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KOHTI KESÄÄ……. 

 

 
ILOISET, MARJANIEMI-SEURAN LOGOLLA KORISTELLUT 

MARJANIEMI-T-PAIDAT 
Tutustu väreihin ja kokoihin nettisivuillamme  www.marjaniemi.fi/Paidat.htm 

Lisätietoja ja myynti: Jasmin  Koistinen, p. 040-575 1090 
 

SINIVALKOINEN, KESÄINEN MARJANIEMEN ISÄNNÄNVIIRI. 
5-metrinen viiri maksaa 60 € ja 6-metrinen 70 €. 

 

Kesäjuhlien tanssin tahdittajaksi MARJANIEMI-VALSSI. 10 €:n hintaisella CD:llä myös tarinaa 
Marjaniemestä. Viirien ja levyjen myynti: Vuorela, p. 044 3431 063 

 

 
 

ONGELMAJÄTTEEN KERÄYSAUTO pysähtyy Marjaniementien ja Kissankellontien 
risteyksessä sijaitsevassa jätteidenkeräyspisteessä torstaina 3.5. klo 17-17.30 

 
Keräysautoon voi tuoda maksutta kodin ongelmajätteitä, joita ovat maalit, liimat, lyijyakut, 
jäteöljyt, paristot, loisteputket, lääkkeet jne. Keräysautoon kelpaa myös metalliromu kuten 
metalliastiat, polkupyörät, työkalut. Sähkö- ja elektroniikkaromua otetaan vastaan enintään 

3 kpl/laiteetyyppi/tuoja. Tällaisia ovat mm. jääkaapit, puhelimet, tv:t ja tietokoneet. 
Lisätietoja: www.ytv.fi ja p. (09) 156 1611 

 
 
 

Luonnoton pois luonnosta 
SIIVOUSTALKOOT MARJANIEMESSÄ 

maanantaina 7.5. klo 14 alkaen 
 

Kaupunki toimittaa talkoopäivänä jätesäkkejä ja roskapihtejä kahteen keräyspaikkaan: 
Oskarinpuistoon ja Marjaniemen ja Kissankellontien risteykseen eli ns. Elannon kulmaan.  

Säkkejä voidaan toimittaa muuallekin, jos niin halutaan. 
Lisätietoja:  Markku Vuorela, p. 044 3431 063 
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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: 
Tauno Huopainen 
Kissankellontie 9 
p. 3413 413 
Juhani Lehtonen 
Marjaniementie 6 
p. 040 7743 663 
Ensio Malmi 
Strömsintie 4 
p. 3234 312 
Kalle Schneider 
Kunnallisneuvoksent. 14 A 
p. 040 7095 835 
Raili Tanskanen 
Vanamotie 16 
p. 3235  933 
Jukka Tervamäki 
Harmaanpaadentie 12 A 
p. 040 5887 826 
Mikko Varhe 
Puolaharju 29 
p. 040 5553 600 
 
MARJANIEMI-TIEDOTE 
Ison-Antintie 6 
00930 Helsinki 
päätoim. Henna Classen 
p. 040-5113428 
classen@kolumbus.fi 
 

 

MARJANIEMI-PÄHKINÄ 
Koska ja miten Marjaniemi sähköistyi? 

Vastaus seuraa alla. 

 
 

PÄHKINÄN VASTAUS 

 
Vielä 1930-luvun alussa Marjaniemessä asuttiin öljytuikun ja 
kynttilän valossa. Läheltä kulkevan Etelä-Suomen Voima Oy:n 
voimalinjan tarjoamaa mahdollisuutta tosin tutkittiin jo 1929, 
mutta riittävän kiinnostuksen puutteessa hanke raukesi. 
useimmat rakennukset olivat tässä vaiheessa vain kesäasuttavia. 
 
Asiaan palattiin keväällä 1934. Toukokuun 21. päivänä 
pidetyssä kokouksessa perustettiin Marjaniemen 
Sähköosuuskunta. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin 
maisteri Toivo J. Särkkä ja isännöitsijäksi rakennusmestari 
Artturi Metsola. Nyt toimeksi pantiin ripeästi, ja jo syyskuussa 
1934 Marjaniemessä syttyivät ensimmäiset sähkölamput. 
Vuoden loppuun mennessä mukana oli jo 49 taloa. Vuonna 
1937 liittymiä oli jo sata. Ulkona pimeys vielä jatkui, sillä 
ensimmäiset katuvalot syttyivät vasta 10.8.1939. 
 
