
MARJANIEMI-TIEDOTE 3/2010   

                  4/2010   28.9.2010    Julkaisija: Marjaniemi-Seura ry 

 
   MARJANIEMI-PÄIVÄ 22.8. 

  

                    
                
                     Marjaniemi-päivää vietettiin aurinkoisessa säässä ja iloisissa tunnelmissa Ison-Antinpuistossa.  
                     Kuvassa Peppi iloitsee voitostaan nelivuotiaiden tyttöjen palkintojenjaossa. (Kuva: Hanna Laatio) 
                     Lasten juoksukilpailun tulokset takasivulla. 
 
 
 

 
MARJANIEMEN VIIPALEKOULUN KOHTALOSTA PÄÄTETÄÄN PIAN! 

Ole mukana sanomassa painava sanasi lähikoulun puolesta. 
 

Asukastilaisuus ke 27.10. klo 16.15-18 Sinivuokonpolun viipalekoululla 
Paikalla: 

Pia Pakarinen, opetuslautakunnan puheenjohtaja 
Tuula Paalimäki, kiinteistölautakunnan puheenjohtaja 

Leena Pöntynen, Roihuvuoren ala-asteen rehtori 
Outi Salo, opetustoimenjohtaja 
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Ison-Antintie 6  
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päätoim. Henna Classen 
p. 040-5113 428 
henna.classen@gmail.com
Tiedote ilmestyy 5 krt/v. 
Seuraava tiedote ilmestyy 
vk:lla 47. Aineistopäivä  
17.11.2010. Painopaikka: 
Itä-Helsingin monistus 

 
 

 
PÄÄKIRJOITUS 

 
Hyvät marjaniemeläiset! 

  
Vuodenaika on taas vaihtunut, ja saamme nauttia syksystä ja 

lehtien väriloistosta. Omenasatokin näyttää olevan varsin hyvä 

tänä vuonna, ja mukava nähdä monen talon edessä kori täynnä 

omenoita ja lappu: ”Ole hyvä!” Tämä varsin mukava tapa tuo 

iloa varmasti sekä omenapuiden omistajille että ohikulkeville 

omenan syöjille. 

Syksy ja koulut ovat alkaneet. Tästä pääsemmekin tärkeimpään 

teemaamme: kouluasiaan. Viipalekoulumme tulevaisuus on taas 

kerran uhattuna, ja olemme lähteneet vastatoimiin. Olemme 

keränneet adressia ja saaneet kiitettävän määrän (yli 500 kpl) 

nimiä kerättyä oman lähikoulumme pelastamiseksi. Adressi ja 

kirje (ks. s. 3) asiasta ovat lähetetty mm.opetus- ja kiinteistö-

lautakuntaan ja Roihuvuoren ala-asteen rehtorille. Järjestämme 

ASUKASTILAISUUDEN 27.10, johon osallistuu lähikoulusta 

vastaavat Helsingin kaupungin edustajat. Koska kyseessä on 

paljon enemmän kuin pelkkä lähikoulun pelastaminen, 

PYYDÄMME MAHDOLLISIMMAN MONIA 

MARJANIEMELÄISIÄ OSALLISTUMAAN tähän 

asukastilaisuuteen! Kouluasia vaikuttaa välillisesti koko 

Marjaniemen imagoon ja asuinalueen houkuttelevuuteen 

nuorille perheille. Turhan moni on täältä jo muuttanut 

epävarman ja hankalan koulutilanteen vuoksi.  

Oma paikallinen lähikoulu luo yhtenäisyyden ja turvallisuuden 

tunteen ja olisi tärkeä kasvavalle nuorelle ja koko yhteisölle; 

vrt. esim. Tammisalo ja Vartiokylä, jossa ”koulu keskellä 

kylää” on todettu niin tärkeäksi, että asukkaat pitävät koulusta 

hyvin aktiivisesti kiinni ja ovat tehneet paljon töitä sen eteen. 
 

