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OHJELMA 

 
klo 10 partiolaisten lipunnosto ja aamuhartaus, pastori Tiina-Mari Mällinen 

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-vuotiaat tytöt ja pojat  
Kaikki osallistujat palkitaan! 

 
Viihdyttämässä RYTMINALLET  ja  
LINNANMÄEN SIRKUSKOULU 

 
 

 
Myynnissä kahvia, virvokkeita, vohveleita, 

Makulihan makkaroita, 

                 Marjaniemi-materiaalia 
 

UUTTA: KIRPPUTORI (ks. myös s. 5) 
Paikalla myös Marjaniemen VPK:n paloauto,  

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 
Matti Saarelainen, varapj. 
Harmaapaadentie 11 
masaarelainen@gmail.com 
Kirsti Vuorela, sihteeri 
Marjalahdentie 10 
p. 046 8567 447 
 
Hallitus: 
Hannu Huhtalo 
Kunnallisneuvoksentie 7 A 
p. 050 4134 047 
hannu.huhtalo@edu.hel.fi 
Jouko Koskinen 
Harmaapaadentie 12 B 
p. 040 5024 080 
jouko.koskinen@pp1.inet.fi 
Iiris Lappalainen 
Strömsintie 33 
p. 0400 464 838 
iilappa@kolumbus.fi 
Juhani Lehtonen 
Marjaniementie 6 
p. 040 7743 663 
Kari Ripatti 
Kissankellontie 9 E 
p. 050 5029 721 
kari.ripatti@apsi.pp.fi 
Raili Tanskanen 
Vanamotie 16 
p. 3235  933 
raili.tanskanen@kolumbus.fi 
Markku Vuorela 
Marjalahdentie 10 
p. 044 3431 063 
Ensio Malmi, kunniajäsen 
Strömsintie 4 
p. 3234 312 

 
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 39. Aineistopäivä  
21.9.2011. Painopaikka: 
Itä-Helsingin monistus 

 

Pääkirjoitus 
 

Ajankohtaista 
 
Marjaniemeen liittyvistä mainittavista asioista voidaan mainita 
Marjaniemiseuran tekemä kannanotto toukokuussa 2011 
suunniteltuun Kehä I / Itäväylän liikenneratkaisuun,jota 
käsiteltiin kaupunginsuunnittelulautakunnassa  5.5. 2011. 
Kantamme oli sama kuin muidenkin alueen asukasyhdistysten, 
toisin sanoen emme kannata massiivista siltaa, jonka itäinen 
ramppi olisi ulottunut jo aivan Marjaniemen alueen tontteihin. 
Kohteen liikenneongelmalle tulee tehdä jotain, mutta teknisen 
ratkaisun tulee ottaa aiempaa enemmän huomioon 
asukasviihtyvyys ja siten välttää kohtuuttomat rakenteelliset 
ylilyönnit. Kaupunginsuunnittelulautakunta palautti 
suunnitelman takaisin virkamiehille. Tätä asiaa täytyy seurata 
tarkkaan myös jatkossa!  
  
Marjaniemen viipalekoulun suhteen tilanne on edelleen auki. 
Helsingin kaupungin tilakeskuksen oli tarkoitus saattaa 
valmiiksi kolmen eri vaihtoehdon (Marjaniemi uusi ala-aste, 
Roihuvuoren uusi ala-aste ja Roihuvuoren vanhan ala-asteen 
kunnostus) kannattavuuslaskelmat valmiiksi toukokuulle. 
Kannattavuuslaskelmat ja muut asiaan vaikuttavat seikat 
käsitellään vasta tämän vaiheen jälkeen Helsingin kaupungin 
opetuslautakunnassa. Saamani tiedon mukaan edellä mainitut 
esitykset saadaan todennäköisesti syyskuun 2011 aikana 
käsiteltäväksi. Siis jatkamme tilanteen seuraamista aktiivisesti. 
  