Marjaniemen Sähköosuuskunta oli hyvin hoidettu yhtiö,  
joka pystyi vielä kaupunkiin liittämisen jälkeenkin jakamaan 
marjaniemeläisille sähköä niin edullisesti, että Helsingin 
kaupungin sähkölaitoksen tarjous Marjaniemen liittämiseksi 
kaupungin sähköverkkoon torjuttiin. Liittyjien määrän kasvu ja 
toisaalta jääkaappien, sähköliesien ja muiden kodinkoneiden 
lisääntyminen muuttivat kuitenkin tilanteen. Verkko osoittautui 
liian heikoksi eikä pienellä yhtiöllä ollut sen uusimiseen 
mahdollisuuksia. Vuonna 1953 yhtiö myytiin Helsingin 
kaupungille. Liittyjiä oli tuolloin 237. Marjaniemi oli viimeinen 
Helsingin liitosalueista, joka säilytti näin pitkään oman 
sähköyhtymän. 
Lisää tietoa löytyy historiakirjastamme Hevoshaasta Helsingin 
helmeksi. 
 

Ensio Malmi 
Tiedote ilmestyy 5 krt/v. 
Seuraava tiedote ilmestyy 
vk:lla 32. Aineistopäivä 1.8. 
Painopaikka Itä-Helsingin 
Monistus 
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MARJANIEMI -     

LUONNOLLISESTI! 
 

Kevättä rinnassa 
 
Puutarhakaupunginosana Marjaniemi on luonnon 
tarkkailuun ihanteellinen ympäri vuoden. 
Keväällä heräävä luonto ja lintujen kevätkonsertit 
täyttävät kaikki aistit. Pihatöiden lomassa kurkien 
keväthuudot pysäyttävät, kun kurjet lentävät 
Marjaniemen kattojen yli. Näin huhtikuun 
puolivälissä lähes kaikki lähiympäristössämme 
pesivät lintulajit alkavatkin jo olla paikalla 
muutamaa hyönteissyöjää kuten pajulintua, 
pääskysiä ja satakieltä lukuun ottamatta. Monen 
lajin kohdalla on vielä kysymys vain joistakin 
yksilöistä, eniten Suomeen saapuu  lintuja 
toukokuussa.  
 
Lauhoina talvina kevätmuuton seuraaminen täällä 
rannikkoseudulla alkaa jo helmikuussa. 
Ensimmäisiä muuttajia on harmaalokki, jonka 
ilmestyminen ei välttämättä ole kaikille mieleen. 
Lintuharrastajille se kuitenkin on osoitus kohta 
ilmestyvästä lajirunsaudesta. Helmikuussa alkavat 
myös pöllöt huudella reviiriä vallatakseen ja 
puolisoa houkutellakseen, ja koko maaliskuu on 
yökyöpeleille hyvää pöllöjen havainnointiaikaa. 
Marjaniemessä voi kuulla ainakin kaupungin 
yleisintä pöllöä, lehtopöllöä, vaikka kyllä olemme 
täällä viirupöllön ja helmipöllönkin kuulleet.  
Cityhuuhkajaa emme ole täällä vielä havainnet, 
vaikka se kuulemma jo huhuilee reviiriään 
Herttoniemessä.  
 
Jään sulaessa rantojen läheisyyteen ilmestyvät 
näkyvimpinä lajeina kyhmyjoutsenet (joku niistä 
tosin yrittää sulapaikoissa talvehtiakin ja esim. 
tehdä tuttavuutta Marjaniemen avantouimareiden 
kanssa), telkät ja isokoskelot. Keväisin voi hyvällä 
onnella nähdä myös joitakin läpimuuttajia, jotka 
tankkaavat täällä etelässä ja odottelevat 
pesimäolosuhteiden paranemista ennen matkansa 
jatkamista pohjoiseen. Varsinaista Arktikaa – 
arktisten pesimälintujen muuttoa Suomenlahtea 
pitkin pohjoisille pesimäseuduilleen – ei 
Marjaniemessä oikein näe. Parhaita paikkoja sen 
havainnointiin ovat Suomenlahteen työntyvät 
niemenkärjet ja saaret. Lähin on Vuosaaren 
jätemäki, joka on maisemoitu retkeilijälle 
miellyttäväksi paikaksi. 
 
Oman pihaympäristön seuraamisen lisäksi 
kannattaa keväällä retkeillä Viikkiin päin.     

