4/2009 1.10.2009 Julkaisija: Marjaniemi-Seura ry

KUTSU
SYYSSOITTAJAISIIN
SU 15.11. KLO 17-19
Marjaniemi-Seura kutsuu teidät ,
7-18 –vuotiaat musiikkia harrastavat marjaniemeläiset,
esiintymään Syyssoittajaisissa.
Samalla kutsutaan paikalle runsaasti marjaniemeläisyleisöä.
Marjaniemen seurakuntakodissa pidettävässä tilaisuudessa esitetään
omavalintainen kappale soittaen tai laulaen,
yksin tai yhdessä.
Musiikkitapahtuman tarkoituksena on paitsi pitää hauskaa ja tarjota
mahdollisuus esiintyä myös toimia yhteisöllisyyden hyväksi asuinalueellamme.
Kaikille osallistujille luvassa kiitokseksi ”palkinto”.
Tarjoilua
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään pe 6.11.:
Henna Classen
p. 040 5113428,
henna.classen@gmail.com
Rohkeaa ja runsasta osanottoa toivoen
Marjaniemi-Seura
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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
henna.classen@gmail.com
Tiedote ilmestyy 5 krt/v.
Seuraava tiedote ilmestyy
vk:lla 48. Aineistopäivä
18.11.2009. Painopaikka:
Itä-Helsingin monistus

PÄÄKIRJOITUS

Marjaniemeläisten liikennekuri edelleen retuperällä
Kirjoitin tiedotteessamme 1/2009 marjaniemeläisten
liikennekulttuurista, mutta tuntuu siltä, ettei tiedotetta lueta tai
ollaan vain täysin välinpitämättömiä liikennesäännöistä.
Liikkuessani Marjaniemessä voin vain todeta, ettei mitään
liikennekulttuuria olekaan – vaan ainoastaan kurittomuutta!
Mihin teillä on kiire? Vai haluatteko uhmata lasten henkiä
kaahaamalla nopeusrajoitusalueella? Nopeusrajoitus 30 km
tunnissa on tarkoitettu tiellä liikkuvien lasten suojaamiseksi!
Eikö tämä herätä teissä mitään ajatuksia? Mihin te käytätte ne
vaivaiset sekunnit tai minuutit, jotka ehkä säästätte?
Toinen helmasynti on edelleen oikaiseminen erikoisesti
T-risteyksissä, joissa on rajoitettu näkyvyys. Mahdollisesti
vastaan tulevalle autolle on varattava tilaa tehdä koko
risteysalueella turvallinen sivuuttaminen. Valitettavan usein
tämä oikaiseminenkin tehdään ylinopeudella, jolloin
onnettomuusriski kasvaa. Siis turha kiire pois. Ajatukset täytyy
pitää liikenteessä eikä työ- tai kotiasioissa.
Ison-Antintien käyttöä Marjaniementieltä Strömsintielle ja
päinvastoin tulisi välttää, koska tiellä liikkuu lapsia ja kadulla
on näkyvyyttä huonontava mutka. Suositeltavaa on kiertää pieni
mutka Strömsintien ja Marjaniementien suorakulmaisen mutkan
kautta. Se ei vie kuin kymmenen sekuntia enemmän aikaa.
Jouko Koskinen
varapuheenjohtaja
MARJANIEMI-PÄHKINÄ
Yleisön toivotuksesta ja myös uusia lukijoita ajatellen on
paikallaan uusia alueemme kadunnimistöön liittyvä kysymys:
Keihin viittaavat Oskarintie, Kallenrinne, Ison-Antintie,
Kivalontie tai Kunnallisneuvoksentie?
Vastaus sivulla 4
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OSKARINPUISTOA
KOHENNETAAN
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MARJANIEMI-PÄIVÄ

Rakennusvirasto on vastikään esitellyt
suunnitelmansa Oskarinpuiston
kunnostamiseksi. Aihetta hankkeeseen onkin,
siitä kertovat esim. tikkojen järjestämien
peijaisten jäljet useankin kuusen rungolla.
Suunnitelman mukaan alueen luonne tullaan
säilyttämään; toimilla tähdätään hoitavaan
kohentamiseen. Toimenpieeet kohdistuvat
sekä leikkipuistoon että pelialueeseen kuin
myös puiston metsäosaan.
Suunnitelmaluonnos on lähetetty puiston
naapureille, ja se on olut nähtävänä paitsi
Internetissä myös Stoassa ja Marjaniemen
omalla ilmoitustaululla.
Marjaniemi-Seuran hallitus on kokouksessaan
käsitellyt luonnosta ja pitää sitä yleispiirteiltään onnistuneena. Huomautukset
liittyvät lähinnä puiston merkitykseen
Marjaniemi-päivän keskeisenä
tapahtumapaikkana.
*Leikkipuiston ja kenttäalueen välisen
aidan viereen suunniteltu pensasaita veisi
tilaa ja olisi vaikea säilyttää siistinä. Aita
olisi tältä osin säilytettävä nykyisen
kaltaisena.
*Lasten juoksutapahtumaa ajatellen
kiinteätä jalkapallomaalit keskeisellä
nurmikentällä ovat ikävä este. Ainakin
tenniskentän puoleisen maalin tulisi olla
siirrettävissä.
Ensio Malmi