Aurinkoista syksyä  toivottaen 
 

Kalle Schneider 

 
 

Tervetuloa Marjaniemi-Seuran jäseneksi 

 

Anja Isokoski 

Saloniementie 57 

34110 Lakiala 

 

Liittyminen seuran jäseneksi helposti kotisivuillamme 

www.marjaniemi.fi 

 

http://www.marjaniemi.fi/
mailto:kalle.schneider@fortum.com
mailto:jouko.koskinen@pp1.inet.fi
http://www.marjaniemi.fi/
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HELSINGIN KAUPUNGIN OPETUSLAUTAKUNNALLE JA 

KIINTEISTÖLAUTAKUNNALLE 16.9.2010 LÄHETETTY AVOIN KIRJE  

 

MARJANIEMI TARVITSEE LÄHIKOULUN 

 
Opetuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan 23.3.2010 Roihuvuoren koulun sivutoimipisteen toimintaa 

Sinivuokonpolulla ja esittänyt sen lakkauttamisesta 1.8.2014 alkaen. Alueen koulutilanteen ratkaisemiseksi 

opetuslautakunnassa oli esillä kolme vaihtoehtoa: Roihuvuoren ala-aste peruskorjaus tai uuden koulun 

rakentaminen joko Sinivuokonpolulle tai Roihuvuoreen Itä-Helsingin musiikkiperuskoulun viereen.  

Opetusviraston valmistelevat virkamiehet ovat esittäneet uuden koulun rakentamista Marjaniemeen, 

nykyisen Sinivuokon viipalekoulun paikalle, jossa on ollut jo kauan kouluvaraus. 

 

Me alueen asukkaat, kouluikäisten ja kouluikään tulevien lasten vanhemmat, isovanhemmat ja ystävät 

haluamme kiinnittää opetuslautakunnan huomion muutamaan keskeiseen seikkaan ja ymmärtävän, miksi 

Marjaniemessä tarvitaan jatkossakin koulu. 

 

Marjaniemi on alue, jossa on käynnissä sukupolvenvaihdos. Ikääntynyt väki vähenee, tontteja pilkotaan, 

uutta rakennetaan jatkuvasti ja alueelle muuttaa sen myötä paljon lapsiperheitä. Alueen lapsimäärä 

ennemminkin kasvaa kuin vähenee tulevaisuudessa. Siksi alueella tarvitaan oma lähikoulu. 

 

Lähikoulu on erityisen tärkeä pienille eka-tokaluokkalaisille. Lähikoulussa on hyvä aloittaa koulu-ura ja 

lyhyt, turvallinen koulumatka kasvattaa lapsia omatoimisuuteen ja oman lähiympäristönsä 

haltuunottoon.  Kävelymatkan päässä oleva koulu on tärkeä myös lapsen arkiliikunnan ja terveyden 

kannalta; liian moni ala-asteikäinen liikkuu päivittäin liian vähän ja tutkimusten mukaan joka viides 

koululainen on ylipainoinen.  

 

Oma lähikoulu, vaikka pienikin, on tärkeä koululaisille ja muille alueen asukkaille. Lapselle tärkeitä 

ystävyyssuhteita syntyy helpommin, kun koulukaverit asuvat kävelyetäisyydellä. Koulu luo 

yhteishenkeä alueelle ja sen tilojen joustava käyttö mahdollistaa monenlaisen harrastustoiminnan 

alueella. Sinivuokon viipalekoulu on ollut haluttu koulu ja siellä on viihdytty. Koululla on ollut aktiivinen 

vanhempaintoimikunta sekä tiivis yhteistyö alueen päiväkotien ja erityisesti esikouluryhmien kanssa. 

Kouluun on hakeuduttu myös oman alueen ulkopuolelta Itäkeskuksesta, mutta kaikki kouluun hakeneet 

eivät ole sinne valitettavasti mahtuneet. 

 

Nykytilanteessa alueen lapset ovat voineet käydä kaksi ensimmäistä luokkaa Sinivuokon viipaleessa ja 

kolmannelta on täytynyt siirtyä johonkin toiseen kouluun. Osa lapsista hakee Itäkeskuksen ala-asteelle, 

osa Puotilaan ja monet hyvin paljon kauemmaksi: Kaisaniemeen, Viikkiin, Kulosaareen.  Epäselvän 

koulutilanteen vuoksi moni perhe suunnittelee jo hyvin varhaisessa vaiheessa lapsensa koulupolun ja jotkut 

hakeutuvat toisiin kouluihin jo ensimmäiseltä luokalta. Koulun pakollinen vaihtaminen myös valitettavan 

usein katkaisee ensimmäisillä luokilla syntyneet ystävyyssuhteet, kun oppilaat hajaantuvat eri 

kouluihin. 

