
                  2/2009   29.4.2009    Julkaisija: Marjaniemi-Seura ry 
 

 

                                                

��������		��
���		�������������������������������������������������
���	�
�����������

��������������������������������	������������
�������
���������������������������

Esitelmä- ja keskustelutilaisuus omalle tontille rakentamiseen liittyvistä 
ohjeista ja menettelyistä  

ma 11.5. 2009 klo 19-21, seurakuntakoti, Vanamotie 13 

Omakotiasumisessa on paljon sekä omaan että naapurien viihtyvyyteen liittyviä seikkoja.  
Tilaisuudessa alustaa ja kysymyksiin vastaa rakennusmestari Jukka Hyttinen Helsingin kaupungin  
rakennusvalvontavirastosta. Hän vastaa työssään mm. Marjaniemen alueen lupa-asioista, jotka 
koskevat pihajärjestelyitä, mm. autopaikkoja, aitoja, jäterakennelmia ja puiden kaatoa. 
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Järj. Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry. 

�

 
SIIVOUSTALKOOT MARJANIEMESSÄ 

perjantaina 8.5. klo 12 alkaen 
 

Kaupunki toimittaa talkoopäivänä jätesäkkejä ja roskapihtejä seuraavaan kolmeen paikkaan: 
1) Oskarinpuistoon (leikkipuiston puolelle), 2) Kissankellontienpuistoon (Marjaniementien ja 

Kissankellontien risteyksessä) ja 3) Särkänpuistoon (Niittyrannassa). 
Roskia voi kerätä viikonlopun aikana Marjaniemen teiden varsilta. Kiinteistöjen tontit ja piha-alueet 

eivät kuulu talkoiden piiriin. Kerätyt roskat viedään yllä mainittuihin paikkoihin, joista kaupunki 
hakee ne maanantaina pois. 
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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 
classen@kolumbus.fi 
Tiedote ilmestyy 5 krt/v. 
Seuraava tiedote ilmestyy 
vk:lla 32. Aineistopäivä 
29.7.2009.  
Painopaikka:  
Itä-Helsingin Monistus 
    

                                                                                                

    
 

                           
 

MARJANIEMIMARJANIEMIMARJANIEMIMARJANIEMI----SEURAN SEURAN SEURAN SEURAN HALLITUS HALLITUS HALLITUS HALLITUS 
TOIVOTTOIVOTTOIVOTTOIVOTTAATAATAATAA    

MARJANIEMELÄISILLEMARJANIEMELÄISILLEMARJANIEMELÄISILLEMARJANIEMELÄISILLE    
ILOISTA VAPPUA!ILOISTA VAPPUA!ILOISTA VAPPUA!ILOISTA VAPPUA!    

 
 

                               
 
 

 
 
 

 
Tervetuloa Marjaniemi-seuran jäseneksi. 

 
Maria ja Jorma Vuorio, Marjaniementie 13 B 

Kari Ripatti, Kissankellontie 9 
 

Seuraan voi liittyä kätevästi www.marjaniemi.fi 
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LUONTOTARINOITA LUONTOTARINOITA LUONTOTARINOITA LUONTOTARINOITA     
KARHUNKARHUNKARHUNKARHUNPESÄSTÄPESÄSTÄPESÄSTÄPESÄSTÄ    

 
Rouva Tellervo Karhu on seurannut Koivu-
niementiellä pihapiirinsä luontoa jo1960 lähtien ja 
kirjannut näkemäänsä ja kokemaansa muistiin 
ihastuttaviksi, koskettaviksikin tarinoiksi.   
Ensimmäinen Marjaniemi-tiedotteessa julkaistu  
tarina kertoi punarinnasta, nyt on vuorossa 
kertomus sorsasta. 
 
