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Marjaniemi-Seura kutsuu marjaniemeläisiä 

 

PERINTEISEEN 

 ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLAAN 

6.12. KLO 16 
(Marjaniemen seurakuntakoti, Vanamotie 13) 

 
Juhlapuhe 

toimittaja Seppo Ahti 
 

Musiikkia 
Heidi Ketola, viulu 

 
Maamme-laulu 

 
Malja itsenäisyydelle 

 

TERVETULOA 
 

 

Joulunajan tilaisuudet Marjaniemen seurakuntakodissa 
 

KAUNEIMMAT JOULULAULUT 13.12. KLO 18 
Lauletaan tuttuja joululauluja Anja Hinkkasen säestyksellä,  

        pastori Marko Mattila puhuu. Kolehti lähetystyölle 
 

JOULUAATON HARTAUS 24.12. KLO 15 
pastori Paula Pakarinen, musiikki Tomi Kujansuu 

 
Roihuvuoren seurakunta 
      TERVETULOA! 

 

 



MARJANIEMI-TIEDOTE 5/2009 2 

 

 

 
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 8. Aineistopäivä  
24.2.2010. Painopaikka: 
Itä-Helsingin monistus 

 
 

                  PÄÄKIRJOITUS 
 
 

  Syyssoittajaisten satoa 
 

Marjaniemen nuorille musiikinharrastajille suunnattu 

konserttitilaisuus, Syyssoittajaiset. pidettiin sunnuntaina 15.11. 

Tapahtuman osakseen saama kiinnostus sekä esiintyjien että 

yleisön taholta oli erittäin innostunutta. 

 

Soittajia oli ilmoittautunut 16, kolmen lienee sikainfluenssa 

kaatanut petiin, joten kuultavana oli 13 hienoa esitystä, jotka 

tyylillisesti vaihtelivat mukavasti. Useimpien soittajien 

instrumentti oli piano, mutta myös kantele ja kitara soivat 

esityksissä heleästi. Esiintyjät olivat iältään 7 vuoden ja  

18 vuoden välillä. Oli mukavaa, että niin monenikäisiä soittajia 

oli rohkeasti esittämässä taitojaan. Konsertin jälkeen otettuun 

esiintyjäpotrettiin voi tutustua tiedotteen seuraavalla sivulla.  

 

Suurkiitos tapahtuman onnistumisesta kuuluu nuorten 

muusikkojen lisäksi varsin runsaslukuiselle marjaniemeläis-

yleisölle, joka näytti todella viihtyvän ja nauttivan esityksistä. 

Ennen kuin tilaisuus ehti alkaakaan, tehtiin yleisön joukosta 

ehdotus, että soittajaisista tulisi tehdä perinne. Ja mikäpä ettei? 

Kyllä soittajaiset puolustavat paikkaansa Marjaniemi-päivän 

lasten juoksukilpailujen rinnalla lapsille ja nuorille järjestettynä 

tapahtumana, jossa samalla tavataan tuttuja ja tehdä tuttavuutta 

uusien kanssa. 

 

Eivätkä musiikkitapahtumat itse asiassa ole Marjaniemessä 

ollenkaan vailla perinteitä. Selaillessani lähes 30 vuotta vanhoja 

Marjaniemi-tiedotteita pistivät silmiini mm. kutsut Marjaniemi-

Seuran kevätmatineaan 1981 ja oman kylän taiteilijoiden 

Emman päivän konserttiin toukokuussa 1983. Lisäksi 

Marjaniemessä on toiminut 80-luvulla lapsikuoro.  

 

Perinteistä puheen ollen, tervetuloa vielä kaikille Marjaniemen 

itsenäisyyspäiväjuhlaan ja seurakunnan joulutilaisuuksiin, jotka 

perinteet juontavat juurensa Marjaniemessä jo vuosikymmenten 

taakse.  

