuin
kulta-aarteita säilytti sydämessään.
Vaan pian alkoi tytöllä vaikeat ajat. Mamman
maa ei tuonut enää turvaa, taistelutantereeksi
muuttui. Pohjantähden alla syttyi suuri sota.
Hyytävät talvet, loputtomat lumipeitteet ja
valtava karhu vaanimassa metsän reunalla.
Aamulla kun aurinko nousi, sen peitti valtaisa

Karhun luolassa tyttö kaivoi viittansa alta
kaksi kirjaansa ja jatkoi lukemista. Kehräsi
villoja, paistoi leipiä ja takoi raudasta
työkaluja. Osan sai pitää itsellään. Karhu
tyttöä taivutteli, murisi ja uhkasi, mutta
itsepäinen tyttö eli omalla tavallaan ja puhui
omaa kieltään. Tyttö varttui vuosien aikana
vahvaksi neitokaiseksi. Mamman sukuun ei
enää takaisin kaivannut, mutta karhun
heimoonkaan ei halunnut liittyä.
Karkumatkaa suunnitteli neito, kun
karhunheimossa vallitsi hajaannus ja karhu
päästi menemään. Neito kirmasi onnellisena
kuin keväinen varsa ulos hämärästä luolasta ja
riemuissaan, suurella tarmokkuudella alkoi
pystyttää omaa kotiaan, rakentaa rajaaitojaan, laatia lakiaan, säveltää omaa
musiikkiaan ja kirjoittaa omaa tarinaansa.
Vaikka sen jälkeen neidon mielessä ovat
myllertäneet sisäiset ristiriidat, ja vielä
kahdesti on karhun kanssa kamppaillut, niin
vähitellen hän on löytänyt rauhan.
Hän on jo arvokkaassa rouvan iässä, ja hänen
perheensä kasvaa yhä suuremmaksi ja
värikkäämmäksi jo useammassa polvessa.
Hän pyrkii sitä ohjaamaan
oikeudenmukaisella kädellä ja on
hyväsydämisyyttään ottanut helmoihinsa
vieraitakin lapsia. Lämmöllä hän muistelee ja
suree poikiaan jotka puolustaessaan äitiään
kaatuivat sodassa. Neito on kehittänyt
luovuuttaan ja monipuolisia taitojaan, sekä
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opettanut niitä muillekin. Hän on säilyttänyt
myrskyissäkin arvokkuutensa, tietyn
itsepäisyytensä ja vakaan itsenäisyytensä.
Suomi-neidon poimuilevassa
hameenhelmassa on kauniisti eri väreissä
kimmeltävä jalokivi, joka on meidän
ainutlaatuinen Marjaniememme. Olen
kiitollinen siitä, että saan perheeni ja kanojeni
kanssa asua täällä vehreän luonnon, eri
aikakausista kertovien viehättävien talojen ja
ennen kaikkea sydämellisten ja hyvien
ihmisten keskellä.
Kuva: www.filmikamari.fi
-Mikä oli hauskinta roolissasi/näyttelemisessä?
Entä vaikeinta?

RISTO RÄPPÄÄJÄ MARJANIEMESTÄ
Helmikuussa sai ensi-iltansa Risto Räppääjä ja
viileä Venla –elokuva. Ristoa esittää 11-vuotias
näyttelijänalku Lauri Karo. Lauri on
Marjaniemen poikia. Toimitus esitti Laurille
muutaman kysymyksen.
-Miten päädyit Risto Räppääjäksi? Oliko Risto
sinulle tuttu jo kirjoista?
Koulussa oli ilmoitus, jossa haettiin Riston
rooliin näyttelijää. Ajattelin, että voisi olla
hauska kokeilla ja ilmoittauduin koekuvauksiin.
Olin lukenut jonkin verran RR-kirjoja ja nähnyt
kaksi edellistä elokuvaa: Risto Räppääjä sekä
Risto Räppääjä ja polkupyörävaras.

