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TERVETULOA VIETTÄMÄÄN OMAN KYLÄN PERINTEISTÄ

MARJANIEMI-PÄIVÄÄ

SUNNUNTAINA 22.8.

Tapahtumapaikkana on Oskarinpuiston remontin vuoksi

LEIKKIPUISTO ISO-ANTTI (Valkovuokonpolku 20)
OHJELMA
klo 10 partiolaisten lipunnosto ja aamuhartaus, pastori Harri Ruskeepää
klo 10.30 ilmoittautuminen lasten olympialaisiin alkaa
klo 11.30 - n. 13.30 olympialaiset ja palkintojenjako
OLYMPIALAISTEN JUOKSUSARJAT
Matka 60 metriä; 2-, 3-, 4-, 5- ja 6-vuotiaat tytöt ja pojat
Matka 350 metriä; 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-vuotiaat tytöt ja pojat
Kaikki osallistujat palkitaan!
Yleisöä viihdyttää soitinyhtye HÄRMÄ klo 10.30 alkaen
Myynnissä kahvia, virvokkeita, Chef Wotkin’s-makkaroita, vohveleita,
Marjaniemi-kirjoja ja -cd-levyjä
Paikalla myös Marjaniemen VPK:n paloauto, Itäkeskuksen poliisin mustamaija,
partiolippukunta Helsingin Eräkaverit
Marjaniemeläisten toivotaan juhlistavan päivää liputtamalla.
Järj. LC Helsinki-Marjaniemi, Marjaniemi-Seura ja Marjaniemen Kiinteistönomistajat
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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:
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
22.9.2010. Painopaikka:
Itä-Helsingin monistus
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MARJANIEMI-VALSSI
San. Juhani Lehtonen & Jouni Nieminen

Ja kohti meren rantaa
vie polut nuo harjulta sen,
Kesäiltojen hämyistä taikaa,
mä milloinkaan unohda en.
Niin sininen täällä on taivas
meren välkekin kirkkaampi lie
Kevätpäivinä lintujen laulu
kotipihaan taas johdattaa tien.
Sinä helmi sylissä Helsingin,
Marjaniemi kaunehin.
Sun kuvasi mieleeni piirtyy
näin tuntein tuhansin.
Olet helmi itäisen Helsingin,
Marjaniemi kallehin.
Mä maailmaa vaikka kuljin,
ain’ kaipaan takaisin.
Tuo syksyisen suolainen tuuli
meren pärskeet lyö kasvooni mun
On luontosi muutos niin suuri
kun katselen rantojas sun.
Kun lumien valkeaa vaippaa
puutarhas’ kannattaa saa.
Näin talvi myös osaltaan toistaa
tätä kauneinta tarinaa.
Marjaniemi-valssi on kuultavissa Jouni Niemisen Studioorkesterin esittämänä Marjaniemi-Seuran julkaisemalla
cd-levyllä. Cd:llä on myös runsaasti tarinoita ja muisteloita
Marjaniemestä vuosi-kymmenien varrelta. Voit hankkia levyn
itsellesi Marjaniemi-päivänä.
Tervetuloa Marjaniemi-Seuran jäseneksi
Taru ja Juhani Lehtonen, Puolaharju 39 B
Liity Marjaniemi-Seuraan kätevästi seuran kotisivuilla
www.marjaniemi.fi
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Marjaniemen koulun kohtalo
vaakalaudalla
Lähikoulumme tulevaisuus on yhä avoin.
Opetuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan
23.3.2010 Roihuvuoren koulun sivutoimipisteen
toimintaa Sinivuokonpolulla ja tehnyt päätöksen
sen lakkauttamisesta. Korvaavista tiloista
opetuslautakunnassa on ollut esillä kolme
vaihtoehtoa: Roihuvuoren ala-aste peruskorjaus,
uuden koulun rakentaminen Sinivuokonpolulle tai
Roihuvuoreen Itä-Helsingin musiikkiperuskoulun
viereen. Asiaa valmistelleet virkamiehet ovat
esittäneet ensisijaisena vaihtoehtona uuden
koulun rakentamista Marjaniemeen, nykyisen
Sinivuokon viipalekoulun paikalle. Marjaniemen
viipaleet säilyisivät siihen asti kun Roihuvuoren
koulu on peruskorjattu tai uusi koulu on
rakennettu. Viipalekoulu lakkautettaisiin
aikaisintaan 1.8.2014
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rakenneta Marjaniemeen. Kannanotto on lähetetty
kommenteille kaikille kesäkuun tilaisuudessa
yhteystietonsa antaneille. Kannanotosta
valmistellaan seuraava versio Marjaniemi-päivään
(22.8.) ja silloin käynnistetään myös nimien keruu
adressiin. Kannanotto lähtee lautakuntiin alueen
seurojen (Marjaniemi-Seuran ja Kiinteistönomistajien) nimissä ja sen liitteenä on adressi.
Syksyllä seurojen edustajien on tarkoitus päästä
poliittisten päättäjien puheille ennen kuin lopullisia
päätöksiä tehdään. Päätöksiä alueen
kouluasioista tehdään opetuslautakunnassa joulutammikuussa.
Nyt on aika vaikuttaa. Nyt tarvitaan aktiivisia
Marjaniemen palveluiden puolustajia mukaan
joukkoon. Ota yhteyttä minuun, Kalleen tai
Eeroon.