 

Mielestämme uuden koulun rakentaminen Sinivuokonpolulle on ainoa järkevä vaihtoehto. Tontilla 

sijaitsee nykyisin neljän luokan viipalekoulu, johon lähialueen lapset tulevat. Koulun vieressä on myös 

leikkipuisto Iso-Antti sekä useita päiväkoteja. Sinivuokonpolulla koulu sijaitsisi keskeisellä paikalla, 

kävelymatkan päässä kouluun tuleville lapsille.  Pisimmillään koulumatkaa kertyisi noin kilometri. 

 

Väestöennusteista (Helsingin tietokeskus, aluesarjat) voidaan havaita, että esimerkiksi vuonna 2014 

pelkästään Marjaniemessä asuu 29 ala-asteen aloittavaa 7-vuotiasta ja yhteensä 170 ala-asteikäistä (7-

12 -vuotiasta).  Jos mukaan lasketaan osa Itäkeskuksesta, josta tulee jo nyt lapsia Sinivuokon viipalekouluun, 

päästään varovaisestikin laskien jo yli 200 oppilaaseen. Vertailun vuoksi todettakoon, että Tammisalossa 

asuu vuonna 2014 suunnilleen saman verran ala-asteikäisiä lapsia kuin Marjaniemessä ja alueella on oma 

korttelikoulu (luokat 1-2).  
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Uuden koulun rakentaminen Itä-Helsingin musiikkiopiston tontille Roihuvuoreen on mielestämme 

huono vaihtoehto; Marjaniemi on maantieteellisesti laaja alue, erityisesti länsi-itä suunnassa.  

Jälkimmäisessä vaihtoehdossa koulumatkaa Marjaniemen itäosasta tulisi yli kaksi kilometriä, mikä ei 

ole kohtuullinen matka ala-asteikäisille. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että kouluun olisi kuljettava 

bussilla tai kahdella.  

 

Meidän on myös vaikea nähdä, että Roihuvuoren ala-asteen tiloista saisi remontoimallakaan toimivaa 

koulua; koulu ja opetusmenetelmät ovat 40 vuodessa kehittyneet eikä 60-luvun kouluarkkitehtuuri ainakaan 

tältä osin vastaa tämän päivän haasteisiin.  Roihuvuoren ala-aste on myös suurimmalle osalle alueen 

lapsista hankalan matkan päässä; kotoa koululle pitäisi kulkea pahimmassa tapauksessa kahdella bussilla.  

Lisäksi on huomioitava, että Roihuvuoressa on jo nyt kaksi muuta ala-asteen koulua: Porolahden ala-

aste sekä siihen hallinnollisesti kuuluva Itä-Helsingin musiikkiperuskoulu.   

 

Mikäli uutta koulua ei rakenneta Sinivuokonpolulle, on viipalekoulu säilytettävä. Opetuslautakunta on 

todennut 23.3.2010 kokouksessaan, että Marjaniemessä tarvitaan sivukoulu pitkien etäisyyksien vuoksi. 

Etäisyydet Marjaniemessä eivät lyhene uuden koulun rakentamiselle Roihuvuoreen tai vanhan koulun 

remontoimisella. 

 

Toivomme, että opetuslautakunta ja kiinteistölautakunta perehtyvät huolella alueen koulutilanteeseen,  

maantieteeseen ja väestöpohjaan.  Tulemme mielellämme kertomaan lisää näkemyksistämme ja alueesta. 

 

Kunnioittaen 

 

Marjaniemi-Seura   Marjaniemen kiinteistönomistajat   

pj. Kalle Schneider   pj. Eero Paananen 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

SEURAKUNTAVAALEISTA 
 

Marraskuun vaaleissa valitaan seurakuntien 
luottamushenkilöt 4-vuotiskaudeksi  
2011-2014. 
Roihuvuoren seurakunnassa valitaan 14 
jäsentä seurakuntaneuvostoon ja 5 jäsentä 
kirkkovaltuustoon. 
 