Pellot houkuttelevat monenlaisia lintuja heti 
pälvien ilmestyttyä. Ensimmäisten joukossa ovat 
töyhtöhyypät ja varhaiset kiurut, ja ruovikoissa 
alkaa vähitellen käydä varsinainen vilske. 
Kun aurinko alkaa lämmittää ilmestyvät 
puutarhoihin ensimmäiset aikuisena talvehtineet 
perhoset, näyttävimpinä yleensä (vaikka 
talvehtineen sukupolven värit ovatkin vähän 
haalistuneet) sitruuna- ja neitoperhoset. 
Nokkosperhonen, suruvaippa ja herukkaperhonen 
talvehtivat myös aikuisena, mutta jostain syystä 
niitä harvemmin täällä näkee. Yksi keväinen 
päiväperhonen, jonka saattaa jo toukokuun 
auringossa nähdä lepattelemassa, on amiraali.  
Se ei kuitenkaan ole talvehtinut Suomessa, vaan 
vaeltanut satoja, ehkä jopa tuhansia kilometrejä 
tänne pohjoiseen lisääntymään. Erityisesti 
keväällä ja syksyllä, kun kukkivia luonnonkasveja 
on vähän, puutarha tarjoaa perhosille ruokaa, 
kunhan sieltä löytyy niille sopivia kasveja.  
 
Kesän tullen lintujen konsertit vähenevät – 
linnuilla on kiire poikastensa kasvattamisessa. 
Pönttöjen ympärillä käy vilske, kun sini- ja 
talitiaiset sekä kirjosiepot ovat syöttöpuuhissa. 
Punarinta on selvästi ihastunut naapurin 
marjakuusiin ja valinnut sieltä pesäpaikan jo 
parina vuotena. Mustarastas yrittää tehdä pesää 
vähän minne sattuu, mm. ulkovalon päälle. 
Kottaraiselle olemme varanneet hyvän 
pesäpaikan, mutta sitä ei vielä ole näkynyt. 
Kannattaisi varmaan laittaa pari pönttöä lisää, 
jotta linnuilla olisi seuraa lajitovereistaan – 
kottarainen tykkää sellaisesta. 
 
Syksyllä Marjaniemen näkyvimmästä 
lintunäytelmästä vastaavat valkoposkihanhet. 
Niiden ruokailulennot Helsingin edustan 
pesimäluodoiltaan Viikin pelloille ja takaisin 
menevät suoraan meidän ylitsemme.  
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Talvinen luonto  
 
Kevät on huumaavaa aikaa, kun luonto herää 
kohisten ja joka päivä tuo tullessaan jotain uutta. 
Lintujen, miksei muunkin luonnon, tarkkailun 
aloittamiseen talvi on kuitenkin todennäköisesti 
parasta aikaa. Lajimäärä ei ole niin valtava kuin 
kesällä ja talvehtivia lajeja on ravinnonetsinnässä 
helppo havainnoida.  
 
Varsinkin näin kaupunkien liepeillä talvisessa 
luonnossa on paljon elämää. Monet lajit ovat 
oppineet hyödyntämään ihmisen elinympäristön 
mukanaan tuomaa ravintoa, lämpöä ja suojaa. 
Varsinkin lauhoina talvina uudet lajit yrittävät 
talvehtimista. Mustarastas on jo yleinen talvehtija. 
Talven kauneimpia lintuja ovat tilhiparvet, joiden 
seassa saattaa nähdä toisen vaelluslajin – 
pähkinähakin. 
 
Laskepa huviksesi joskus talvisella kävely- tai 
hiihtoretkellä, kuinka monta eri lajia näet. Saatat 
jopa yllättyä lajirunsaudesta. Birdlife Suomi on 
parina viime vuonna järjestänyt keskitalvella 
pihabongauksen, johon kuka tahansa asiasta 
kiinnostunut voi osallistua. Ei tarvitse tehdä 
muuta kuin varata viikonlopusta tunti, jonka 
aikana tarkkailee lintuna kotipihalla – vaikka 
ikkunasta lämpimässä istuen – tai jollain muulla 
sopivalla paikalla ja ilmoittaa havainnot Birdlife 
Suomelle. Tänä vuonna pihabongaus järjestettiin 
tammikuun lopulla, ja siihen osallistui yli 12 000 
ihmistä. Lintulajeja kertyi noin sata ja yksilöitä 
nähtiin lähes 467 000. Helsingin seudulla noin 
1200 pihalla nähtiin 61 lajia.  
 