                                                POIKAYSTÄVÄPOIKAYSTÄVÄPOIKAYSTÄVÄPOIKAYSTÄVÄ    
 
Huhtikuu oli lopuillaan. Pihanurmikolla oli 
muutamia pälviä. Aurinkoisella paikalla 
omenapuun alla oli yksi niistä. Lumi oli 
sulanut auringon lämmöstä, joten hangelle 
astuessa astuikin petolliseen veteen. 
Tällaisena iltapäivänä lensi tälle Marjaniemen 
pihalle rampa urossorsa. Sen toinen räpylä-
jalka oli kuivettunut ja käppyräinen. Sorsat 
kävelevät terveilläkin jaloilla vaivaisesti,  
tämä ”ui” hankea pitkin pälvelle. Se työnsi 
ruumistaan terveellä jalalla eteenpäin. 
Omenapuun juurelle se asettui aurinkoon 
lepäämään. Miksi se osui juuri tälle pihalle? 
Oliko sille kerrottu, että Koivuniementie 11 
oli se osoite, mihin piti mennä hoitoon 
muuttomatkalla? Sieltä saisi kyllä ruokaa ja 
huolenpitoa. 
 

           
 
Äiti, isä ja Malla säälittelivät lintua. Se oli 
niin väsynyt, ettei se pelännyt edes Pepe-
spanielia. Äiti lähti liottamaan leipää maitoon. 
Tätä pehmeää ”mössöä” vietiin sorsan eteen. 
Se söikin. Illan saapuessa se vaivaisesti pääsi 
ilmaan. Sille tuotti vaikeuksia päästä melko 
matalan kuusiaidan yli. Lentoon noustessaan 
sorsa tarvitsee jalkojaan saadakseen painavan 
runkonsa ilmaan. 

Niin siinä kävi, että tämä Poikaystäväksi 
ristitty lintu vietti viikkoja pihalla kolmen 
ihmisen ja yhden koiran seurassa. Siitä tuli 
perheenjäsen. 
Se halusi ruokansa kovin aikaisin. Äiti vei 
sille aterian aamuisin klo 6. Kevään 
edistyessä se pyyteli ruokaansa jo klo 3. 
Äidille se oli vähän raskasta, mutta mieluisaa. 
Sen ruokakuppi oli punaista muovia ja se 
tunsi sen hyvin. Ruoka tosin kaadettiin 
nurmikolle, josta se ahmi sen kupuunsa. 
Sitten se makaili ja sulatteli annostaan. Äiti 
jäi usein sen seuraksi pihalle, koska naapurin 
kissa ahdisteli sitä silloin tällöin. Sen oli niin 
vaikeaa päästä lentoon. 
Poikaystävällä oli kaksi kiitorataa, toinen 
itään, toinen lounaaseen. Nurmikko riitti juuri 
ja juuri nousuun, eikä näillä kohdin ollut puita 
esteenä.  Marjaniementietä ja Koivuniemen-
teitä seuraten se lensi merelle. Vain kerran se 
törmäsi johtoihin. Kun se laskeutui koti-
pihalleen, sen mahalasku tuiskautti sen 
nokalleen.  
Vähitellen se voimistui. Sen jalkaankin oli 
tullut hiukan eloa. Se saattoi pikkuisen 
käyttää sitä apuna lentoon noustessaan. 
Joskus ihan nauratti, kun sen maha oli niin 
painava runsaasta ruokailusta, ettei se millään 
tahtonut päästä ilmaan. 
Toukokuussa täytettiin uima-allas. Lintu 
ihastui siihen heti ja ui siinä edestakaisin,  
suki itseään ja joi vettä. Altaan piti olla täynnä 
piripintaan, että se pääsi siitä pois.  
Poikaystävä oli kovin kiintynyt äitiin. Hän 
puheli sille aina lempeästi ja piti siitä kovasti. 
Lintu varmaan tajusi sen. Eräänä päivänä äiti 
oli sairastunut. Poikaystävä odotti illalla 
ruokaa. Äiti pyysi isää ruokkimaan linnun. 
Mutta ei millään houkutuksella se suostunut 
syömään. Katseli vain sivusta. Äiti näki 
tämän kaiken ikkunasta vuoteellaan maaten. 
Isä tuli huolestuneena äidin luo ja sanoi: 
”Onkohan sekin sairas? Se on niin outo.”  
Äiti huolestui, kietoutui aamutakkiinsa ja 
horjui pihalle. Silloin Poikaystävä sai oikean 
riemukohtauksen. Se kujersi ja kaakatti, 
räpytti siipiään ja alkoi syödä sellaisella 
innolla, että hyvä oli, ettei ruoka mennyt 
väärään kurkkuun. Sen riemu oli rajaton.  
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Sillä oli ollut huoli ystävästään! Tämä oli 
liikuttava ja ainutlaatuinen kokemus ihmisen 
ja eläimen välisistä tunnesiteistä. Taisi äidin 
kuumekin kadota saman tien. Kyllä luonto 
palkitsee monikertaisesti sille annetun 
huomion. Äidin sydän oli pakahtua 
liikutuksesta.     
Kesä kului. Poikaystävän höyhenpuvussakin 
tapahtui muutoksia. Sen olemukseen tuli 
jotakin hermostunutta. Se oli levoton. Saattoi 
arvata, että sen täytyi ajatella talvehtimistaan. 
Elokuussa se ei enää tullut pihalle. Kun perhe 
lähti moottoriveneellä saareen, se nähtiin 
muiden sorsien joukossa uiskentelemassa 
lahdella. Sen erotti; sillähän oli rampa jalka. 
Niin tuli syksy. Sorsat lähtivät. Lahti oli tyhjä 
linnuista. Sydänkin tuntui tyhjältä. Talvella 
muistettiin usein Poikaystävää. 
Kun uusi kevät koitti, tapahtui ihme! Lumi oli 
jo sulanut, pihanurmi paljastunut. Eräänä 
päivänä keskellä nurmikkoa seisoi 
Poikaystävä! Jälleennäkeminen oli jotakin 
sanoinkuvaamatonta. Kuinka oli mahdollista, 
että tällainen vaikeasti liikkuva lintu oli 
voinut selvitä talvesta? 
 