 

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2010 toivottaen 

 

Henna Classen 
 
 
 

http://www.marjaniemi.fi/
mailto:kalle.schneider@fortum.com
mailto:jouko.koskinen@pp1.inet.fi
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     Syyssoittajaisten esiintyjäkaarti vasemmalta oikealle: Roosa Joensuu, Anni Varhe, Aino Matikainen, 

     Ansa Matikainen, Elias Jäämeri, Susanna Castrén, Anna Band, Otto Classen, Stiina Manninen, Johanna  

     Classen, Otto Schneider, Jessica Väisänen 

     Kuva: Visa Manninen 

 
LUONTOTARINOITA  
KARHUN PESÄSTÄ 

 
Yhteiseloa oravien kanssa 

 

Toisina vuosina on oravia runsaasti ja myös 

nuoria yksilöitä on silloin paljon. Niille on 

tarjoiltu aina pähkinöitä sekä taskuista, 

kädestä ja keittiön lintulaudalta. Ne ovat tosi 

eteviä. Ovat havainneet, että keittiö on 

sellainen paikka, jossa ikkunalasin 

sisäpuolella on ehtymätön pähkinävarasto 

avoimessa litran purkissa. Kun kesällä ovi on 

auki koko päivän ja kurret ovat tottuneet 

taloon ja koiriin, niin eikös vaan eräänä 

päivän alkanutkin sellainen show, että 

haetaanpas pähkinät itse sisältä, koska 

lintulauta on tyhjä. Kyllähän ne ovat nähneet, 

että lasin takaa siitä purkista niitä pähkinöitä 

aina laitetaan niille syötäväksi.  

No, eräänä päivänä orava tuli pihaovesta 

olohuoneeseen ja muitta mutkitta suunnisti 

suoraan keittiöön, hyppäsi lattialta pöydälle, 

istui purkin reunalle ja keräsi suunsa täyteen 

pähkinöitä. 

 

 

Nehän keräävät ja kokoavat talvivarastoja ja 

muutenkin ruokaa pahan päivän varalle. 

Siispä alkoi oravavaellus sisään ja ulos.  

Koirat on opetettu hyväksymään kaikenlaiset 

vierailijat kotona ja pihalla, joten ne vain 

istuivat ja ihmettelivät. Oraviakin alkoi 

kiinnostaa talon sisäpuoli, ja niitä risteili 

milloin missäkin. Ne rupesivat syömäänkin 

pähkinöitään sisällä nojatuolien selkänojilla. 

Jos ei itse aina ollut läsnä, niin tiesi oravan 

aterioineen ”herroiksi”, kun ruskeita 

kuorikasoja oli tuoleilla ja sohvalla.  

 

            
 

Eräänä aamuna äiti hieroi silmiään, kun tuli 

herättyään keittiöön ja katsahti olohuoneen 
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ikkunaan. Näkymään häiritsi karvainen 

suorana riippuva ruskea häntä, joka ei 

kuulunut asetelmaan. Äiti käveli ihmetellen 

lasin viereen ja näki, että verhotangon päällä 

uinui autuaasti nuori orava, joka oli viettänyt 

yönsä tällaisessa yöpuussa! No, ne olivat sinä 

vuonna tosi kesyjä. Kiipesivät jalkaa pitkin 

syliin ja siitä pöydälle kun ruokailtiin pihalla.  

Ei ollut mitenkään outoa, mutta äiti säikähti, 

kun äkkiarvaamatta kaksi siiliä juoksi tämän 

nilkkaa vasten ja rupesivat siinä 

selvittelemään välejään piikit tanassa, mistä 

sai äitikin osansa. Siilien reitti kulki juuri 

pöydän alta ja seinän viertä kukkapenkissä. 

Normaalisti siilit eivät koskaan satuttaneet 

jalkoja, vaikka ne iltaisin vakituisesti 

ravasivat pöydän alta ruokailemaan kupilleen 

keittiöpihalle. Sattui vain silloin kerran kaksi 

kilpakosijaa reitille. 

 

Tellervo Karhu 
 

Marjaniemeläisen kynästä ja 

siveltimestä syntyi kirja 
Elsa ja Narkissos 

 

       
Katinka Tuisku 

 
Syksyllä ilmestyneen lastenkirjan Elsa ja 

Narkissos tarinasta sekä kuvituksesta 

vastaa marjaniemeläinen kahden lapsen äiti 

Katinka Tuisku. Kyseessä on Katinkan 

toinen teos. Viime vuonna ilmestyi 

esikoiskirja Kuun ja Auringon lapset. 

Molemmille teoksille on yhteistä runollisen 

kaunis tarina ja herkkä kuvitus. 

