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Itäkeskuksen asemakaava 

 
Marjaniemen Kiinteistönomistajat järjestää keskiviikkona 5.5 klo 18-19  Marjaniemen 
seurakuntakodissa (Vanamotie 13) kaikille marjaniemeläisille avoimen info- ja keskustelutilaisuuden 
Itäkeskuksen asemakaavamuutoksesta ja sen mahdollistamasta rakentamisesta.  
 
Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan:    

 paljonko uusia asukkaita?, mitä uusia palveluja?,  liikennejärjestelyt,  tornitaloja?, mitä 
tapahtuu Citymarketille?,  milloin rakentaminen alkaa? ,.... 

Alustajaksi on lupautunut projektin suunnittelusta vastaava arkkitehti Barbara Tallqvist 
kaupunkisuunnitteluvirastosta.  

Tilaisuuden jälkeen virvoketarjoilu ja MKO:n vuosikokous. Illan aikana voit myös liittyä jäseneksi. 

 

 

Viipalekoulu lakkautusuhan alla! 

 
Keskustelutilaisuus Marjaniemen koulutilanteesta  

keskiviikkona 2.6. klo 18 seurakuntakodissa. 

Paikalla aiheesta kertomassa perusopetuslinjan johtaja Outi Salo kaupungin opetusvirastosta. 

Mieltä arkarruttavia kysymyksiä voi toimittaa jo etukäteen osoitteeseen outi.salo@edu.hel.fi 

   

Tervetuloa! 

 
 

SIIVOUSTALKOOT MARJANIEMESSÄ 
maanantaina 3.5. klo 12 alkaen 

 

Kaupunki toimittaa talkoopäivänä jätesäkkejä ja roskapihtejä seuraavaan kolmeen paikkaan: 

1) Oskarinpuistoon (leikkipuiston puolelle), 2) Marjaniementien ja Vanhan Koivuniementien 

kulmaan ja 3) Kunnallisneuvoksenkujalle. 

Voit kerätä roskia talven ja vapun jäljiltä Marjaniemen teiden varsilta ja viedä keräämäsi roskat  

yllä mainittuihin paikkoihin, joista kaupunki hakee ne pois. 

HUOM! Kiinteistöjen tontit ja piha-alueet eivät kuulu talkoiden piiriin.

 MARJANIEMI-SEURA ry 

mailto:outi.salo@edu.hel.fi
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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: 
Hannu Huhtalo 
Kunnallisneuvoksentie 7 A 
p. 050 4134 047 
Juhani Lehtonen 
Marjaniementie 6 
p. 040 7743 663 
Ensio Malmi 
Strömsintie 4 
p. 3234 312 
Kari Ripatti 
Kissankellontie 9 E 
p. 050 5029 721 
Matti Saarelainen 
Harmaapaadentie 11 
masaarelainen@gmail.com 
Raili Tanskanen 
Vanamotie 16 
p. 3235  933 
Jukka Tervamäki 
Harmaanpaadentie 12 A 
p. 040 5887 826 
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 32. Aineistopäivä  
28.7.2010. Painopaikka: 
Itä-Helsingin monistus 

 
                       
 

PÄÄKIRJOITUS 

 
Pitkän talven jälkeen olemme lopultakin päässeet nauttimaan lintujen 

laulusta ja hiirenkorvista puissa. Lumimassat ovat sulaneet 

ennätysvauhtia vesisateiden ja aurinkoisten päivien ansiosta. Kevät 

tulee jälleen kerran! Monella ovat jo puutarhatyöt täydessä vauhdissa, 

ja jotkut ovat jo avanneet grillikauden. Nyt saa tehdä inventaariota 

lumen alta löytyvistä "yllätyksistä" ja laittaa paikkoja taas kuntoon. 

  

Täällä Marjaniemessä tapahtuu nyt myös rakenteellisia uudistuksia 

kaupungin viime vuonna tekemien päätösten mukaisesti. Helsingin 

rakennusviraston uuden toimeenpanevan yksikön Staran (Stadin 

rakentajat) mukaan Oskarinpuiston kunnostustyöt päästään 

aloittamaan näinä päivinä. Valmista tulisi olla tänä syksynä. Staran 

projektipäällikkö Anne Tanhuanpään mukaan tullaan alueella 

toimivia järjestöjä kuten Marjapalloa sekä Puistotätejä informoimaan 

hankkeen etenemisestä erikseen.  