Näyttelemisessä ja elokuvan teossa hauskinta
oli tutustua monenlaisiin mukaviin tyyppeihin ja
tehdä heidän kanssaan työtä. Eniten yllätti se,
kuinka paljon valmistelua sisältyy yhden
pienenkin kohtauksen tekemiseen. Kiinnostavaa
oli seurata ja tutustua kaikkeen tekniseen
puoleen, joka liittyy elokuvan tekemiseen.
Haastavinta oli ehkä saada laulut sujumaan juuri
halutulla tavalla. Jännittävin asia olivat
koekuvaukset ja nyt se, miten katsojat
suhtautuvat elokuvaan.
-Haluaisitko jatkaa Ristona Räppääjänä? Onko
uusia rooleja tulossa?
Voisin näytellä Ristoa, mutta olen jo liian vanha
rooliin. Risto Räppääjä on aina
10-vuotias. Tällä hetkellä näyttelen
kansallisteatterin "Pikkujättiläisessä" Einon
roolissa.
-Voisitko harkita näyttelemistä ja laulamista
ammattina?
Voisin, koska näytteleminen ja laulaminen on
hauskaa. Saisi tehdä sellaista työtä, josta
nauttii. Vielä ei onneksi tarvitse päättää, mitä
tekee isona.
-Mikä on lempileffasi ja näyttelijäsi?
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Näyttelijöistä en osaa sanoa yhtä, on niin monta
hyvää näyttelijää. Lempielokuviani ovat mm.
Taru Sormusten Herrasta, Itse Ilkimys ja
monet Disneyn piirretyt.
-Mitä harrastat ja mistä pidät?
Harrastan kitaransoittoa, bändiä, kuorolaulua ja
näyttelemistä. Syksyllä vaihdoin futiksen
aikidoon. Pidän erityisesti myös uimisesta.
Kuuntelen monenlaista hyvää musiikkia,
esimerkiksi Adelea, Beatlesia ja J. Karjalaista.
===========================================

Marjaniemen
Kiinteistönomistajat
Tiedote helmikuu 2012
Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry (MKO)
on Omakotiliittoon kuuluva yhdistys, jonka
tarkoituksena on ajaa pienkiinteistöissä
asuvien etuja ja palvella jäsenkuntaansa.
Yhdistykseen liittyi v. 2011 aikana 19 uutta
jäsentä ja jäsenmäärä ylitti 200 rajan. Kun
Marjaniemessä on yli 700 taloutta, on
kasvuvaraa edelleenkin reippaasti. Liity
sinäkin jäseneksi! Jäsenmaksu on
20 euroa/v, joka sisältää myös Omakotiliiton
jäsenyyden ja sen tarjoamat jäsenedut mm.
4-5 kertaa vuodessa ilmestyvän Suomen
Omakotilehden, neuvontapalveluja ja
alennuksia.
Kiinteistönomistajiin voit liittyä joko MKO:n
kotisivujen (www.marjaniemi.fi/mko) tai
omakotiliiton sivujen (www.omakotiliitto.fi )
kautta tai myös ilmoittamalla yhteystietosi
varapuheenjohtajalle.

Hallitus vuonna 2012
Hannu Huhtalo (pj, varainhoitaja) , Matti Aalste
(sihteeri), Risto Ekström, Jaakko Elo, Kai
Haarma, Leena Hakli, Harry Hansson, Eero
Paananen (varapuheenjohtaja), Eero Pere, Kalle
Schneider, Raili Tanskanen

varajäsenet: Olli Happonen, Tommi Harju, Tauno
Huopainen, Mikko Varhe.