Omar Elvis
Kuva: Mikko Vuorela

Marjaniemi-päivää vietettiin kauniina
elokuisena sunnuntaina 23.8. Perinteisen
ohjelma kuten lipunnoston ja lasten
juoksukilpailun lisäksi tarjolla oli viihdyttävää
elävää musiikkia. Elviksen ikivihreitä,
sykähdyttäviä kappaleita saatiin kuulla
mainion yllätysvieraan OMAR ELVIKSEN
esittämänä. Esitys sai yleisön jakamattoman
suosion ja pisti tanssijalan liikkeelle.

Tervetuloa Marjaniemi-Seuran jäseneksi:
Elina Vuori-Holopainen ja Juha Holopainen,
Oskarintie 20
Emmi Helle ja Antti Heiskanen,
Marjaniementie 36 B 2
Marja Jäämeri ja Kim Jäämeri,
Marjaniementie 50
Katri Pöyry ja Olli Pöyry, Puolaharju 30
Hanna Laatio ja Mikko Tihveräinen,
Strömsintie 1 – 5 B
Kim Masalin ja Karoliina Masalin,
Harmaapaadentie 13 B
Seuraan liittyminen: www.marjaniemi.fi
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MARJANIEMI-PÄHKINÄN VASTAUS
Henkilöt näiden kadunnimien takana olivat Oy
Marjaniemen Huvilayhdyskunta Ab:n
perustajajäseniä ja kuuluivat yhtiön ensimmäiseen
johtokuntaan. Yhtiön perustavan kokouksen
pöytäkirjaan 5.11.1925 on merkitty 37 läsnä
ollutta osakasta,
joita olivat mm. uuniseppä Oskar Lybeck,
rakennusmestari Antti Hongisto ja maalarimestari
Kaarlo Lehtinen.
Oskar Lybeck oli johtokunnan ensimmäinen
puheenjohtaja vuosina 1925-32 ja yhtiön
toimitusjohtaja 1926-31. Kaarlo Lehtinen
puolestaan oli näiden vakanssien viimeinen haltija
1940-46. Sekä Lehtinen että Hongisto kuuluivat
johtokuntaan yhtiön koko toiminta-ajan 1925-46.
Vuoden 1946 alueliitoksen jälkeisessä
liitosalueiden katujen nimien tarkistuksessa useat
vaikuttajahenkilöt menettivät nimikkokatunsa,
sillä samoja nimiä esiintyi eri puolilla liitosaluetta.
Kallentie säilyi Kallen rinteenä ja Antintie IsonAntintienä.
Kadunnimistöön kuuluu myös Kivalontie, jonka
taustaksi Osmo Korvenkari (Marjaniemi-tiedote
5/1980) mainitsee
neiti Ilmi Kivalon. Helsingin kaupungin
kadunnimiluettelo puolestaan antaa henkilöksi
valtionarkeologi Hj. Appelgren-Kivalon.
Kunnallisneuvoksentie viittaa kunnallis-neuvos
Johan Fredrik Lindroosiin, joka omisti Botbyn
kartanon vuosina 1882-1902.

Ensio Malmi
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ITÄ-HELSINGIN 25. KULTTUURIVIIKOT 29.9.-25.10.2009
NELJÄNNESVUOSISATA
ASUKASLÄHTÖISTÄ
KULTTUURITOIMINTAA ITÄISESSÄ
HELSINGISSÄ

Poimintoja ohjelmasta. Paljon lisää
löytyy
kaupunginosat.net/itahelsinginkulttuuri
30.9.-11.10. Stoan Galleriassa ja parvella
”Kaupunginosat eilen, tänään ja
huomenna”
Itäiset kaupunginosat esittäytyvät juhlanäyttelyssä
su 4.10. klo 18 Herttoniemen kirkko
Jazzia ja negrospirituaaleja, Sven Nygårdin
kvartetin konsertti
ke 7.10. klo 15-16.45 Tammisalon kirkko
”Maan korvessa kulkevi lapsosen tie…”
Helmi Leinonen kertoo kirkon satavuotiaista
enkeleistä, Anja Hinkkanen Sakarat-ryhmän kera
laulaa ja laulattaa Anna-Mari Kaskisen
kansanlaulukirkon säveliä, vapaa pääsy
la 10.10. klo 15 Stoan teatterisali
Itä-Helsingin kulttuuriviikot 25 vuotta
Aleksis Kiven syntymästä 175 vuotta
Aleksin Syyssoitto –kansalaisjuhla
kaupungin tervehdys, Helsingin lapsi- ja
junioriorkesteri, Helsingin lauluveljet,
lausuntataiteilija Elvi Arminen, lauluyhtye
Inehmo, Sakarat ja Tanhu-Visa ”G. Malmsten,
stadin kundi” –tanssinäytelmä, vapaa pääsy
su 11.10. klo 13-17 Stoa, Nuoren musiikin
päivä
Itä-Helsingin musiikkiopiston lapset ja nuoret
estradilla, vapaa pääsy
ti 13.10. klo 19 Roihuvuoren kirkko
Vanhan musiikin konsertti, Konservatorion ja
Metropolian vanhan musiikin opiskelijat
su 18.10. klo 18 Herttoniemen kirkko
Kamarikuoro Oran 10-vuotisjuhlakonsertti
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su 25.10. klo 17 Meri-Rasti kappeli, Jaluspolku 3
Kantelemessu, Itä-Hels. mus.op.:n
kanteleryhmä