Pidämme perinteisen Marjaniemi-päivän parin viikon kuluttua. 
Tällä kertaa kokeilemme myös tilaisuuteen yhdistettyä 
kirpputoria. Edelleen olemme järjestäneet pienemmille lapsille 
omaa ohjelmaa urheilun ohella, joten toivomme hyvää säätä ja 
suurta osanottoa Marjaniemestä. Tervetuloa tilaisuuteen 
uusittuun Oskarinpuistoon sunnuntaina 21.8 alkaen klo 10. 
  
  

Aurinkoista syksyä toivottaen, 
 

Kalle Schneider 

 

  
    
 

http://www.marjaniemi.fi/
mailto:kalle.schneider@fortum.com
mailto:masaarelainen@gmail.com
mailto:hannu.huhtalo@edu.hel.fi
mailto:jouko.koskinen@pp1.inet.fi
mailto:iilappa@kolumbus.fi
mailto:kari.ripatti@apsi.pp.fi
mailto:raili.tanskanen@kolumbus.fi
mailto:henna.classen@gmail.com
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Jaakko Elosta professori 
 

 

Jaakon päivää - sekä nimi- että syntymäpäivää - 

vietettiin jälleen kerran 25.7. perheen ja ystävien 

kera Jaakko Elon kauniilla kotipihalla Oskarintie 

4:ssa. Jaakko Elo on marjaniemeläisiä jo vuodesta 

1928, jolloin hän 2-vuotiaana muutti perheensä 

kanssa Marjaniemenrannan ja Puolaharjunkujan 

kulmauksessa sijaitsevaan mökkiin. Vuonna 1930 

perhe muutti Oskarintielle valmistuneeseen 

punaiseen hirsimökkiin, joka on edelleen osa 

Elojen pihapiiriä. Lapsuusmuistoista 30-luvulla 

Jaakko Elo kertoo mielellään kymmenen pojan 

joukosta, joka vilisti pitkin Marjaniemeä ja kisaili 

milloin missäkin lajissa.  Sota vei nuoren miehen 

rintamalle, ja perheen kotia asusti Koivistosta 

evakkoon lähtenyt kalastajaperhe.  

 

Ammatinvalinta kohdistui lääketieteeseen:. Elo on 

tehnyt pitkän uran lääkärinä, tarkemmin sanottuna 

urologina, urologian apulaisylilääkärinä ja –

professorina. Urologia tutkii ja hoitaa virtsateiden 

sekä miesten sukuelinten sairauksia. Oman 

tieteenalan historia on Jaakko Elon erityisiä 

kiinnostuksen kohteista. Muutoin Suomen 

urologiyhdistyksen arkisto ei kai sijaitsisi Elon 

punaisessa hirsimökissä. Elo on toimittanut 

kollegansa kanssa yhdistyksen historiikin, jolla on 

hauska, runollinen nimi ”Laski laulellen vesiä”. 

Viime vuonna julkaistiin mittava historiateos 

Europe - the Cradle of Urology (Eurooppa – 

urologian kehto), johon Elo on kirjoittanut 

lukuisia artikkeleja ulkomaisten kollegojensa 

kanssa. Niin ikään jäsenyys Pohjoismaiden 

edustajana Euroopan urologiyhdistyksen 

historiatyöryhmässä vaatii aktiivisuutta ja intoa, 

jota ei Elolta ei näytä puuttuvan.  

 

Vuosikymmenien varrella Elo on ollut aktiivinen 

useissa Marjaniemen yhdistyksissä mm. 

Marjapallossa, jonka perustajiin hän kuuluu. 

Vakiotennisvuoro on yhä osa kunnostaan huolta 

pitävän Elon lauantaiohjelmaa. Merkittävä 

toiminta sekä Suomen että Pohjoismaiden 

urologiyhdistyksessä on palkittu yhdistyksien 

kunniajäsenyyksillä. Viimeisimpänä 

tunnustuksena tasavallan presidentin toukokuussa 

myöntämä professorin arvo, jonka johdosta 

Marjaniemi-Seura lämpimästi onnittelee.  

