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MARJANIEMI-SEURA ry
www.marjaniemi.fi
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Ensio Malmi
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Kari Ripatti
Kissankellontie 9
p. 050 5029 721
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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 40. Aineistopäivä
23.9.2009.
Painopaikka:
Itä-Helsingin Monistus
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PÄÄKIRJOITUS
Hyvät marjaniemeläiset,
Vietimme perheemme kanssa koko kesän Marjaniemessä ja tulimme
testanneeksi samalla väittämän, että lomaviettoa voi harrastaa erittäin
onnistuneesti myös kotoa käsin. Merellisestä Marjaniemestä kun
pääsee esim. pikkuveneellä sisäväyliä pitkin mm. Helsingin
kaupungin erinomaisille uimarannoille Pihlajasaareen taikka
Uunisaaren puolessa tunnissa (Marjaniemen uimaranta on nyt myös
vertailun tehneenä mielestäni erittäin viihtyisä). Pyysaaren kahvilaravintola Kulosaaren edustalla sijaitsee taas veneileville
marjaniemeläisille sopivana taukopaikkana esim. ennen Kauppatoria.
Täytyy jälleen kerran todeta, että asuinpaikkamme täällä Vuosaaren ja
Kauppatorin välissä lukuisine pikku väylineen ja saarineen on kyllä
vallan mainio – ainakin veneilijän näkövinkkelistä.
Kesän aikana Marjaniemessä selvitettiin Marjaniemi-Seuran ja
Marjaniemen Kiinteistönomistajien taholta tilannetta aiotun ja meille
marjaniemeläisille jo luvatun tulvavallin rakentamisen suhteen.
Kesäkuussa saimme kuulla kaupungilta, että tulvavallien
rakentaminen Helsingissä on viivästymässä budjettiylitysten takia.
Tällä budjettiylityksellä tarkoitetaan nähtävästi Laajasaloon nyt
rakenteilla olevaa tulvavallia. Lähetimme rakennusvirastolle asiasta
kirjallisen tiedustelun, johon emme toistaiseksi ole saaneet vastausta.
Pyytäisin tässä yhteydessä eritoten asianosaisia kiinteistöjä toimimaan
aktiivisesti rakennusvirastoon päin.
Marjaniemen rannassa harmia on aiheuttanut poikkeuksellisen
suurten valkoposkihanhiyhdyskuntien sekä lokkien määrä. Asukkaat
itse selvittelivät onko ylipäänsä mahdollista saada ratkaisua
ongelmaan, missä vastapuolena on uhanalainen ja pesimäaikaan
rauhoitettu lintulaji. Toisaalta lokeista pääse eroon, jos pesät
siirretään pois. Minnekäs ne siirretään? Asiasta kiinnostuneita
marjaniemeläisiä pyydän ottamaan yhteyttä Uudenmaan
ympäristökeskuksen ylitarkastaja Leena Eerolaan. Asialla on
merkitystä myös muilla kiinteistöillämme rannikkoalueilla, joten
kiinteistölle syntyvistä ongelmista kannattaa olla yhteydessä
ympäristökeskukseen.
Olen saanut palautetta muutamilta marjaniemeläisiltä koskien
ruohonleikkuuta sunnuntaiaamuisin. Tässä yhteydessä pyytäisin
ottamaan huomioon, että sunnuntaiaamu ei ehkä ole paras hetki
leikata nurmikkoa bensamoottoritoimisella leikkurilla.
Nähdään Marjaniemi-päivänä Oskarinpuistossa 23.8.!
Parhain terveisin ja hyvää alkavaa syksyä