Marjaniemessä asuvia ehdokkaita ovat: 
Pertti Araviita, ehdolla srk-neuvostoon, 
toiminut Roihuvuoren aluetoimikunnassa 
 
Hannu Jokipaltio, ehdolla srk-neuvostoon ja 
kirkkovaltuustoon, nykyisen srk-neuvoston 
jäsen 
 
Kauko Nyroos, ehdolla srk-neuvostoon ja 
kirkkovaltuustoon, nykyisin jäsen 
molemmissa. 
 
Mialeena Pärssinen, ehdolla molempiin, uusi 
ehdokas  
 

 
Ennakkoäänestys järjestetään ma-pe  
1.-5.11.  mm. kirkkoherranvirastossa, 
Tulisuontie 2, klo 9-18. 
Muut ennakkoäänestyspaikat ovat  
Kirkko & Kaupunki –lehdessä. 
 
Varsinaiset vaalipäivät ovat su 14.11. 
jumalanpalveluksen jälkeen n. klo 11.30-20 
Roihuvuoren kirkossa ja ma 15.11. klo 11-18 
Laajasalon kirkossa 
 
Huom! Kaikille äänioikeutetuille lähetetään 
ennen ennakkoäänestyksen alkamista 
vaalikirje, jossa on kaikkien ehdokkaiden 
esittely valokuvineen. 
 
Muista käyttää äänioikeuttasi ja käy 
äänestykopilla! 
 
 

Eeva Silvennoinen 
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Marjaniemen 
Kiinteistönomistajat ry (MKO) 

    Omakotitalkkarit 

Omakotitalkkaritoiminta on MKO:n jäsenetu, 

jonka tarkoituksena on tarjota ikääntyville tai 

muuten apua tarvitseville jäsenille erilaista 

asumisapua 5 euron tuntikorvausta vastaan.  

Talkkarien yhteystiedot: 

-  Juha Ahlgren p. 040-5002202 

-  Kari Hakala p. 045-1111620 

-  Minna Tarvainen p. 0400-519918 

Työtilaukset suoraan talkkareilta.  

Lisätietoja: Raili Tanskanen p. 09-3235933 tai 

040-5939385  ja Eero Paananen p. 040-5011912 . 

    Ajankohtaista 

Marjaniemen koulu: Yhdessä Marjaniemi-

Seuran kanssa valmisteltu kirje koulun 

säilyttämisen puolesta ja sitä tukeva adressi on 

jätetty kaupungin viranomaisille. Tarkemmin 

muualla tiedotteessa.  

Pihakilpailu: Omakotiliiton Helsingin piirin ja 

sen yhdistyksien järjestämän Helsingin Piha 2010 

-kilpailun palkinnot jaettiin 20.9. Omakotisarjan 

1. palkinnon voitti Irma Toivonen (Arttolantie 12, 

Suutarila) ja 2. palkinnon Ruth ja Jaakko Elo 

(Oskarintie 4-6, Marjaniemi). Onnittelut!   

Omakotisarjan voittajapihaa tuomaristo kuvaili 

sanomalla, että se on sopusuhtaisilla elementeillä 

ja varmalla maulla kauneuden ja kestävän 

kehityksen ehdoilla rakentunut, elävä ja rehellinen 

suomalainen puutarhakokemus.  

                

Kiinteistövero: Omakotiliitto on 9.9. julkistanut  

tekemänsä kiinteistoveroselvityksen  

( www.omakotiliitto.fi/tiedotteet ). Vero on 

Helsingissä huomattavasti korkeampi kuin 

muualla (keskimäärin 1093 euroa; koko maan 

keskiarvo 342 euroa). Marjaniemessä 

keskimääräinen vero lienee vielä huomattavasti 

korkeampi. Liitto ja sen Helsingin piiri pyrkivät 

eri tavoin vaikuttamaan valtion ja kuntien 

päättäjiin veron kohtuullistamiseksi. 