 

Marjaniemi on muuttunut paljon viime 

vuosikymmeninä. Ihmiset eivät tunne toisiaan 

samalla tavalla kuin ennen vanhaan. Niinpä 

Marjaniemi-Seuran ja Marjaniemen 

Kiinteistönomistajien  toiminta alueen asioiden 

ajajina ja yhteisöllisyyden vaalijoina sekä  

Marjaniemi-tiedote tiedotuskanavana saavat 

Jaakko Elolta erityistä kiitosta. Myös 

omakotitalkkarit ovat nykyisin  mieluinen apu 

kauniin pihapiirin ylläpidossa. 

 
Henna Classen 
 

 
Jaakko Elo urologian historiateosten äärellä 

 
 

Marjaniemen siirtolapuutarha juhlii  

65-vuotissynttäreitä 
 

Marjaniemen kainalossa Tulisuontiellä sijaitsee 

vehreä siirtolapuutarha, jossa tänä kesänä 

nautittiin synttärikakkua 65-vuotisen taipaleen 

kunniaksi. Marjaniemen siirtolapuutarha on 

Pakilan ohella Helsingin suurin, ja mökkejä on 

peräti 320. 

Puutarha perustettiin Puotilan kartanon maille 

vanhalle merenpohjalle. Syntysanat lausuttiin 

jatkosodan aikana ja rintamalta lomilla olevat 

stadilaissoturit allekirjoittivat ensimmäiset 

vuokrasopimukset jo 1943, vaikka varsinainen 

vuokra-aika ja rakentaminen alkoivatkin vasta 

1946. 

50-luvulla rakennettiin oma sauna ja kotieläinten, 

kuten sikojen, pito kiellettiin. 60-luvulla saatiin 

sähköverkko ja kerhotalo. 70- ja 80-luvulla 

taisteltiin eloonjäämisestä ja kerättiin adressia 

alueen säilyttämiseksi. 90-luvulla puutarhan 

naapuriin rakennettiin isoja kerrostaloja ja saatiin 

aikaiseksi 30-vuotinen vuokrasopimus. 

 

Nykyisin Marjaniemen siirtolapuutarha on vireä 

kesäparatiisi. Mökkiläiset viettävät mielekästä 

vapaa-aikaa lähellä kotia, viljelevät hyöty- ja 
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koristekasveja, nauttivat luonnosta ja toteuttavat 

yhteisöllistä elämäntapaa kaupungissa. Alueelle 

muuttaa yhä enemmän nuoria lapsiperheitä. Suuri 

osa mökkiläisistä on kotoisin Itä-Helsingistä, 

jolloin mökkimatka on mukavan lyhyt. 

 

Tervetuloa saunomaan! 

 

Jokaviikkoinen ilonaihe Marjiksessa on Helsingin 

parhaaksikin kehuttu sauna. Se lämpiää 

kesäkaudella joka lauantai ja heinä-elokuussa 

myös keskiviikkoisin. Sauna on kaikille avoin  

4 euron kylpemismaksulla (lapset 1,50 euroa). 

Kertalämmitteinen kiuas luovuttaa nautinnolliset 

löylyt ja terassilla on kiva nauttia saunajuomia 

ja parantaa maailmaa. Uutena perinteenä on pestä 

joulutouhut iholta Tapaninpäivän talvisaunassa.  

 

Avoimet ovet  

 

Siirtolapuutarha on Helsingin kaupungin 

omistama viheralue, jonka portit ovat kesällä 

avoinna iltakymmeneen. Alueelle kannattaa tulla 

kävelemään ja ihastelemaan puutarhoja ja 

ilmoitustaululta löytyy, mitä kaikkea kivaa 

puutarhassa tapahtuukaan. Ja tapahtumiahan 

riittää! 

Kesän aikana keräännytään yhteen kuuntelemaan 

puutarhaluentoja, harjoittamaan kädentaitoja, 

lastenkisoihin, taidenäyttelyyn, juhannusjuhliin, 

kasvienvaihtotoreille… 

Myöhemmin syksyllä pidetään suositut 

Omenamarkkinat, josta saa taatusti luomuja 

lähellä kasvatettuja omenia erittäin edullisesti. 