Kalle Schneider
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LUONTOTARINOITA
KARHUNPESÄSTÄ
KARHUNPESÄSTÄ
Kala-Kaija
Ovikello soi. Kaksi pientä tyttöä seisoi oven
takana. Toisella oli sylissään huonokuntoinen
kalalokki. Tämä Marjaniemen osoite,
Koivuniementie 11, Karhu, on kyllä tunnettu
eläinystävällisyydestään. Varsinkin lapset ovat
kertoilleet toisilleen sairaista linnuista, jotka ovat
parantuneet hyvässä hoidossa. ”Otatko tämän
kalalokin sinne, kun me on hoidettu sitä koko
aamupäivä, eikä se parane?”
Äiti otti lokin tytöiltä. Se oli todella puolikuollut.
Se ei pystynyt seisomaan. Sen toinen siipi roikkui
velttona, mutta eli se vielä.
Kesä oli jo ehtinyt syyspuolelle. Mikä nyt
neuvoksi? Yötkin olivat jo viileitä. Niinpä haettiin
se punarinnalle ostettu lämpölamppu ja vietiin
leikkimökkiin. Lattialle laitettiin vanha lasten
toppapuku. Sen päälle aseteltiin lokkiparka
nukkumaan. Se ei jaksanut syödä eikä juoda.
Illalla, kun perheen ystävä Christina tuli käymään,
katsottiin tietenkin potilasta. Christina on lääkäri.
”Sillä on ainakin verenmyrkytys. Sen jalatkin ovat
täynnä nestettä.” Todella, sen punaiset räpyläjalat
olivat turvoksissa ja täynnä vesirakkuloita.
Siivestä ei saatu selvää. ”Sille pitää antaa
penisilliiniä.”
Aamulla mentiin sen luo ja oltiin iloisia, kun se
vielä eli. Sen suuhun pistettiin jauhelihapallo,
johon oli sekoitettu lääke. Se nieli sen. Vesikuppi
asetettiin sen ulottuville ja lopulta se huomasi
juoda siitä.
Perheen isä teki rautalankaverkkoaidasta ison
häkin nurmikolle. Lintu kannettiin alustoineen
toisten lintujen joukkoon tosin häkkiin, eihän sitä
olisi muuten voinut hoitaa. Pihan linnut hyppelivät sen ympärillä ja se selvästi piti siitä. Näin
se vietti päivät pihalla, yöt leikkimökissä lampun
lämmössä, söi penisilliiniä ja alkoi hiljalleen
toipua. Se tuki itseään terveellä siivellään ja koetti
hiukan liikkua. Äiti toi sille ison, matalan
vesiastian, kun hän huomaisi, että se teki kylpemisliikkeitä samalla kun joi vettä. Siitä se ilostui.
Se hoiperteli oitis astiaan ja rupesi kylpemään.
Sen jälkeen se suki huolellisesti höyhenpukunsa ja
asettui lepäämään vaatemytylle.
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Sillä oli paljon seuraa ympärillään. Toiset linnut
olisivat halunneet sen ruoka-apajille, mutta verkko
oli välissä.
Se ristittiin Kala-Kaijaksi. Se oppi pian tuntemaan
nimensä. Aamuisin sillä oli säännöllinen
kylpyseremonia. sitä oli ilo katsella. Niin hartaasti
se puhdistautui. Jalat paranivat. Se sai voimia
lisää. Siipi vain riippui yhä.
Se ei enää pelännyt äitiä, kun se iltaisin nostettiin
yöksi suojaan leikkimökkiiin. Siitä tuli ihmisten
ystävä.
Päivät kuluivat. Sen siipikin voimistui. Se rupesi
harjoittelemaan lentoliikkeitä. Pieniä pyrähdyksiä
se uskalsi tehdä häkissä. Nyt sille oli tehty kaikki
minkä ihminen voi. Kala-Kaija oli jo reipas lintu.
Siitä piti luopua. Itsekin se oli sitä mieltä, että
häkki oli käynyt ahtaaksi.
Eräänä syysaamuna varhain se pantiin kassiin. Isä,
äiti ja Malla-tyttö, joka oli jo alakoulussa, lähtivät
läheiseen merenrantaan hiljaisina. He miettivät,
kuinka käy?
Tultiin ihan veden rajaan. Äiti päästi linnun
vapaaksi. Lokki käveli verkalleen vedessä. Se
katseli ympärilleen kuin ihmetellen. Onpa iso
kylpyvati! Sitten se aivan kuin heräsi. Merta! Ei
verkkoa! Vapaa! Se lähti uimaan kauemmaksi ja
alkoi tehdä lentoonlähdön liikkeitä siivillään. Se
katseli ihmisiään ja sitten aivan kevyesti se kohosi
siivilleen ja nousi ylös, ylös, ylös.
Kauempana ulapalla oli veteen laskeutuneita
sorsia ja toisia kalalokkeja. Se kaarteli niiden
yläpuolella. Sitten se muisti ihmiset rannalla. Se
palasi heidän yläpuolelleen, kaarteli siinä hetken
ja lensi takaisin lahdelle. Se laskeutui
lajitovereidensa joukkoon. Äiti, isä ja Malla olivat
kyyneliin saakka liikuttuneita sen
kunniakierroksesta. Tuntui taas, että jotakin
käsittämättömän ihanaa oli tapahtunut luonnon ja
ihmisten välillä.
Iloisina palasivat ihmiset kotiin ja Malla lähti
kouluun yhtä elämystä rikkaampana.