  

Samoin tärkeä Maarlahden patovallin ja pumppaamon rakentaminen 

on ollut täydessä käynnissä jo jonkin aikaa. Parhaillaan tehdään 

pohjatöitä ja pumppaamoa. Pohjatöiden on arvioitu olevan valmiina 

kesällä. Välittömästi tämän jälkeen alkaa varsinaisen vallin 

rakentaminen. Koko projektin pitäisi olla valmis tulevaan syksyyn 

mennessä. Projektipäällikkö Jorma Rajalan mukaan työt ovat 

edenneet hyvin, vaikkakin rakennusalue on pohjatöiltään erittäin 

haastava. Rajala myös on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhän 

asianosaisten marjaniemeläisten kanssa.  

 

Marjaniemi-Seura tulee tiedustelemaan Helsingin kaupungilta 

edelleen Niittyrannan ja Vanhan Koivuniementien liittymän alueella 

olevan pienen puistikon siistimistä. Olisi todella hienoa, jos kaupunki 

voisi hoitaa asian kuntoon nyt samalla, kun muutenkin alueella 

operoivat.  

 

Marjaniemen omaa viipalekoulua ollaan sulkemassa. Koulun 

sulkeminen olisi marjaniemeläisille lapsiperheille kovin surullinen 

asia. Mielestäni tämän koulun puolesta kannattaa antaa palautetta 

kaupungille. Tässä yhteydessä pyytäisin niitä aktiivisia vanhempia, 

jotka ovat huolestuneita viipalekoulun sulkemisesta, ottamaan 

yhteyttä minuun taikka muihin Seuran hallituksen jäseniin 

 

Olemme saaneet myös hieman postia marjaniemeläisiltä liittyen 

bussipysäkkien jäteastioihin. Marjaniemi-Seura on ilmoittanut 

kaupungille toiveen saada osille bussipysäkeistä jäteastiat. Jäädään 

odottamaan, mitä tapahtuu.  

  

Toivotan kaikille aurinkoista kevättä ja paljon puhtia ja hyvää 

mieltä ulkoilusta niin omilla pihoilla hyötyliikunnan kuin muunkin 

ulkoilun parissa. Siis kaikki: ylös, ulos ja lenkille tai veneilemään! 

  

Keväisin terveisin,  
Kalle Schneider 

  
LUONTOTARINOITA 

http://www.marjaniemi.fi/
mailto:kalle.schneider@fortum.com
mailto:jouko.koskinen@pp1.inet.fi
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KARHUN PESÄSTÄ 

 
Kieloviidakko 

 

Pihalla kasvaa iso ryhmä kieloja. Joka kevät, 

kun ne kukkivat, poimitaan muutamia vanoja 

jokaisen yöpöydälle kertomaan keväästä. Se 

on jo perinne, joka etenee nuoressa polvessa. 

Mutta alue on paljon muuta kuin mätäs 

luonnonkasveja. Se on KIELOVIIDAKKO. 

Vuosikausia on seurattu, mitä salaisuuksia se 

sisälleen kätkee. – Se on metsähiiren 

valtakunta. Sieltä ruohonjuuritasolta pilkistää 

sen herkkä kuono milloin mistäkin. Herkästi 

sen kuono värisee ja ottaa tarkat havainnot 

ruokapaikoista. Suurilla, mustilla silmillään se 

tuijottaa terävästi ja katoaa vilauksessa 

viidakkoon jonkin vaaran vainutessaan. 

Haukan ilmestyessä sinne sujahtavat 

pikkulinnut piiloon ja jopa mustarastaskin 

häviää kuin taikaiskusta kieloviidakkoon. Kun 

siellä käy oikea pyörremyrsky, on matkalla 

siili tai syksyn satoa korjailee metsähiiri 

kiipeillen vartta pitkin hakemaan 

kielonmarjoja talvivarastoihinsa. Samoin se 

keräilee samettikukkien siemeniä. Myöskin 

metsähiiren perilliset vilistävät siellä turvassa. 

Kenties ne ovat hippasilla. Varmaan jonkun 

kielopuun juurella on kolo, joka vie omaan 

kotiin. 

Kun syksy niittää oman satonsa ja kielot 

lakastuvat, katoaa myös viidakon elämä 

kukoistaakseen taas uuden kevään myötä. 

 
Tellervo Karhu  

 
 

                   

 
 

MARJANIEMEN 

KIINTEISTÖNOMISTAJAT (MKO) 
 

Vuosikokouskutsu 
 
Marjaniemen Kiinteistöomistajat ry:n 

vuosikokous pidetään ke 5.5. klo 19.30- 

Seurakuntakodissa, Vanamotie 13,  

asioina vuoden 2009 toimintakertomus ja 

tilinpäätös sekä muut sääntömääräiset asiat. 