Itäväylän ja Kehä I:n liittymä: 
Kaupunkisuunnitteluvirasto on esittelemässä 

kaupunkisuunnittelulautakunnalle, että liittymä 

toteutetaan nk. siltavaihtoehtona. Asukkaat (mm. 

Puotila-Seura ja MKO) ovat olleet voimakkaasti 

nk. tunnelivaihtoehdon kannalla. 22.9. pidetyssä 

esittelyssä hankkeesta vastaava arkkitehti Barbara 

Tallqvist totesi siltavaihtoehdon valinnan 

perustuvan ennen muuta tunnelia halvempiin 

rakentamiskustannuksiin. Kaikki paikalla olleet 

asukkaat olivat tunnelivaihtoehdon kannalla. 

Asukkaiden mielipiteellä saattaa olla ratkaiseva 

vaikutus lautakunnan ja kaupunginhallituksen 

päätökseen. Helpoin tapa ilmaista siltaa vastustava 

kanta on allekirjoittaa Puotila-Seuran perustama 

adressi verkko-osoitteessa  

( www.adressit.com/tunnelinpuolesta ). 

                   

 

Vuosikokous: yhdistyksen vuosikokous pidetään 

marras- joulukuun vaihteessa. Tarkempi ajankohta 

ilmoitetaan seuraavassa Marjaniemi-tiedotteessa 

tai tarvittaessa eri tiedotteella. Vuosikokouksessa 

mm. valitaan jäsenet hallitukseen erovuoroisten 

tilalle. Jos olet halukas vaikuttamaan 

omakotiasumisen edunvalvontaan ja Marjaniemen 

kehitykseen MKO:n hallituksessa, ota yhteyttä 

puheenjohtajaan.   

         Jäsenyys 

MKO:n jäsenmäärä on tällä hetkellä 191.  

Edellisen tiedotteen ilmestymisen jälkeen ovat 

yhdistykseen liittyneet jäseniksi Kalevi Aro, Leo 

Classen, Anita Mälkönen, Juha Rajakenttä ja  

Matti Rintamäki. Hallitus toivottaa uudet jäsenet 

lämpimästi tervetulleiksi yhdistykseen.  

Kiinteistönomistajiin voit liittyä joko MKO:n 

kotisivujen (www.marjaniemi.fi/mko) tai 

omakotiliiton sivujen (www.omakotiliitto.fi ) 
kautta tai myös 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 

http://www.omakotiliitto.fi/akankohtaista
http://www.adressit.com/tunnelinpuolesta
http://www.marjaniemi.fi/mko
http://www.omakotiliitto.fi/
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ITÄ-HELSINGIN KULTTUURIVIIKOT 

 

Lokakuu tuo mukanaan  Itä-Helsingin 

kulttuuriviikot jo 26. kerran. Tarjolla on 

monipuolista, mieltä virkistävää ohjelmaa, 

josta ohessa joitakin poimintoja.  Kannattaa 

tutustua ohjelmaan kokonaisuudessaan 

www.kaupunginosat.net/itahelsinginkultt

uuri 

 

Pe 8.10. klo 9-18 Kulttuurikeskus Stoa  

IDÄN SILTA –tapahtuma,  

teemana yhteisöllisyys ja osallisuus. 

Tarjolla tietoa Itä-Helsingin alueen 

palveluista sekä yhdistysten toiminnasta. 

Luentoja, keskustelutilaisuuksia ja työpajoja. 

Esiintymässä mm. Stadin juhlaorkesteri ja 

Helsingin poliisisoittokunta,  
 

     

La 9.10. klo 13-17 Stoa 

Nuoren musiikin päivä, Itä-Helsingin 

musiikkiopiston lapset ja nuoret estradilla. 

 

 

            
 

 

Su 10.10. klo 15 Stoa 

Aleksin syyssoitto, Lönnrotin ja Aleksis 

Kiven jalanjäljillä 1900-luvun alun 

Helsinkiin. Korkeatasoinen 

kansanmusiikki-konsertti 

musiikkikabareineen 

 

Ma 11.10.  klo 13 Vuosaaren kirkko, 

Satamasaarentie 7 

Mistä päin olet kotoisin? 