Tellervo Karhu
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Suomen Kotiseutuliiton ansiomerkki
Ensio Malmille
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Edeltävällä viikolla oli jo yritetty murtautua
uimavalvojien koppiin siinä kuitenkaan
onnistumatta. Samoin Punapaaden puoleisen
hietikon pukukoppi oli rikottu.
Lauantaiyönä kuunvaihteessa rannalta katosi
toinen pöytäpenkkiyhdistelmä. Roskiskin oli
raijattu Punapaaden kallioille.
Poliisit ovat käyneet paikalla, mutta tekijöistä
ei ole vielä tietoa.
Juhani Lehtonen

Roihuvuoren seurakunnan
Yhteisvastuukeräyksen tulos hyvä
lamavuodesta huolimatta
Onneksi olkoon, Ensio!
Kuva: Jukka Tervamäki
Marjaniemi-Seura on
myöntänyt Suomen
Kotiseutuliiton kotiseututyön ansiomerkin Ensio
Malmille jo lähes 50
vuotta jatkuneesta
monipuolisesta ja
ansiokkaasta työstä
Marjaniemen hyväksi.
Merkin on suunnitellut
taiteilija Ene Valter, ja
sen pohjana on liiton
tunnus.

Ilkivaltaa Marjaniemen uimarannalla
Marjaniemen uimaranta on kärsinyt keväästä
lähtien ilkivallanteoista. Vastakunnostettu
uimarantarakennus töhrittiin keväällä
graffitein, samoin kuin ilmoitustaulu.
Hietikon suurikokoinen ja painava puupöytä
penkkeineen heitettiin mereen jne.
Lauantain (25.7.) vastaisena yönä
murtauduttiin Marjaniemen Uimareiden
ylläpitämään kioskiin repimällä ulkoseinästä
kolme korkeaa lautaa ja kaivertamalla alas
sisäseinään iso aukko sekä rikottiin
myyntiluukun laseja. Kioskista anastettiin
makeisia ja sipsejä ja vedettiin pakastearkun
luukut auki, jolloin jäätelöt sulivat.

Roihuvuoren seurakunta säilytti tänä vuonna
Yhteisvastuukeräyksessä hyvän tulostasonsa –
kiitos edelleenkin hyvin onnistuneen
listakeräyksen. Tulosta kartuttivat myös
erilaiset tapahtumat. Parhaat keräystulokset
listakeräyksellä saavutettiin perinteisillä
pientaloalueilla kuten Marjaniemessä.
Pankkisiirtolahjoitusten kohdalla tapahtui
selvä romahdus, johon osaltaan saattoi
vaikuttaa uudenlaiset esitteet pankkisiirtoleimoineen.
Joissakin seurakuntayhtymissä on
odotettavissa jopa 10-20 %:n lasku keräyksen
tuottoon.
Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohteena on
tänä vuonna Suomessa asuvien
maahanmuuttajien työllistyminen ja ulkomaan
kohteena Bangladesh ja sen köyhien
työllistyminen ja toimeentulo.
Roihuvuoren seurakunta käyttää oman 10 %:n
osuutensa keräystuotosta seurakunnan
alueella asuvien maahanmuuttajien
tukemiseen.
Eeva Silvennoinen
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Marjaniemen Kiinteistönomistajat
Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry (MKO)
on Suomen Omakotiliittoon kuuluva yhdistys.
Liiton ja yhdistyksen tehtävänä on edistää
pientaloasumista mm. edunvalvonnalla,
palveluilla ja tiedottamisella.
MKO:n jäsenmaksu on 15 euroa/vuosi, joka
sisältää myös Omakotiliiton jäsenmaksun.
Yhdistykseen voi liittyä esim. Omakotiliiton
tai MKO:n verkkosivuilta tai ottamalla
yhteyttä hallituksen jäseniin.