 

Tervetuloa! 

Omakotitalkkarit 

Omakotitalkkaritoiminta on MKO:n jäsenetu, 

jonka tarkoituksena on tarjota ikääntyville tai 

muuten apua tarvitseville jäsenille erilaista 

asumisapua. Toukokuun alussa aloittaa Ruth 

Johansson yhdistyksen kolmantena talkkarina. 

Talkkarien yhteystiedot: 

-  Juha Ahlgren p. 040-5002202 

-  Ruth Johansson 0400-519918 

-  Christer Lindroos p. 045-1111620 

Työtilaukset suoraan talkkareilta.  

Lisätietoja palvelusta Raili Tanskaselta  

p. 09-3235933 tai 040-5939385  ja  

Eero Paanaselta p. 040-5011912 . 

Ajankohtaista 

Ajankohtaisia kaava- ja rakennus-

hankkeita lueteltiin edellisessä Marjaniemi-

tiedotteessa. Monet hankkeet ovatkin 

käynnistyneet kevään edetessä (Niittyrannan 

tulvapato, Oskarinpuisto ja Strömsinlahden-

puisto).  Kaavoituskatsaus 2010 on ilmestynyt 

ja jaettu. Marjaniemeä lähin hanke on Itä-

keskuksen asemakaava. 

Marjaniemen koulu (Roihuvuoren ala-asteen 

viipalekoulu Sinivuokonpolulla) on ollut 

opetuslautakunnan käsittelyssä 23.3. sen 

antaessa lausunnon kaupunginhallituksen 

kyselyyn Helsingin palveluverkon 

kehittämisestä. Lautakunnan lausuntoon 

sisältyy mm. viipalekoulun lakkautus syksyllä 

2014, mutta tätä ennen tulee selvittää 

Roihuvuoren ala-asteen tilakysymys 

kokonaisuudessaan (vaihtoehtoina 

Vuorenpeikontien koulurakennuksen 

korjaaminen tai uudisrakennus Marjaniemen 
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Sinivuokonpolun tontille tai Itä-Helsingin 

musiikkiopiston yhteyteen).   

Pihakilpailu: Omakotiliiton Helsingin piiri ja 

sen yhdistykset järjestävät kevään aikana 

pihakilpailun. Kilpailuesite jaetaan jokaiseen 

talouteen toukokuun alussa. 

Jäsenyys 

Kiinteistönomistajiin voit liittyä joko MKO:n 

kotisivujen (www.marjaniemi.fi/mko) tai 

omakotiliiton sivujen (www.omakotiliitto.fi ) 

kautta tai myös ilmoittamalla yhteystietosi 

puheenjohtajalle (p. 040-5011912). 

Jäsenmaksu on 20 euroa/v, joka sisältää myös 

Omakotiliiton jäsenyyden ja sen tarjoamat 

jäsenedut, mm. viisi kertaa vuodessa 

ilmestyvän Suomen Omakotilehden. 
 

TENNISTÄ 

Perinteinen Marjapallon tenniskurssi pidetään  

          5-15 -vuotiaille koulujen loputtua  

7.6.-11.6.2010 Oskarinkentällä  klo 8.30-17 
välisenä aikana.  

Päivittäiseltä 2 h kurssilta on 1,5 tuntia tenniksen 
opetusta ja 0,5 oheisliikuntaa.  

Kurssille otetaan maksimissaan 32 pelaajaan ja 
heidät jaetaan tason ja iän mukaan sopiviin 
ryhmiin. 

Ilmoittautumiset 25.5.2010 mennessä 
marja.karttunen@kolumbus.fi 

Kurssilaisten ryhmät ilmoitetaan sähköpostilla, 
heti kun ryhmäjaot ovat selvät. 

Kurssin hinta on 45 euroa/pelaaja ja sisaralennus 
on 5 euroa (40 euroa). Maksu suoritetaan 
Marjapallon tilille ennen kurssin alkua, Sampo 
800012-182245  

     

 

 

     

 

KALAONNEA KOETTAMAAN! 

 
Kalakerho Marjaniemen Kuhat 

järjestää lapsille onkikilpailun 

Porolahden rannassa 1.6. klo 18 

 

 

 

                 
 

Kiikari – 

Roihuvuoren seurakunnan oma lehti 

 

Maaliskuussa ilmestyi Roihuvuoren seura-

kunnan uuden lehden ensimmäinen numero. 