                
 
Siinä se vain oli. Eikä se ollut mitenkään 
kärsineen näköinen. Oliko se ollut kaukana? 
Kenties Tanskan salmissa? Kenties 
Töölönlahdella? Miten oli mahdollista, että 
kuukausien poissaolon jälkeen se laskeutui 
juuri sille määrätylle, pienelle pihanurmikolle, 
jossa se oli edellisen kesän syönyt, 
voimistunut ja ollut perheen lemmikki?  
Pelko siitä, että se olisi sotkeutunut öljyihin 
tai kuollut nälkään, oli poissa. Poikaystävä sai 
ruhtinaallisesti ruokaa. Kaikille kerrottiin 
tämä onnellinen tarina. Se oli palannut! 
Tämä ei ollut viimeinen paluu. Se tuli vielä 
seuraavana keväänä. Niin kauan kuin se säilyi 
hengissä, niin kauan kuin se muisti ystävänsä. 
Uskollinen kuolemaansa saakka! Tällaisia 
palkintoja voi jakaa vai luontoäiti. 
 
Tellervo Karhu 

 

                            
 

Pekka Kaskisesta kirkkoherra          
Roihuvuoreen 

 
Huhtikuun 5.-6. päivinä käydyssä 
kirkkoherranvaalissa tuli valituksi Lohjan 
srk:n kappalainen Pekka Kaskinen 1. 
vaalisijalta 763 äänellä. Vaalissa Roihuvuoren 
srk:n kappalainen Marko Mattila sai 402 
ääntä ja Nummen kirkkoherra Erkki 
Kuusanmäki 226 ääntä. 
Vaalissa annettiin1392 ääntä, äänioikeutettuja 
oli 14973. Äänestysprosentti oli 
kaupunkiseurakunnaksi suhteellisen korkea 
9,3. Vaalissa oli vain yksi hylätty ääni. Uusi 
kirkkoherra aloittaa työnsä Roihuvuoressa 
heinäkuun alussa. Marjaniemeläisiä kävi 
runsaasti käyttämässä äänioikeuttaan, mistä 
heille kiitokset. 
 