Siru Nylén-Karo

Lisätietoja:
Siru Nylén-Karo siru.nylen-karo@stm.fi,
p. 050-4302426,
Kalle Schneider kalle.schneider@fortum.com,
p. 040-3505411 tai
Eero Paananen eero.paananen@kolumbus.fi
Marjaniemen seurakuntakodilla järjestettiin
kesäkuussa alueen koulutilanteesta
asukastilaisuus, jossa perusopetuslinjanjohtaja
Outi Salo opetusvirastosta kertoi suunnitelmista.
Marjaniemeläiset toivat selkeästi esiin tahtotilansa: vastustamme Marjaniemen koulun
lakkautusta ja pidämme ensisijaisena
vaihtoehtona uuden koulun rakentamista
Sinivuokonpolulle. Mikäli uutta koulua ei tule
Marjaniemeen, on viipalekoulu säilytettävä, muut
vaihtoehdot ovat hankalan matkan päässä monille
marjaniemeläislapsille. Opetusviraston edustaja
tuntui ymmärtävän näkemyksen hyvin, olihan
viraston esityskin sen suuntainen.
Kouluasia on nyt kuitenkin ennen muuta
poliittisten päättäjien eli opetuslautakunnan ja
kiinteistölautakunnan käsissä. On pyrittävä
vaikuttamaan niihin. Lautakunnille on luonnosteltu
kannanottoa, jossa on tuotu esiin mm. koulumatkojen pituus, alueen lapsimäärän kasvu,
kävelyetäisyys & turvallinen koulumatka, yhteistyö
alueen päiväkotien kanssa, lasten ystävyyssuhteiden syntyminen ja säilyminen, sekä
viipalekoulun sälyttäminen, mikäli koulua ei

linjanjohtaja Outi Salo, Helsingin opetusvirasto
(outi.salo@hel.fi).