 

Kaikki puutarhan tapahtumat löytyvät netistä 

http://www.siirtolapuutarhat.net/marjaniemi/ 

 
Minna Mansikkamäki 
 

 

         
 

 

 

Teemu Korhonen Marjaniemen  

golfmestariksi 
 

Vuosaaren golfkentällä viikko ennen juhannusta 

käydyn Marjaniemen golfmestaruuden voitti 

Teemu Korhonen Marjaniementieltä. Teemu 

pelasi hienosti alle oman tasoituksensa, mikä 

takasi kunnioitettavat 39 pistettä ja kiistattoman 

voiton. Toiseksi kisassa tuli ensikertalainen Ville 

Jääskeläinen 37 pisteellä ja kolmanneksi, naisten 

sarjan voittaja, Raija Harjunen 36 pisteellä. 

 

Voittajien suoritusten arvoa nostaa uuden 

Gamebook-järjestelmän käyttö pelin aikana. 

Gamebook-pelissä pelaaja näkee oman ja muiden 

pelaajien sijoituksen koko pelin ajan. 

Kilpailutilanteen seuraamisesta nouseva jännitys 

kasvaa luonnollisesti loppua kohden. ”Tämä 

pelimuoto tuo amatööripeleihin uuden 

ulottuvuuden ja hermojen hallinta on tärkeässä 

roolissa”, Teemu kertoi pelin jälkeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kisaan osallistui 34 pelaajaa, mikä on lähes 

ennätyksellinen määrä. Myös naiset ovat 

innostuneet kisailemaan entistä innokkaammin  

16 pelaajan joukolla. Nuorin ja rohkein, oli tällä 

kertaa Mandi Stormbom, joka yhden viikon 

pelikokemuksella ja kakkien 13 ikävuoden 

siivittämänä, suoriutui kilpailusta enemmän kuin 

kunnialla ja voitti kokeneempia pelikumppaneita 

monella pisteellä. Kaiken kaikkiaan 

Marjaniemen mestaruudesta on taistellut vuodesta 

2006 asti yli sata pelaajaa. 

 

Palkintogaala pidettiin perinteisesti Marjaniemen 

Purjehtijoiden majalla ja kiitosta saivat niin 

tarjoilut, mukava seura (aina aamutunneille asti) 

kuin yhteistyökumppanit. Tänä vuonna kilpailua 

tukivat Lämpödiileri Oy (mm. maalämpö-

tekniikkaa), Opdeco Oy (A-luokan kaluste-

ratkaisut), Sirena Oy ja monivuotinen 

http://www.siirtolapuutarhat.net/marjaniemi/


MARJANIEMI-TIEDOTE 3/2011   

 

5 

5 

yhteistyökumppanimme Mr Big. Suuri 

osallistujamäärä ja tukevat yhteistyökumppanit 

varmistavat kilpailuperinteen jatkumisen. 

Seuraava kilpa käydään 15.6.2012. Muista myös 

merkata ylös 10-vuotiskilpailu, joka käydään 2015 

vähintään 10 senttiä Suomen rajojen ulkopuolella 

ja tälläkin kertaa viimeisenä viikonloppuna ennen 

juhannusta. Tervetuloa mukaan liittymällä 

Marjaniemi Golf Championship 

-facebook ryhmään tai lähettämällä yhteystietosi 

ositteeseen hkaasinen@hotmail.com. 

 

Järjestelytoimikunnan puolesta, 

 
Harri Kaasinen 
 
 

MARKKINAPAIKKA 
 

 
Onko kaapeissasi ylimääräistä, mutta 
hyväkuntoista tavaraa ja vaatteita?  
 
Marjaniemi-päivänä 21.8. pidettävällä 
KIRPPUTORILLA voit laittaa tavaran 
kiertämään. Jos haluat pystyttää oman 
myyntipöydän, ota yhteyttä  
Tanja Paanaseen, p. 040 5670633 

          
 
 

Marjaniemi-Seuran logolla varustettuja 
kauniita, sinivalkoisia viirejä jälleen 
saatavana.  Hanki omasi! 
5 metrin viiri 60 euroa. 
Viirejä myy Vuorela, p. 044 343 1063 
 
 
 
 
 

 

SYKSYÄ KOHTI... 
 