!"!

Yhdistyksen yhtenä keskeisenä tehtävänä on
omakotitalkkaritoiminta. Marjaniemessä
toimii kolme MKO:n palkkaamaa
omakotitalkkaria. Palvelu on tarkoitettu
ikääntyville tai muuten asumisapua
tarvitseville yhdistyksen jäsenille. Palvelusta
peritään 5 euron maksu/tunti (maksuista voi
tehdä verotuksessa kotitalousvähennyksen).
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Lisätietoja palvelusta Raili Tanskaselta p.
040-5939385 tai 09-3235933 / Eero
Paanaselta 040-5011912 . Palvelutilaukset
suoraan talkkareilta.
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Omakotitalkkarien yhteystiedot:
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Juha Ahlgren p. 040-5002202
Seija Janttonen p. 0400-519918
Christer Lindroos p. 045-1111620
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Yhdistystä ja erityisesti talkkaritoimintaa
esitellään Oskarinkentällä Marjaniemipäivänä 23.8. Tule paikalle, samalla voit
liittyä jäseneksi!

$ +,+ $0
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Uusia jäseniä Marjaniemi-Seuraan:
Leena Hakli, Marjaniementie 26 A
Pauliina Posti, Puolaharju 32 B
Outi ja Timo Vainikka, Strömsintie 29 C 6
Tervetuloa!
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PÄIVÄKERHO 3-5 –VUOTIAILLE
MARJANIEMEN SEURAKUNTAKODISSA

Mikä Kumman Painonhallinta!

maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9-12

Oletko valmis muutokseen? - Tule mukaan
ja onnistu!

Tiedustelut ja ilmoittautumiset
Roihuvuoren seurakuntaan
lastenohjaaja Tarja Savolaiselle,
p. 09-23405763

Syksyn 2009 kurssitarjontaa
Naisille painonhallinnan iltakurssi Mod. I
aloitus ma 31.8. klo 18.
POP´In pistäytymispäivä tiistaisin
(ohjelmassa myös jazztanssin alkeet). Syksyn
startti 1.9. klo 13.30 – 15.30.

Hei vanhemmat!

Anti Kata -paastomenetelmä seuraava kurssi
alkaa ti 1.9.09 klo 17.

Marjaniemen seurakuntakodissa Vanamotiellä
toimii Muskari Laulupuu. Haemme iloiseen
joukkoomme 3-5-vuotiaita innokkaita laulajia.

H-Limit keittiön kokkausillat (sokeri- ja
tärkkelysraj.) ke 2.9. klo 18

Soittelemme rytmisoittimilla, loruilemme, leikimme
musiikkileikkejä sekä tietysti opettelemme uusia
kivoja lauluja väritystehtävien kera.

Syksyllä tulossa miehille oma
ravitsemuskurssi ”Anti- ukkoutumis” menetelmä.

Syyslukukausi alkaa 26.8.
Ilmoittautumiset Marja Anttilalle 040-7496071
PS. Annan myös pianotunteja 20 vuoden
kokemuksella.
____________________________________

Tervetuloa koulutetulle urheiluhierojalle
Marjaniemessä
Tmi Rennonmax / Päivi Tähtinen

Uutta!! Reikihoitoja. Reikihoito vaikuttaa
sekä henkisellä että fyysisellä tasolla. Hoito
selkiyttää ajatuksia, tasapainottaa, rentouttaa
ja lisää elinvoimaa. Siitä voi saada helpotusta
stressiin, väsymykseen ja painonhallintaan.
Ilmoittautumiset kursseille
restavec.oy@saunalahti.fi tai
puhelin/tekstiviesti 0400-43 43 53.
www.mikäkummanpainonhallinta.fi
Tervetuloa!

Osoite: Tulisuonkuja 1A4, 00930 HKI
Yhteydenotot:
puhelin 044 – 547 7797 tai
paivi.tahtinen@rennonmax.fi
Lisätiedot: www.rennonmax.fi

RestAvec Oy Leppisaarentie 5
(katutaso), Tammisalo

