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Luonnoton pois luonnosta 

SIIVOUSTALKOOT MARJANIEMESSÄ 
maanantaina 5.5. klo 12 alkaen 

 

Kaupunki toimittaa talkoopäivänä jätesäkkejä ja roskapihtejä seuraavaan kolmeen paikkaan: 

1) Oskarinpuistoon (leikkipuiston puolelle), 2) Kissankellontienpuistoon (Marjaniementien ja 

Kissankellontien risteyksessä) ja 3) Kunnallisneuvoksentien ja Kunnallisneuvoksenkujan 

risteykseen. 

Roskia voi kerätä maanantain aikana Marjaniemen teiden varsilta. Kiinteistöjen tontit ja piha-alueet 

eivät kuulu talkoiden piiriin. Kerätyt roskat viedään yllä mainittuihin paikkoihin, joista kaupunki 

hakee ne tiistaina pois. 

 

    
 

 
ONGELMAJÄTTEEN KERÄYSAUTO pysähtyy Kissankellontienpuistossa 

(Marjaniementien ja Kissankellontien risteyksessä)  maanantaina  21.4. 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/laitetyyppi/tuoja. Tällaisia ovat mm. jääkaapit, puhelimet, tv:t ja tietokoneet. 

Lisätietoja: www.ytv.fi ja p. (09) 156 1536 (Bergström) 

 

  

STOP TÖHRYILLE 
Rakennusvirastoon voi ilmoittaa esim. bussipysäkeille tai sähkökaappeihin ilmestyneistä 

töhryistä, jotka kaupunki tulee puhdistamaan. 
Rakennusviraston asiakaspalvelu 

puh: 09-310 39000   ma 8.15-16. ti-to 8.15-16, pe 9-15 
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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 
Kirsti Vuorela, sihteeri 
Marjalahdentie 10 
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 
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 
classen@kolumbus.fi 
Tiedote ilmestyy 5 krt/v. 
Seuraava tiedote ilmestyy 
vk:lla 33. Aineistopäivä 
30.7.2008.  
Painopaikka:  
Itä-Helsingin Monistus 
    

    
    
    

PÄÄKIRJOITUSPÄÄKIRJOITUSPÄÄKIRJOITUSPÄÄKIRJOITUS    
    

Arvoisat marjaniemeläiset, 
 
Marjaniemi-Seuraa viisi vuotta puheenjohtajana mainiosti luotsannut 

Markku Vuorela päätti luopua seuran vetotehtävästään maaliskuussa 

pidetyssä vuosikokouksessa. Samassa yhteydessä äänestettiin minut 

uudeksi Marjaniemi-Seuran puheenjohtajaksi seuraavaksi vuodeksi.  

 

Markun puheenjohtajuuskauden aikana Marjaniemeä  ovat koetelleet 

monenmoiset tapahtumat, joissa Marjaniemi-Seura on astunut 

mukaan ”kehään”, kun koettelemukset aluettamme ovat koskettaneet. 

Tällaisia ovat esim. taannoinen negatiivinen julkisuusjupakka 

toimintakeskuksen sijoittamisesta Marjaniemeen, talven 2005 tulva 

sekä alueemme käyttö liikenteen läpikulkureittinä. Muita 

kehityshankkeita alueellemme on tehty lukuisia, mainittakoon mm. 

erilaiset informaatiotilaisuudet marjaniemeläisille, kannanotot 

kaavoitusasioihin sekä ennen kaikkea vuotuiset Marjaniemi-päivät  ja 

Sadonkorjuujuhlat. Itsenäisyyspäivänä kokoonnumme aina 

seurakuntakotiin.  

 

Edellä kuvatun asiantilan perusteella voin vain todeta, että 

Marjaniemi-Seuran puheenjohtajana toimiminen tulee olemaan 

hauskaa ja haasteellista.  

 

Vaimoni Teija on alkuperäisiä marislaisia (itseäni voisi kaiketi kutsua 

alkuperäiseksi espoolaiseksi). Meillä on kaksi  poikaa (Otto 5 v ja 

Ville 4 v), joille Marjaniemeä parempaa kasvupaikkaa ei voisi 

mielestäni löytää.  