MARJANIEMELÄISILLE KOULULAISILLE
TOIVOTETAAN TURVALLISTA
KOULUMATKAA JA MENESTYSTÄ
KOULUTYÖHÖN
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LUONTOTARINOITA
KARHUN PESÄSTÄ
Raakku
Varikset ovat aina kuuluneet Marjaniemen
maisemaan. Lähemmin niihin tutustuttiin
eräänä kesänä. Yks kaks tulla tuiskahti katolta
iso varis ihan äidin, isän ja Mallan jalkoihin.
Sen koipeen oli laitettu pussinsulkijarengas.
Siitä saattoi arvata, että se oli ollut elättinä
poikasesta saakka ehkä jollakin lapsella.
Se oli aivan luottavainen, eikä se osannut
vielä olla oikea varis. Se vain asettui asumaan
ihmisten kanssa. Se sai vahvaa ruokaa ja siitä
kasvoi oikea jättivaris. Se oli valtavan utelias.
Kaikkea se maisteli. Isä houkutteli sitä
maistamaan varvastaan. Se katseli ovelasti
tätä uloketta, joka heilui kutsuvasti, sitten se
avasi ison nokkansa ja ahmaisi. Se taisi olla
kyllä epämiellyttävä maistiainen molemmille.
Malla antoi sille aina kädestään leipää. Se
liotti kaiken. Altaan päässä oli pieni vesiallas
jalkojen huuhtelemista varten. Siinä se liotti
kaiken. Samoin lintujen juoma-astiassa. Sieltä
löytyi kottaraisen jalkoja, nokkia, siipiä tai
vanha luu. Se koetti pehmitellä näitä
löytöjään. Naapuripihan lelutkin ilmestyivät
sen reviiriin. Se kantoi niitä kuin lahjaksi.
Kesä kului rattoisasti. Syksyn tultua ihmiset
olivat enemmän sisällä ja se raakkui surkeana
puissa. Ei se osannut mennä minnekään.
Kotiväelleen se vispasi siipiään, vaikka se oli
jo ihan täysikasvuinen. Se erosi kaikista
muista variksista suuren kokonsa vuoksi,
myös sen tervehdysseremonia säilyi pitkään.
Niin se eleli talvea ihmisen anteliaassa
suojassa. Seuraavana keväänä se oli löytänyt
puolison. Tämä äänteli: ääkk, ääkk, meidän
lapsemme: raakkk, raakkk…
Pihalle oli tehty uusi laatoitus. Suuri oli
Raakun hämmästys, kun se ei löytänyt
pikkuallasta, joka oli jäänyt uuden laatan alle.
Se vain tuijotti sen kohtaa hölmönä kuin
todeten: kyllä se vielä eilen oli tässä!
Raakku ja Ääkky rakensivat pesän. Ahkerasti
syötettiin sitten yhdessä poikasia. Arvaapa,
kuinka kävi, kun ne lähtivät pesästä? Pikku
raakut tuotiin täysihoitoon pihalle.
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Vanhemmat ottivat itse vapaata ja nauroivat
partaansa, kun lapset olivat ihmisten hoidossa.
Pergola oli niiden orsi. Siellä istuivat lapset,
ja äiti tuli aina vierelle. Poikaset olivat
tavattoman puheliaita. Ne jokelsivat emon
korvaan sellaisia tarinoita, että tämä selvästi
tuskastui. Emo hyppäsi suoraan poikasen
ylitse toiselle puolelle, mutta tämä painoi
päänsä emon ”poskea” vasten ja aloitti
kurinansa toiseen korvaan. Emo hermostui
näille puheliaille lapsilleen ja kaiveli niitä
nokallaan ”kainaloista”. Se nosteli niiden
siipiä ylös. Kai se ajatteli: ”Lähtekää nyt siitä
välillä lentoon, että saan olla rauhassa!” Se
näytti todella hassulta.
Raakun ja Ääkyn poikasia on syntynyt monta
polvea, ja yhä vain elävät nämä
moninkertaiset isovanhemmat reippaina.
Uskollisina ne istuskelevat pihapuissa ja
kuuluttavat kovalla äänellä, milloin haukka on
maisemissa. Ne ajavat myös haukkaa takaa.
Usein ne saavatkin sen karkotettua.
Aamuisin kaikki seudun varikset kokoontuvat
”variskoivuun”. Se tapahtuu auringonnousun
aikaan. ne kääntävät nokkansa aina tuuleen ja
neuvottelun päätyttyä kukin lähtee omaan
piiriinsä.
Varis on mukava lintu. Se on viisas ja
sopuisa. Ihan selvästi se on myös
huumorintajuinen. Ihminen voi oppia siltä
paljon.
Tellervo Karhu