MARJANIEMEN
KIINTEISTÖNOMISTAJAT
AJANKOHTAISTA
Suomen Omakotiliitto on tehnyt tutkimuksen
kiinteistöverojen suuruudesta eri kunnissa,
julkaissut tiedotteen kiinteistöveron epäkohdista ja
perustanut adressin veron korottamista vastaan.
Adressin on allekirjoittanut internetissä jo yli
5500 henkilöä; linkki adressiin liiton internetsivulta ( www.omakotiliitto.fi ).
Liiton Helsingin piirin ja Helsingin
kaupunkisuunnitteluviraston (KSV)
vuosittainen tapaaminen oli 9.9.2009.
Itäkeskuksen rakentamista koskeva
asemakaavaluonnos (mm. Itäväylän osittainen
kattaminen, useita tornitaloja (!), hotelli- ja
elokuvakeskus, Citymarketin uusiminen) tulee
nähtäville Stoaan 28.9. Lausunnot pyydetään
16.10. mennessä ja kaavaehdotus valmistunee
keväällä 2010. Keskustelussa kyseenalaistettiin
tornitalojen rakentaminen ja epäiltiin
parkkipaikkojen riittävyyttä.
Kehä I:n ja Itäväylän liittymän perusvaihtoehto
(kehätie tunneliin vai sillalle eritasoratkaisussa)
on tulossa päätettäväksi marraskuussa 2009.
Risteystä parannetaan väliaikaisjärjestelyillä.
Niittyrannan/Puotilan venesataman
asemakaava: käynnistetty projekti poistui
vuosittaisesta kaavoituskatsauksesta 2008
”muiden tehtävien” vuoksi.
Ystävyydenpuiston väestönsuojan rakentaminen
alkanee 2010.
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p. 310 37283, barbara.tallqvist@hel.fi

Eero Paananen

MERIUIMARIT ry
järjestää Marjaniemenrannassa sunnuntaina
18.10. klo 10-13
AVOINTEN OVIEN PÄIVÄN.
Uusia jäseniä mahtuu mukaan
hyvän harrastuksen pariin.
Päivän tarjouksena liittymis- ja jäsenmaksu
30 € (norm. 40 €). Smartum-liikuntasetelit
käyvät maksuksi.
Lisätietoja: pj Riitta Lampela
p. 0400 828440, riitta.k.lampela@pp.inet.fi
www.meriuimarit.fi

Tarvitsetko apua digiboxin, TV:n tai tietokoneen
käytön tai asennuksen kanssa?
Palveluihini kuuluu mm.
-Peruskäytön opetusta kotonasi omalla
tietokoneellasi
-Langattomien verkkojen asennukset ja
suojaukset
-Digiboksien ja televisioiden asennukset
Teen myös yrityksellesi nettisivut nopeasti ja
edullisesti! Ota yhteyttä!
Antti Heiskanen, p. 0466 573 782

antti.heiskanen@anthemsolutions.fi

Marjaniemen kotitalkkarien yhteystiedot:
Juha Ahlgren p. 040 5002202
Seija Janttonen p. 0400 519918
Christer Lindroos p. 045-1111620
Alueemme suunnittelusta vastaavat KSV:ssa:
Kari Piimies, asemakaavoitus
p. (09) 310 37327 kari.piimies@hel.fi
Jussi Jääskä, liikenne p. (09) 310 37129,
jussi.jaaska@hel.fi
Barbara Tallqvist, Itäkeskus +väestönsuoja

Piristä itseseäsi hieronnalla.
Ota hierontasarja ja torju syysväsymys.
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Myös ilta-ja lauantaiaikoja sopimuksen
mukaan.
Tmi Rennonmax / Päivi Tähtinen
Tulisuonkuja 1A4, 00930 HKI (Marjaniemi)
www.rennonmax.fi p. 044-547 7797
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