Tämä lehti, Kiikari, tulee ilmestymään neljä 

kertaa vuodessa: ennen pääsiäistä, keväällä, 

syksyllä ja ennen adventtia. Posti jakaa lehden 

kaikkiin seurakunnan alueen talouksiin,  

paitsi niihin, joissa postiluukussa on kielto:  

ei ilmaisjakelua, mainoksia tmv. 

Jollet ole saanut lehteä, mutta kuitenkin olet 

kiinnostunut saamaan sen vastaisuudessa,  

voit ottaa yhteyttä seurakuntatoimistoon,  

p. 09-2340 5700. Seurakunta postittaa lehden 

halukkaille. Lehti ilmestyy myös netissä. 

Ensimmäiseen numeroon voi tutustua 

osoitteessa: 

http://roihuvuori.kirkkohelsinki.net 

 

 

Seurakuntavaalit tulossa 

 

SINÄ 18 vuotta täyttänyt marjaniemeläinen, 

joka olet kiinnostunut seurakunnasta ja sen 

toiminnasta! Sinulla on nyt mahdollisuus 

vaikuttamiseen. Voit asettua ehdolle syksyn 

seurakuntaneuvoston vaalissa.  

Mieti asiaa ja ota yhteyttä esim.  

Eeva Silvennoiseen, p. 09-3234 511 

tai Lauri Kopposeen, p. 045-6781 357  

 
 
 

http://www.marjaniemi.fi/mko
http://www.omakotiliitto.fi/
mailto:marja.karttunen@kolumbus.fi
http://roihuvuori.kirkkohelsinki.net/
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MARJANIEMEN YHDISTYKSET 
 

 
LIONS CLUB HELSINKI / MARJANIEMI 

pres. Kalle Schneider p. 040-3505 411 

 

MARJANIEMEN 

KIINTEISTÖNOMISTAJAT 

pj. Eero Paananen p.040-5011 912 

 

MARJANIEMEN KUHAT kalakerho 

pj. Kyösti Hartikainen p. 044-5414 830 

 

MARJANIEMEN MELOJAT 

pj. Arkko Lilja  p. 050-4067 219 

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. Pekka Ruuska p. 0440-541106 

www.marjaniemenvenekerho.fi 

 

MARJANIEMEN VPK  

VPK:n talo p. 040-7603 652 

palokunta@marjaniemenvpk.fi 

 

MARJAPALLO 

pj. Marja Karttunen p. 040-5555 159 

www.kolumbus.fi /marjaniemi/ 

 

HELSINGIN ERÄKAVERIT partiolippukunta 

www.heka.fi 

lippukunnanj. Henri Lankinen 

p. 040-7630 404 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Perinteistä Marjaniemi-päivää vietetään 
sunnuntaina 22.8. 
Lisää seuraavassa tiedotteessa 
 

  
 
 

 

Nyt on aika… 
 

vetää lipputankoon kesäksi 
sinivalkoinen, seuran logolla koristeltu 

Marjaniemen isännänviiri. 
Viirejä on kahta pituutta: 5 m ja 6 m, 

molempien hinta 60 €. 
Viirejä myy Vuorela p. 044 3431 063 

vuorela.markku@luukku.com 
 

 
 
 

 

Tervetuloa Marjaniemi-Seuran jäseneksi 
 
Kirsi Myöhänen, Strömsintie 27 B 
 
Seuran jäseneksi voi liittyä kätevästi 
kotisivuillamme osoitteessa 
www.marjaniemi.fi 
 
Jäsenmaksu peritään ensimmäisen 
kerran vasta liittymisvuotta seuraavana 
vuotena. 
 

 
 

                 
 
 

http://www.marjaniemenmelojat.fi/
http://www.marjaniemen-purjehtijat.fi/
http://www.marjaniemenuimarit.fi/
http://www.meriuimarit.fi/
http://www.marjaniemenvenekerho.fi/
mailto:palokunta@marjaniemenvpk.fi
http://www.heka.fi/
mailto:vuorela.markku@luukku.com
http://www.marjaniemi.fi/
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MARJANIEMI-SEURAN HALLITUS TOIVOTTAA 

MARJANIEMELÄISILLE 

ILOISTA JA RAUHALLISTA VAPPUA! 
 

 

                                                      
 

Kuvat: MS ClipArt 