Meidän pihalla pyöri tänä talvena normaalien 
fasaanin, harakoiden, varpusten, sini- ja 
talitiaisten sekä viherpeippojen lisäksi 
punatulkkuja ja hemppoja. Varpusten seassa 
ruokaili jokunen pikkuvarpunen. Mustarastas 
tykkäsi lämmitellä talon seinien lähellä – ja on 
näköjään oppinut syömään auringonkukan 
siemeniäkin, vaikkei sillä nokalla niistä luulisi 
selviävän.  Myös talvehtimaan jääneitä 
varpushaukkoja on talvisin helpompi nähdä kuin 
kesällä, kun ne hakeutuvat lähistölle pikkulintuja 
saalistamaan. Ne ovat talvella myös varsin 
pelottomia, olemme jonkun yksilön tavanneet 
ruokailemassa jopa keskellä tietä. 
 
Lintujen lisäksi ne nisäkkäät, jotka eivät nuku 
talviunta tai horrosta, ovat vilkkaasti liikkeellä 
ravinnonhaussa. Lumikelillä kannattaakin 
kiinnittää huomio hankiin. Valtaosa 

nisäkkäistämme viettää varsin piileskelevää 
elämää, pedot yleensä myös saalistavat hämärän 
aikaan tai öisin, joten niitä on vaikea nähdä. 
Oravia, jäniksiä ja rusakoita toki näkee, mutta 
usein hankeen jääneet jäljet ovat ainoa todiste 
villeistä naapureista tai vierailijoista. Kettu 
harvemmin eksyy pihalle, mutta sen jälkiä näkyy 
hyvin Marjaniemen metsiköissä ja jäällä. Meidän 
pihalla hyppeli viime talvena jokin pieni 
näätäeläin, todennäköisesti lumikko, hangen alla 
piileskelevien myyrien ja hiirien perässä.  
 
Hauskaa luontokevättä – silmät ja korvat auki! 
 
Pirjo Sparig ja Jouko Koskinen 

 

 

KYLÄTALKKARIEN MAKSUT 

OIKEUTTAVAT 

KOTITALOUSVÄHENNYKSEEN 

 
Suomen Omakotiliitto on ilmoittanut, että 
kotitalousvähennystä koskeva käytäntö on 
vuodesta 2006 muuttunut niin, että myös 
kylätalkkarin antama asumisapu on nyt 
vähennyksen piirissä tietyin ehdoin. 
 
Vähennys ilmoitetaan palauttamalla kunkin 
vuoden esitäytetyn veroilmoituksen 
kotitalousvähennyslomake. Vähennys tehdään 
suoraan verosta.  
  
Kylätalkkarien tekemä työ kuuluu jo vuoden 2006 
verotuksen piiriin. 
 
Maksukuitteja ei liitetä enää veroilmoitukseen, 
mutta asiakkaan tulee säilyttää näyttö maksuista 
viisi vuotta verottajan mahdollista tarkistusta 
varten. 
 
Kylätalkkaritoiminnan yhdyshenkilönä toimii 
Raili Tanskanen, Vanamotie 16,  
p. 3235933 tai 040-5939385 
raili.tanskanen@kolumbus.fi 
 
MARJANIEMEN KIINTEISTÖNOMISTAJAT RY 
 
Mikko Varhe 

puheenjohtaja 
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KIITOS! 
 

Marjaniemeläiset yhteisvastuukerääjät 
kiittävät kaikkia marjaniemeläisiä 

myönteisestä ja runsaasta osanotosta 
keräykseen, joka Marjaniemen osalta on 

kautta vuosien ollut erinomainen. 
Roihuvuoren seurakunnan yv-tulos tullee 

jälleen tänäkin vuonna olemaan hyvä ottaen 
huomioon seurakuntamme suuren koon. 

 
Eeva Silvennoinen 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARJANIEMESSÄ TAPAHTUU 

 
 

Marjaniemen Purjehtijat ja Marjaniemen VPK 
järjestävät lauantaina 21.4 klo 11-13 

SAMMUTINHUOLTO- JA 
ALKUSAMMUTUS-

KOULUTUSTAPAHTUMAN 
Purjehtijoiden satamassa, 

Marjaniemenranta 1. 
 

Tapahtumassa VPK antaa alkusammutus-
koulutusta ja yleistä paloturvallisuus-

valistusta. Yhteistyökumppanimme Presto 
PSH tekee käsisammuttimien vuosi- 

tarkastuksia. 
 

Muistathan, että ajoneuvojen ja veneiden 
sammuttimet tulee tarkastaa vuosittaan ja 

että kodin ja kesäasunnon sammuttimet tulee 
tarkastaa kerran kahdessa vuodessa. 