 

Itselleni on Marjaniemi-Seuran puheenjohtajana tärkeää, että mitä 

parhaimman ja arvostetuimman pientaloalueemme merellinen henki 

jatkuu sellaisena, mihin se vuosien aikana on kehittynyt. Myös 

pienehkössä Marjaniemessä toimivat kerhot ja järjestöt (esim. 

partiolippukunta  Helsingin Eräkaverit, Marjaniemen Uimarit, 

Meriuimarit, VPK, Marjapallo, Lions Club, Kiinteistönomistajat, 

Marjaniemen Venekerho) edustavat sitä potentiaalia, mitä 

alueellamme on.  

 

Katsotaan, miten hommat alkavat sujua. Ottakaa yhteyttä, jos 

mieleenne tulee jotain, missä Marjaniemi-Seura voi auttaa tai kehittää 

omaa toimintaansa. 

 

Hyvää kevättä 2008! 

 
Kalle Schneider 

    
Liity Marjaniemi-Seuraan kätevästi seuran kotisivuilla 

www.marjaniemi.fi 
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                            KIITOS! 
 

Monivuotiset marjaniemeläiset 

yhteisvastuukerääjät Ensio Malmi, 

Paula Mononen, Jukka Vaulaste ja 

Eeva Silvennoinen kiittävät kaikkia 

paikallisia asukkaita positiivisesta ja 

runsaskätisestä suhtautumisesta keräykseen. 

Marjaniemessä on aina ollut ilo kiertää! 

 

 

RINTAMAVETERAANEILLE 
 

Marjaniemi-Seuran hallitus on päättänyt 

vapauttaa rintamaveteraanit seuran 

jäsenmaksusta. 

Maksusta vapautuu, kun ilmoittaa 

rintamaveteraanitunnuksensa jollekin 

seuran hallituksen jäsenelle. 

 

 

NIMIMERKILLÄ M. NIEMELÄINEN 

 

Piittaamattomuutta Marjaniemessä 
 

Harmistunut tervehdys sinulle, joka hylkäsit 

keittimesi väärään paikkaan. Viedessäni 

sanomalehtiä pääsiäisaikaan paperin-

keräyspisteeseen Koivuniementien ja 

Marjaniementien risteyksessä totesin, että 

ainoassa puolityhjässä säiliössä otti ison  

tilan pahvilaatikko, jossa majaili Krupsin 

musta kaksiosainen espressokeitin.  

Olin raivoissani; kuinka joku voikin olla noin 

typerän piittaamaton!  Nostin hylkäämäsi 

keittimen paperinkeräyssäiliön kannen päälle, 

josta voisit viedä sen asiaankuuluvaan 

keräyspisteeseen  -  ellet tiedä minne,  

niin on korkea aika ottaa siitä selvää! 

 
50 vuoden ajan Marjaniemeä   
arvostanut asukas 
 

                        
 

 

TAPAHTUMAKALENTERI 
 
Marjaniemen Kiinteistönomistajat  
 
Kutsu vuosikokoukseen 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään 12.5.  
klo 18.30 Marjaniemen seurakuntakodissa, 

Vanamotie 13. Asioina vuoden 2007 

toimintakertomus ja tilinpäätös sekä  

muut sääntömääräiset asiat. 

 

Kokouksen jälkeen klo 19 alkaen  

järjestetään KAIKILLE AVOIN  

tilaisuus Puutarhan kevät.  
Marjaniemeläisten hyvin tuntema puutarha-

asiantuntija Onni Topi tulee paikalle 

kertomaan ajankohtaisista asioista ja 

vastaamaan kysymyksiin. Osallistujille on 

jaossa kesäkukkasiemeniä. Virvoketarjoilu.  

 

TERVETULOA! 

 

Kokouksen yhteyteen suunniteltu energian 

käyttöä koskeva informaatio- ja 

keskustelutilaisuus pidetään syksyllä.. 

