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    Marjaniemi-Seura kutsuu marjaniemeläisiä 
 

  PERINTEISEEN 

  ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLAAN 

  6.12. KLO 16 
   (Marjaniemen seurakuntakoti, Vanamotie 13) 
 
   Juhlapuhe - dosentti Pekka Sutela 
 
   Musiikkia - Anna Band, piano 
 
   Maamme-laulu 
 
   Malja itsenäisyydelle 
 

  TERVETULOA 
 

 
Tervetuloa joulunajan tilaisuuksiin  

        Marjaniemen seurakuntakotiin 
 

KAUNEIMMAT JOULULAULUT 12.12. KLO 18 
        Lauletaan tuttuja joululauluja Anja Hinkkasen säestyksellä,  

         mukana myös pastori Paula Pakarinen 
   

             JOULUAATON HARTAUS 24.12. KLO 15 
      pastori Harri Ruskeepää, musiikki Tomi Kujansuu 

     Aattona kerätään kolehti Addis Abeban kehitys-
vammaisten lasten keskukselle. Keskus on Roihuvuoren srk:n 

monivuotinen tukikohde. 
 
                                                          Roihuvuoren seurakunta 
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Kalle Schneider, pj. 
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kalle.schneider@fortum.com 
Jouko Koskinen, varapj. 
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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 
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PÄÄKIRJOITUS 
 

Lokakuun asukastilaisuus Marjaniemen koulutilanteesta 

onnistui hyvin. Roihuvuoren alakoulun uusi rehtori Leena 

Pöntynen alusti tilaisuuden kertomalla koulustaan. Pöntysen 

mukaan  koulu on kiivaasti uudistunut viimeisten kuukausien 

aikana, ts. hallinnolliset ja opetukseen liittyvät seikat ovat 

hyvässä kunnossa - ongelmana edelleen on itse koulukiinteistön 

heikko kunto. 

 

Kaupungin opetustoimen johtaja Outi Salo kertoi, että kaupunki 

ei ole vielä päättänyt siitä, kunnostetaanko Roihuvuoren 

alakoulu (vie noin 3 vuotta) vai rakennetaanko alueelle uusi 

alakoulu. Tässä vaihtoehtoina on Marjaniemen nykyisen 

viipalekoulun alue taikka Roihuvuoren musiikkikoulun 

yhteyteen tai läheisyyteen rakennettava alakoulu. Outi Salon 

mukaan päätöksenteossa otetaan huomioon nyt myös uusimmat 

syntyvyysennusteet Roihuvuoressa, Marjaniemessä, Itä-

keskuksessa ja Myllypurossa. Vaihtoehdot esitellään päätöksen-

tekoa varten joulukuun 2010 puoleen väliin mennessä. Jos 

kaupunki kuitenkin päättää kunnostaa Roihuvuoren alakoulun, 

tulee Sinivuokon nykyinen viipalekoulu toimimaan syksyyn 

2014 saakka.  

 

Opetuslautakunnan puheenjohtaja  Pia Pakarinen (kok) 

vakuutti, että lautakunta ottaa huomioon Marjaniemen 

asukkaiden toiveet päätöksenteossaan. Tältä osin olemme nyt 

tehneet "kotitehtävämme" hyvin. Pia Pakarinen kertoi edelleen 

opetuslautakunnan panostavan hyvin paljon koulutiheyteen ja 

opetuksen laatuun, joilla on eritoten merkitystä Itä-Helsingin 

alueella. Toisaalta kaupunki on pakotettu leikkaamaan kuluja 

joka sektorilta. Nyt siis haetaan halvinta ratkaisua. Pakarinen 

totesi kuitenkin Helsingin olevan selvästi edellä Espoota ja 

Vantaata, mitä tulee esim. opetustilaan m2/oppilas. Henkilö-

kohtaisesti Pakarinen kannattaa uuden koulurakennuksen 

investointia alueelle ja vahvuutena Marjaniemi-vaihtoehdolle 

on se, että alue on tähän tarkoitukseen jo kaavoitettu. 