Samaan aikaan pidetyssä Vartiokylän srk:n 
kirkkoherranvaalissa valittiin uudeksi 
kirkkoherraksi marjaniemeläinen Jukka 
Pakarinen.  
 
Eeva Silvennoinen 

 
 

Nyt on aika…           
 
koristaa lipputanko kesäksi  
sinivalkoisella Marjaniemen isännänviirillä.  
Viirejä on kahta pituutta: 5 m ja 6 m, 
molempien hinta 60 €. 
Viirejä myy Vuorela p. 044 343 1063 
vuorela.markku@luukku.com 
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MARJANIEMEN 
KIINTEISTÖNOMISTAJAT 

 
VUOSIKOKOUS   pidetään 

ma 11.5. klo 18.30-19.00 seurakuntakodissa, 
Vanamotie 13. 

Asioina vuoden 2008 toimintakertomus ja 
tilinpäätös sekä muut sääntömääräiset asiat. 

 
Kokouksen jälkeen alustus ja keskustelu siitä, 

mitä rakennelmia ym. voi omalle pihalle ja 
tontille rakentaa (ks. ilmoitus kansilehdellä)  

 
Virvoketarjoilu 

Tervetuloa! 
 

HUOM! Kokouksessa voit liittyä jäseneksi. 
 

     Asiaa omakotitalkkareista 

Kevään lisääntyviin puutarha- ym. töihin  
on palkattu Juha Ahlgren Marjaniemen 
kolmanneksi omakotitalkkariksi. Ota yhteyttä, 
jos tarvitset apua!  
Palvelu on tarkoitettu ikääntyville tai muuten 
asumisapua tarvitseville yhdistyksen jäsenille. 
Lisätietoja Raili Tanskaselta  
p. 040-5939385 tai 09-3235933  /  
Eero Paanaselta 040-5011912 . 
 
Omakotitalkkarien yhteystiedot: 
Juha Ahlgren p. 040-5002202 
Seija Janttonen p.  0400-519918 
Christer Lindroos p. 045-1111620 
 
Omakotitalkkaripalvelut ja verotus: 
Omakotitalkkaripalveluja v. 2008 
käyttäneiden kannattaa ilmoittaa maksamansa 
palvelumaksut kotitalousvähennys-
lomakkeella veroehdotusta tarkastaessaan 
(lomakkeelle kohtaan Yrityksen nimi 
Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry,   
Y-tunnus 1880217-5). 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kesän tenniskurssit 
 

Perinteinen Marjapallon tenniskurssi pidetään 
5-15 -vuotiaille koulujen loputtua 

1.-5.6.2009 Oskarinkentällä  klo 8.30-14.30 
välisenä aikana. Kurssin vetäjinä toimivat 

Smash-Tenniksen valmentajat. 
Päivittäiseltä 2 h kurssilta on 1,5 tuntia 

tenniksen opetusta ja 0,5 oheisliikuntaa. 
Kurssilaiset jaetaan tasoryhmiin ja aika 

ilmoitetaan pelaajalle ennen kurssin alkua. 
 

Ilmoittautumiset 20.5.2009 mennessä 
marja.karttunen@kolumbus.fi 

 
Kurssin hinta on 45 euroa/pelaaja ja 
sisaralennus on 5 euroa (40 euroa). 
Maksu suoritetaan Marjapallon tilille 

Sampo 800012-182245 ennen kurssin alkua. 
 

                

 
 

Kevään juhlat lähestyvät: mietitkö lahjaa 
äidille, vastavalmistuneelle, ylioppilaalle… 

Anna lahjakortti hierontaan ! 
 

Tmi Rennonmax 
Koulutettu hieroja 

Päivi Tähtinen 
www.rennonmax.fi 
Puh. 044-547 7797 
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