 
Tervetuloa! 

 
Kevätterveisin, Marjaniemen VPK ja 

Marjaniemen Purjehtijat 

 
 
 
 

PUISTOTÄTI             

MARJANIEMESSÄ 

 
TARVITSETKO HIEMAN HENGÄHDYS-
TAUKOA, KAIPAAKO LAPSESI 
TOISTEN LASTEN SEURAA? 
 
PUISTO ON MUKAVA ¨PEHMEÄ¨ 
LASKU ENNEN MAHDOLLISTA 
PÄIVÄKODIN ALKUA.  
KOULUTETTU SOSIAALIVIRASTON 
VALVOMA  PUISTOTÄTI  JATKAA 
TOIMINTAA LUONNONLÄHEISESSÄ 
OSKARINPUISTOSSA. 
 
PUISTO TOIMII ARKIPÄIVISIN  
KLO 9.15-11.45 ILMOISTA 
RIIPPUMATTA. 
-leikimme 
-laulamme                   
-askartelemme yms. sään 
salliessa 
 
TERVETULOA UUDET JA ¨VANHAT¨ 
PUISTOLAISET! 
 
Otathan yhteyttä p. 045-
1392961 
paivimantila1@luukku.com 
 
Terveisin puistotäti Päivi Mantila    
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Marjapallon kesän tenniskurssit 
 
Perinteinen Marjapallon tenniskurssi  
pidetään 5-14 -vuotiaille koulujen loputtua 
Oskarinkentällä 4.- 8.6.2007 klo 9-15.30 
Kurssin vetäjinä toimivat Smash-tenniksen 
valmentajat. Päivittäiseltä 2 h kurssilta on  
1,5 tuntia tenniksen opetusta ja  
0,5 oheisliikuntaa.  
 
Ilmoittautumiset 20.5. mennessä 
marja.karttunen@kolumbus.fi 
 
Kurssin käytännönasioista: 
- Perinteiseen tapaan kurssilaiset jaetaan 
tasoryhmiin, jotta kentällä oleminen on  
kaikille mielekästä.  
- Oma juomapullo ja maila mukaan. 
- Ikäryhmävahvistus osallistujille ennen 
kurssin alkua 
 
Kurssinhinta on 40 euroa/pelaaja ja 
sisaralennus on 5 euroa (35 euroa). 
 
Maksu suoritetaan Marjapallon tilille  
Sampo 800012-182245 ennen kurssin alkua. 
 
 
Marjaniemi Open 
 
Marjaniemi Open järjestetään tänä  
vuonna tiivistettynä turnauksena. 
20.8.-2.9.2007 välisenä aikana. 
 
Marjaniemen mestaruudesta voi kilpailla 
seuraavissa luokissa: 
Juniorit alle 14, Naisten avoin, Miesten 
avoin, Nelinpeli avoin, Nelinpeli seniorit 
 
Ohjeet ilmoittautumisesta kotisivuilla 
1.6.2007  www.kolumbus.fi/marjapallo 
 
 

 
 
 

MARJANIEMEN YHDISTYKSET 
 
LIONS CLUB HELSINKI / MARJANIEMI 
pres. Kari Heinänen 
MARJANIEMEN KIINTEISTÖNOMISTAJAT 
pj. Mikko Varhe p.040-5553 600 
MARJANIEMEN KUHAT kalakerho 
pj. Kyösti Hartikainen p.785 672 
MARJANIEMEN MELOJAT 
pj. Kari Eskola p. 040-5896 525 
www.marjaniemenmelojat.fi 
MARJANIEMEN PURJEHTIJAT 
kommodori Heikki K. Järvinen 
p. (09) 2340 5310 
www.marjaniemen-purjehtijat.fi 
MARJANIEMEN UIMARIT 
pj. Juhani Salminen p.0400-461 506 
www.marjaniemenuimarit.fi 
MERIUIMARIT HELSINKI 
pj. Riitta Lampela p.0400-828 440 
www.meriuimarit.fi 
MARJANIEMEN VENEKERHO 
pj. Eero Raatikainen p.050-3254 964 
www.marjaniemenvenekerho.fi 
MARJANIEMEN VPK  
VPK:n talo p. (09) 3231 100 
MARJAPALLO 
pj. Marja Karttunen p. 040-5555 159 
HELSINGIN ERÄKAVERIT partiolippukunta 
lippukunnanj. Antti Ritvanen 
p. 050-3462 933 www.erakaveri.net 

 
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. 