 

Omakotitalkkaripalvelut ja verotus 
Omakotitalkkaripalveluja v. 2007 

käyttäneiden kannattaa ilmoittaa 

palvelumaksut kotitalousvähennys-

lomakkeella veroehdotusta tarkastaessaan 

(lomakkeelle merkittävä Y-tunnus on 

1880217-5). 

 

Katujen kunnossapitomaksu  
Yleisten töiden lautakunta on päättänyt 

kokouksessaan 18.3. korottaa katujen 

kunnossapitomaksua 1.1.2008 alkaen  

n. 15 %:lla. Lautakunta toteaa kantanaan,  

että maksusta on jatkossa luovuttava ja 

maksut pitää kattaa kokonaisuudessaan 

verovaroista. 
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ALKUSAMMUTUSKOULUTUS- JA 
SAMMUTINHUOLTOTAPAHTUMA 
LAUANTAINA 26.4. 
 

Marjaniemen VPK ja Marjaniemen  

Purjehtijat järjestävät jälleen jokakeväisen 

alkusammutuskoulutus- ja sammutinhuolto-

tapahtuman. Tällä kertaa Purjehtijain 

satamassa, Marjaniemenranta 1, sattuu ja 

tapahtuu lauantaina 26.4 klo 10-12. 

 

Paikalla on yhteistyökumppanimme 

huolehtimassa sammuttimien 

vuositarkastuksesta. VPK:n väki antaa 

alkusammutuskoulutusta ja 

paloturvallisuusvalistusta. 

 

Muistathan, että kodin sammuttimet tulee 

tarkastaa kahden vuoden välein, ja että 

veneissä, autoissa, matkailuvaunuissa ja 

muissa vaihtolämpöisissä ympäristöissä 

olevat sammuttimet tulee tarkastaa vuosittain. 

 

TERVETULOA! 

 
 

           
 
LASTEN TENNISKURSSI 
 
Perinteinen Marjapallon tenniskurssi pidetään 
5-15 -vuotiaille koululaisten kesäloman 
ensimmäisellä viikolla 2.-6.6.2008 
Oskarinpuiston kentällä. Kurssin vetäjinä 
toimivat Smash-Tenniksen valmentajat. 
 
Päivittäisellä 2 h kurssilta on  
1,5 tuntia tenniksen opetusta ja  
0,5 oheisliikuntaa.  
Ilmoittautumiset 20.5.2008 mennessä 
marja.karttunen@kolumbus.fi 
 
Kurssin käytännönasioista: 
Kurssilaiset jaetaan tasoryhmiin, jotta  
kentällä oleminen on kaikille mielekästä.  
Oma juomapullo ja maila mukaan. 
 
 

 
Kurssinhinta on 40 euroa/pelaaja ja 
sisaralennus on 5 euroa (35 euroa). 
 
Maksu suoritetaan Marjapallon tilille 
Sampo 800012-182245 ennen kurssin alkua. 
 
 
   MARJANIEMI-PÄIVÄÄ VIETETÄÄN 24.8. 
 
 

ILMOITUKSIA 
 

KATTOHUOLTOA 
 

Huollan tiili- ja peltikattoja: 
-Räystäskourujen puhdistus 

-Kattopinnan tarkistus ja puhdistus 
-Läpivientien tarkistus, tuuletusputket ja 

tiivisteet 
-Aluskatteiden tarkistus 

-Lumiesteiden, kattosiltojen, 
tikasaskelmien tarkistus 

 
Raimon Pesu / Raimo Valkama 

puh. 050-3249041 
 
 

HALUTAAN VUOKRATA 
 

Saksalainen opettajaperhe haluaa vuokrata 
asunnon / talon (4mh) Helsingistä 

2-3 vuodeksi kesästä lähtien. Yhteydenotot 
mieluiten saksaksi tai englanniksi. 

 
Helsingin Saksalainen koulu 
jurgen.feick@edu.hel.fi 
puh. 044-59 55 609 

 
 
           

                
 