Lauletaan maakuntalauluja. 

 

 

 

Ti 12.10. klo 13-16  

Kulttuurikiertoajelu, tutustutaan 

Östersundomin kirkkoon ja Vuosaaren 

sataman merimieskirkkoon. Tilausajo 

Stoan parkkipaikalta, liput 5 €, 

ilmoittautumiset tekstiviestillä Anja 

Hinkkanen p. 0500850788 

tai sähköpostilla anjahink@fidisk.fi 

 

La 16.10. klo 19  Vuotalo; Mosaiikkitori 2 

Kuorot syysviihteellä –klubi-ilta.  

Mukana viihdyttämässä mm. Puotin 

Laulu, Vuo-Veikot, Sakarat, liput 5 € 

 

Su 17.10. klo 18 Vuosaaren kirkko, 

Satamasaarentie 7 

”Ilta skanssissa” . Kuullaan sota-ajan 

muistojen lauluja, myös yhteislaulua 

 

Su 17.10. klo 18 Roihuvuoren kirkko 

Chopin-konsertti 

Anne Kauppi, piano 

 

Ti 19.10. klo 19-21 Idän Tähti –pubi, 

Asiakkaankatu 3 

Pelimanniklubi, Nikkarit-yhtye soittaa 

vanhaa tanssimusiikkia ja lattareita, 

iloista yhteislaulua 

 

Ti 19.10. klo 19 Roihuvuoren kirkko 

Vanhan musiikin konsertti 

 

Ke 20.10 klo 18 Roihuvuoren kirjasto, 

Roihuvuorentie 2 

Nukketeatteriesitys Marsu metsässä 

 

Su 31.10. klo 18 Roihuvuoren kirkko 

Glory, halleluja! Negro spiritual –konsertti 

 

 

 

http://www.kaupunginosat.net/itahelsinginkulttuuri
http://www.kaupunginosat.net/itahelsinginkulttuuri
http://www.poliisisoittokunta.fi/
mailto:anjahink@fidisk.fi
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Joogaa Marjaniemessä! 
 

Tervetuloa joogaamaan sunnuntaisin klo 17.30-19  Marjaniemen purjehtijoiden 
kerhotalolle, Marjaniemenranta 1. Ensimmäinen tunti on 10.10.2010! 

 
Opetan dynaamista hatha-joogaa, jossa teemme jooga-asanoita (asentoja) sekä 

loppurentoutuksen. Opetus sopii sekä aloittelijoille että jo jooganneille. 
 

Mukaan tarvitset joogamaton (retkialustan), pyyhkeen, löysähköt vaatteet. Ota mukaasi 
myös villatakki (ja villasukat) tms., jotka voit pukea loppurentoutuksen ajaksi. 

 
Tilaa on rajoitetusti, joten ilmoittaudu sähköpostitse/tekstiviestillä: 

jasmin.koistinen@kolumbus.fi, p. 040-575 1090. 
 

Sinun ei tarvitse sitoutua käymään joka tunnilla, voit tulla mukaan silloin, kun sinulle sopii, 
mikäli vain on tilaa! Kertamaksu käteisellä 10 euroa. 

 
Marjaniemen lähijooga sunnuntaisin: 10.10., 17.10., 24.10., 31.10.,7.11.,14.11.,21. 11., 

28.11.,5.12.,12.12.,19.12. 

 
Uudistu ja rentoudu joogan avulla! 

 

 

 

 

              
 

PIRISTÄ ITSEÄSI HIERONNALLA! 

TARVITTAESSA AIKOJA MYÖS 

ILTAISIN JA VIIKONLOPPUISIN. 

 
Tmi RENNONMAX /Päivi Tähtinen 

Tulisuonkuja 1 A 4 (Marjaniemi) 

Ajanvaraus: www. rennonmax.fi tai 

p. 044-547 7797 

 

 

 

 

MENS SANA IN 

mailto:jasmin.koistinen@kolumbus.fi
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CORPORE 
SANO 

 
TERVE SIELU 
TERVEESSÄ 
RUUMIISSA 