Omakotitalkkarit
Omakotitalkkaritoiminta on jäsenetu, jonka
tarkoituksena on tarjota ikääntyville tai
muuten apua tarvitseville jäsenille pientä
korvausta (5 € / tunti) vastaan erilaista
asumisapua. Vuonna 2011 tekivät
Marjaniemen talkkarit n. 2600 työtuntia.
Talkkareina toimivat:
Kristian Mattinen p. 045-8827885
Jari Mäntylä p. 045-1111620
Minna Tarvainen p. 0400-519918
Yhteyshenkilöinä talkkaritoimintaan
liittyvissä asioissa toimivat Raili Tanskanen ja
Eero Paananen.
================================

Roihuvuoren seurakunnan
YHTEISVASTUUTAPAHTUMIA
Sinulla on vielä mahdollisuus osallistua YVkeräykseen esim. vauhdikkaassa EURON
PÄIVÄN RIEHASSA Laajasalon kirkolla
lauantaina 17.3. klo 11-15. Tarjolla mm.
lapsille ongintaa, temppurata ja
poniratsastusta sekä hernekeittoa,
grillimakkaraa, loimulohta, kahvia ja
kirpputori sekä tietysti paljon arpoja.
Sunnuntaina 1.4. klo 14 Roihuvuoren kirkolla
VIRSI VITONEN. Tässä
toivelaulutilaisuudessa voit toivoa 5 eurolla
lempivirtesi. Laulattajana Hannele Filppula.
Vielä maanantaina 30.4. klo 11-14- vietetään
Laajasalon kirkolla VARASLÄHTÖ
VAPPUUN –tapahtumaa. Tiedossa mm.
vappuherkkuja ja makkaranpaistoa sekä
mukavaa yhdessäoloa. Varmaan
musiikkiakin!
TERVETULOA TILAISUUKSIIN!
Roihuvuoren seurakunnan Yhteisvastuutilinumero Nordea FI16 2089 1800 006775
Muista viitenumero: 308537
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Marjaniemessä joogataan!
Tervetuloa joogaamaan Marjaniemen
Purjehtijoiden kerhotalolle!

KOHTI KESÄÄ!
Olemme saaneet uudet, iloisen
väriset/retroväriset Marjaniemi-logolla
painetut T-paidat. Lasten paitoja löytyy aina
3-vuotiaiden koosta 10-vuotiaisiin (väreinä:
hot pink ja kelly green). Naisille ja miehille
on useita eri värejä, uusina väreinä: sport
grey, hawaii blue, kelly green. Miehille on
myös erittäin suosittua oliivinväriä!
Paitojen laatu on yhtä hyvä kuin aiemminkin,
toimittaja on sama.

Astangajoogaa
klo 9.-10.30.
Lasten joogaa
klo 15.30-16.15
(yli 5-vuotiaille )
Hathajoogaa
klo 16.30-18.
Oma joogamatto
mukaan,
löysähköt vaatteet.
Lisätietoa: Jasmin Koistinen,
p. 040 5751090
jasmin.koistinen@kolumbus.fi

Lämpimät kiitokset
kaikille yrityksille ja
yksityishenkilöille,
jotka tekivät lahjoituksia
Joulumarkkinoidemme
menestykseksi!

Painatimme myös vihreitä, valkoisella
Marjis-logolla varustettuja kangaskasseja!
Tuotteita myydään yhteisissä tapahtumissamme. Jos et malta odottaa, niin tule
ihastelemaan tuotteita ja varmista, että sinulla
on kesäksi superhienoja Marjis-tuotteita
kaapissa!
Hinnat: aikuisten paidat 18 euroa,
lapset 16 euroa, kassit 8 euroa.
jasmin.koistinen@kolumbus.fi,
p. 040 5751090

Sydämellinen kiitos myös
suuren työpanoksen antaneille
leijonille ja ladyille!
LC HELSINKI/MARJANIEMI

Jouluaaton lämpötila Marjaniemessä klo 12
oli +4,4 C.
Lähimmäksi veikkasivat:
1) Pertti Parmanne (+4,1 C)
2) P-O Stenman (+3,8 C)
3) Timo Perälä (+3,7 C)
Kaikkiaan veikkauksia oli 33, mikä oli aiempaa
vuotta enemmän.
Palkinnot (Fazer -suklaarasiat) on toimitettu
voittajille.
Onnittelut voittajille ja kiitokset kaikille
sääveikkaukseen osallistuneille!
Lions Club Helsinki-Marjaniemi