Kuva: lyylintyyli.vainola.net
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MARJANIEMEN
KIINTEISTÖOMISTAJAT (MKO)
Omakotitalkkarit
Omakotitalkkaritoiminta on MKO:n jäsenetu,
jonka tarkoituksena on tarjota ikääntyville tai
muuten apua tarvitseville jäsenille erilaista
asumisapua 5 euron tuntikorvausta vastaan.
Christer Lindroosin määräaikaisen
palvelussuhteen päätyttyä onnistuimme
palkkaamaan aiemmin Vartio- ja Mellunkylän
omakotiyhdistyksessä talkkarina toimineen
Kari Hakalan. Elokuun puolessavälissä
aloittaa Minna Tarvainen yhdistyksen
kolmantena talkkarina.
Talkkarien yhteystiedot:
- Juha Ahlgren p. 040-5002202
- Kari Hakala p. 045-1111620
- Minna Tarvainen p. 0400-519918
Työtilaukset suoraan talkkareilta.
Lisätietoja palvelusta: Raili Tanskanen
p. 09-3235933 tai 040-5939385 ja
Eero Paananen p. 040-5011912 .
Ajankohtaista
Vuosikokous pidettiin seurakuntakodissa
5.5.2010. Kokous hyväksyi vuoden 2009
toimintakertomuksen ja tilit. Kokouksen
jälkeen kuultiin arkkitehti Barbara Tallqvistin
esitys Itäkeskuksen uudesta asemakaavasta ja
sen mukaisista rakennushankkeista. Esitys
kirvoitti vilkkaan keskustelun.
Pihakilpailu: Omakotiliiton Helsingin piiri ja
sen yhdistykset järjestävät kesän aikana
pihakilpailun. Marjaniemen osalta kisan voitti
Ruth ja Jaakko Elon piha. Piirin raati valitsee
Helsingin kauneimman pihan eri yhdistysten
alueellaan kauneimmaksi valitsemien
joukosta.
Marjaniemi-päivä: Kiinteistönomistajat
osallistuu yhtenä järjestäjänä Marjaniemipäivään 22.8. esitellen omakokotitalkkaritoimintaa ja yhdistyksen muuta toimintaa.
Tilaisuudessa on mahdollisuus liittyä
jäseneksi.
Kiinteistövero: vuoden 2010
kiinteistöverolaput on taas saatu. Valtiovallan
ja kaupungin päätöksillä asuinrakennuksen
veroprosentti nousi Helsingissä 0,22 %:sta
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0,32 %:iin ja yleinen veroprosentti (mm.
tontti) 0,7 %:sta 0,8 %:iin. Näin ollen verot
kasvoivat rajusti, vaikka kiinteistöjen arvoja
ei tällä kertaa korotettu. Omakotiliiton
Helsingin piirin seminaarissa 14.8.2010
etsitään keinoja vaikuttaa tämän erityisesti
pääkaupunkiseudulla kohtuuttomaksi
nousseen veron poistamiseksi tai
kohtuullistamiseksi.
Itäväylän ja Kehä I:n liittymä:
Kaupunkisuunnitteluvirasto esitteli liittymän
vaihtoehtoja 26.5. MKO ilmoitti 2.6.
mielipiteenään kannattavansa voimakkaasti
nk. tunnelivaihtoehtoa todeten, että
siltavaihtoehdossa ja yhdistelmävaihtoehdossa rakennettava pitkä, leveä ja
korkea silta erottaisi Itäkeskuksen ja Puotilan
toisistaan ja olisi rakennettuun kaupunkiympäristöön täysin sopimaton ratkaisu, mitä
runsaat korkeat meluvallit vielä pahentavat.
Vaihtoehdoilla olisi tunnelia suuremmat
melu- ja saastehaitat ja ne asettaisivat
rajoituksia Itäkeskuksen käynnissä olevalle
kaavoitukselle.
Jäsenyys
MKO:n jäsenmäärä on tällä hetkellä 187.
Vuoden 2010 aikana ovat yhdistykseen
liittyneet:
Pertti Araviita, Ulla-Kristiina Haarma, Helena
Kupiainen, Anne Lagercrantz, Juhani
Lehtonen, Aira Lindeman, Petteri
Mannermaa, Veikko Mäkipää, Birgit
Pasonen, Pekka Rantala, Matti Rintamäki,