Myyttinen tarina nykyajan hengessä   

Katinka Tuisku - erikoislääkäri, lääketieteen 

tohtori ja kuvataideterapeutti – palaa Elsa 

ja Narkissos –kirjassa ikiaikaisen Narkissos 

-myytin lähteille, jonka kantavana teemana 

on muun muassa torjutuksi tulemisen 

kuvaaminen.      

”Kirjan tarina auttaa lasta ymmärtämään 

nykyisen kilpailuyhteiskunnan asettamien 

paineiden ja kilpailuhengen seurauksia. 

Kasvaminen on vaikeaa, jos on aina oltava 

paras ja vaatii itseltään liikaa. Tarinaa 

lukiessa herääkin kysymys siitä, pitääkö 

rakkaus ja hyväksyntä ansaita aina suori-

tuksin ja miltä tuntuu tulla torjutuksi. 

Toisaalta voi kokea syvää turhautumista jos 

saa kaiken haluamansa”, sanoo Tuisku.  

”Itsetuntoa voi vahvistaa huumorin ja 

luovuuden keinoin. Lapsen kasvuproses-

sissa tarinoilla ja kuvilla on oma paikkansa 

myös terapeuttisessa mielessä.”, summaa 

Tuisku. 

Jokaisesta myydystä kirjasta lahjoitetaan 

50 senttiä Lastenpsykiatrian 

tutkimussäätiölle. Kirjaa voi ostaa 

kirjakaupoista hintaan 17 euroa.  

 

 

Elsa ja Narkissos -kirjan arvio: 

 

Elsa ja Narkissos –kirjan tarina on selkeä ja 

johdonmukainen olematta kuitenkaan 

tylsän opettavainen. Pidän erityisesti kirjan 

lähes taianomaisesta kuvamaailmasta, joka 

tukee oivallisesti tarinaa. 

Tuiskun keijumaisen kevyt maalaustyyli ja 

etenkin värimaailma on jotain sellaista, 

mitä lastenkirjoissa olen harvemmin 

tavannut. Luin kirjan 7- ja 5-vuotiaille 

tyttärilleni. Miten kohderyhmä koki kirjan? 

Arvio oli harvinaisen yksimielinen: 

”Jännittävä kirja”, tuumasivat tytöt. 

 

         
       Elsa ja Narkissos –kirja kansikuva 

 

 

Teksti ja kirja-arvio: Jasmin Koistinen 
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Rakkaudesta kolibreihin 
 

Marjaniemeläisen Inga-Liisa Kauton 
värikkäitä silkkimaalauskolibreja 

 

   
 

23.11.-18.12.2009 

Helsingin kaupungin 
ympäristökeskuksen 

asiakaspalvelun tiloissa 

Helsinginkatu  24, ( katutaso) 
  

Tervetuloa! 
  

inga.liisa.kautto@kolumbus.fi 

p. 050 5312975   09-3234654 
 

Inga-Liisa Kautto on eläkkeellä oleva 

opettaja, joka on harrastanut 
taidemaalausta 

70-luvulta lähtien. Hänen töitään  

on ollut esillä useissa näyttelyissä. 
Luontoaiheita maalatessa Kautolla  

on herännyt kiinnostus lintujen 
maailmaan. Lintuharrastus on vienyt 

Inga-Liisa Kauttoa maailmalle 

1990-luvun lopulla mm. Etelä- ja  
Väli-Amerikkaan, missä hän ihastui 

erityisesti värikkäisiin kolibreihin. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Haluatko ilahduttaa ystävääsi  
lahjakortilla hierontaan! 

  Tervetuloa koulutetulle hierojalle: 

Tmi Rennonmax  / 

Päivi Tähtinen 

Tulisuonkuja 1 A 4 

Marjaniemi 

puh. 044  547 7797 

www.rennonmax.fi 

 

          
 

 

Tarjolla hyvää ja edullista 
urheiluhierontaa 30 euroa / tunti 

      Marjaniemessä 
 

   Lisätietoja ja ajanvaraukset: 
 

   laillistettu hieroja 
    Terhi Ali-Vehmas 
    p. 050 543 9756 

    terhi.alivehmas@helsinki.fi 

 

 

Onko kenelläkään marjaniemeläisellä 

tiedossa ketään, joka puhdistaisi 
räystäskouruja ja tekisi muitakin talon 
ulkotöitä edullisesti. 

 
Yhteystiedot voi toimittaa tiedotteen 

toimitukseen. 

mailto:terhi.alivehmas@helsinki.fi