Joogaa Marjaniemessä! 
 

Tervetuloa joogaamaan sunnuntaisin 
14.8. alkaen Marjaniemen 
Purjehtijoiden kerhotalolle, 
os. Marjaniemenranta 1. 

 
Astangajoogaa klo 9-10.30. (Mikko Koistinen) 

 
Lasten joogaa klo 14.45.-15.30.(Jasmin 

Koistinen) 
 

Hathajoogaa klo 15.45.-17.15. (Jasmin 
Koistinen) 

 
Ilmoittautumiset/lisätietoa: Jasmin Koistinen, 

p.  040 5751090 tai 
jasmin.koistinen@kolumbus.fi 

 
 

                     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 24.8. klo 17. 
 
Ilmoittautumiset Marja Anttilalle p. 040-7496071 
 
P.S. Annan myös pianotunteja 20 vuoden 
kokemuksella.   
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ENNAKKOTIETO 
SYYSSOITTAJAISISTA 
 
Kohta on kulunut kaksi vuotta Marjaniemen 

Syyssoittajaisista. Seurakuntakodissa pidetyssä 
tilaisuudessa Marjaniemen musiikkia harrastavia 

tyttöjä ja poikia esitteli taitojaan. Tapahtuma oli 

sekä osallistuja- että yleisömenestys, ja 
Marjaniemi-Seura haluaa järjestää toiset 

syyssoittajaiset marraskuussa.  
 

Syyssoittajaisiin voi osallistua noin 7-18 –vuotiaat 

musisoivat lapset ja nuoret. Tilaisuudessa 
esitetään omavalintainen kappale soittaen tai 

laulaen, yksin tai yhdessä. Tapahtuman 
tarkoituksena on sekä pitää hauskaa ja tarjota 

mahdollisuus esiintyä että edistää yhteisöllisyyttä 

asuinalueellamme.  
 

Tarkka ajankohta seuraavassa tiedotteessa. 
Ilmoittautumiset ja lisätietoa Henna Classen, p. 

040 5113428, henna.classen@gmail.com 

 

      
 

 

  

MARJANIEMEN 
KIINTEISTÖNOMISTAJAT (MKO) 

Omakotitalkkarit 

Omakotitalkkaritoiminta on MKO:n jäsenetu, 

jonka tarkoituksena on tarjota ikääntyville tai 

muuten apua tarvitseville jäsenille erilaista 

asumisapua.  

Talkkarien yhteystiedot 1.8. alkaen: 

  

Minna Tarvainen p. 0400-519918 (lomalla 

14.8. asti) 

Kristian Mattinen p. 045-8827885 

 

Työtilaukset suoraan talkkareilta. Lisätietoja 

palvelusta Raili Tanskaselta p. 09-3235933  

tai  p. 040-5939385  ja Eero Paanaselta  

p. 040-5011912 . 

 

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. 

Yhdistykseen ja sen toimintaan voi tutustua 

Marjaniemi-päivän aikana. 

 

_____________________________________ 

 

Marjaniemi-Seuran perinteenkeruuprojekti 

etenee. Useita pitkäaikaisia marjaniemeläisiä 

on jo haastateltu, mutta lisää muistelijoita 

etsitään. Oletko sinä yksi heistä tai tunnetko 

jonkun, jolla olisi tarinoita kerrottavaan? 

 

Yhteydenotot Tauno Huopaiseen p. 3413 413 

 

 

Tervetuloa Marjaniemi-Seuran jäseneksi: 

 

Jari Veromaa ja Sirkka Pouru, 

Kunnallisneuvoksenkuja 4 

 

Jäseneksi voit liittyä www.marjaniemi.fi 

 

 

 

 

ILOISTA JA MENESTYKSELLISTÄ 

LUKUVUOTTA KAIKILLE 

MARJANIEMELÄISILLE 

KOULULAISILLE 
 

                

http://www.marjaniemi.fi/mko
http://www.omakotiliitto.fi/
http://www.marjaniemi.fi/