Aatos Tolvanen, Pentti Vainikka, Hanna
Vilvala ja Johan Öhman. Hallitus toivottaa
uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi
yhdistykseen.
Kiinteistönomistajiin voit liittyä joko MKO:n
kotisivuilla (www.marjaniemi.fi/mko) tai
omakotiliiton sivuilla (www.omakotiliitto.fi )
tai ilmoittamalla yhteystietosi puheenjohtajalle (Eero Paananen p. 040-5011912).
Jäsenmaksu on 20 euroa/v, joka sisältää myös
Omakotiliiton jäsenyyden ja sen tarjoamat
jäsenedut, mm. viisi kertaa vuodessa
ilmestyvän Suomen Omakotilehden.
Eero Paananen
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Marjaniemi-Seura
onnittelee …
rouva Irma Waltaria,
joka 5.8.2010 saavutti
korkean 95 vuoden iän.
Irma Waltari on elokuvatuottaja ja -ohjaaja
T. J. Särkän tytär. Mainittakoon, että Särkkä
käytti Marjaniemen eri kohteita monien
elokuviensa kuten Suomisen Olli –filmien
kuvauspaikkana.
LKT, urologi Jaakko Eloa, joka täytti 85
vuotta 25.72010. Jaakko Elo on ollut
vuosikymmeniä tennisseura Marjapallon
kantavia voimia ja nykyään yhä tennistä
pelaava seuran kunniapuheenjohtaja.
ILMOJEN HALKI
Marjaniemessä asuu monenmoista taitajaa niin
tieteiden kuin taiteidenkin aloilta. Yksi heistä on
Harmaapaadentiellä asuva DI Jukka Tervamäki,
josta Tekniikan Maailma –lehti ensimmäisen
kerran kirjoitti jo 50 vuotta sitten. Tuolloin
lentotekniikkaa opiskeleva teekkari oli ollut
Yhdysvalloissa harjoittelijana keveitä
helikoptereita ja autogiroja valmistavalla
Bensenin tehtaalla.
Autogiro on helikopterin edeltäjä. Se on ilma-alus,
joka pystyy lentämään koneen yläpuolelle
sijoitetun, suunnilleen vaakasuorassa asennossa
pyörivän roottorin aiheuttaman nostovoiman
avulla.
Tuoreen TM:n mukaan vuosien saatossa
Tervamäki kehitti espanjalaisen de la Ciervan jo
20-luvulla keksimää autogiroa niin, että siitä tuli
varteenotettava lentolaite suhteellisen
yksinkertaisen rakenteensa ja huoltonsa sekä
luotettavan ja taloudellisen käyttönsä samoin kuin
tarkoitusta vastaavan nopeusalueensa vuoksi.
Autogiro soveltuu hyvin harrastusilmailuun.
Lehden mukaan Tervamäki myi suunnittelemansa
ja viimeisimmän prototyyppinsä Italiaan, jossa
sarjakoneita on valmistettu yli 600.
Lisää Jukasta ja autogirosta
http://www.icon.fi/~jtki/
http://www.ilmailuliitto.fi/index.php?mid=583

Jukka Tervamäen suunnittelema autogiro JT-5
Kuva: JT

SEURAKUNTAVAALIT TULOSSA
MARRASKUUSSA
SINÄ 18 vuotta täyttänyt marjaniemeläinen!
Oletko kiinnostunut seurakunnasta ja sen
toiminnasta ja haluat vaikuttaa ?
Voit asettua ehdolle syksyn seurakuntavaalissa.
Mieti asiaa ja ota yhteyttä mahdollisimman pian
Eeva Silvennoiseen, p. 09-3234 511
tai Lauri Kopposeen, p. 045-6781 357

MUSKARIIN!
Marjaniemen seurakuntakodissa Vanamotiellä
toimii muskari Laulupuu. Haemme iloiseen
joukkoomme 3-5-vuotiaita innokkaita laulajia.
Soittelemme rytmisoittimilla, loruilemme, leikimme
musiikkileikkejä sekä tietysti opettelemme uusia
kivoja lauluja väritystehtävien kera.
Syyslukukausi alkaa keskiviikkona 25.8. klo 17.
Ilmoittautumiset Marja Anttilalle 040-7496071
PS. Annan myös pianotunteja 20 vuoden
kokemuksella.