 

Lisätietoa asiasta Sinivuokon koulusta Marjaniemen 

Kiinteistönomistajat sivuilta osoitteesta www.marjaniemi.fi/ 

 

Kalle Schneider 
 

P.S. Jos haluat itse edelleen vaikuttaa asiaan, ole suoraan yhteydessä 

kaupunginhallituksen jäseniin. 

 
 

http://www.marjaniemi.fi/
mailto:kalle.schneider@fortum.com
mailto:jouko.koskinen@pp1.inet.fi
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Vilkkaat seurakuntavaalit 

Roihuvuoressa 
Tämänvuotiset seurakuntavaalit olivat 

ennusteiden mukaisesti ennätysvilkkaat –  

niin myös Roihuvuoren seurakunnassa. 

Äänestysprosentti oli 14,1 (v. 2006 8,9 %). 

Ennakkoäänestyksessä oli vilskettä koko 

viikon ajan, samoin varsinaisina vaalipäivinä. 

Marjaniemeläisiä kannattaa kiittää aktiivisesta 

osallistumisesta, mikä myös näkyi vallien 

tuloksista! 

Vaalien äänikuningattareksi nousi Mialeena 

Pärssinen, kahden pienen lapsen äiti 

Marjaniemestä. Muutenkin vaaleissa jyräsivät 

nuoret ja uudet nimet. 

Tässä Roihuvuoren viisi edustajaa Helsingin 

yhteiseen kirkkovaltuustoon:  

1. Mialeena Pärssinen (Marjaniemi) 

2. Wiking Vuori (Roihuvuori, 18 v.) 

3. Lauri Kopponen (Roihuvuori) 

4. Juha-Matti Terämä (Laajasalo) 

5. Kecia Salmenkari (Laajasalo, diak. 

opiskelija, nuori äiti) 

 

Ja tältä näyttää uusi ensi vuoden alussa 

aloittava seurakuntaneuvosto: 

1.  Mialeena Pärssinen (Marjaniemi) 

2. Wiking Vuori (Roihuvuori, 18 v.) 

3. Seija Muurinen (Jollas) 

4. Juha-Matti Terämä (Laajasalo) 

5. Lauri Kopponen (Roihuvuosi) 

6. Kecia Salmenkari (Laajasalo) 

7. Minna Ananin (Laajasalo, nuori 

kotiäiti) 

8. Jukka Annala (Laajasalo) 

9. Inka Salo (nuori opiskelija) 

10. Pertti Araviita (Marjaniemi) 

11. Ville Salonen (Laajasalo) 

12. Marjatta Laitila (Hevossalmi) 

13. Kauko Nyroos (Marjaniemi) 

14. Hannu Jokipaltio (Marjaniemi) 

 

Sekoitus nuoruutta, tuoreutta ja kokemusta! 

Onnittelut kaikille valituille ja viisautta, 

rohkeutta ja voimia työskentelyyn. 

Tulokset ovat vielä vahvistamatta. Tarkemmat 

tiedot vaalien tuloksista löydät Kirkko ja 

kaupunki –lehdestä ja netistä 

 

Eeva Silvennoinen 

LUONTOTARINOITA  
KARHUN PESÄSTÄ 

 

Rouva Tellervo Karhu on seurannut Koivu-

niementiellä pihapiirinsä luontoa jo1960 

lähtien ja kirjannut näkemäänsä ja 

kokemaansa muistiin ihastuttaviksi, 

koskettaviksikin tarinoiksi. Oheinen tarina on 

seitsemäs tiedotteessa julkaistu. Tällä kertaa 

tarinan pääroolissa on talitintti.  
 

NAAMIAISASU ELI VIERAISSA 
HÖYHENISSÄ 

 
Keittiön ikkunan alle on sijoitettu pieni 

lintulauta, jossa pidetään murskattuja 

pähkinöitä. Siinä käy aika vilske, sillä lauta 

on monen pienen sirkuttajan vakioruokala. 

Talitiaiset, sinitiaiset, hömötiaiset ja varpuset 

ovat runsaimmat vierailijat. Myös oravat 

ottavat osansa. Mustarastaatkin tietävät, että 

maahan putoilee herkullisia muruja.  

Mutta onko tuo totta?! Eräänä päivän lennähti 

laudalle korea vieras. Sillä oli tulipunaiset 

posket ja keskellä päätä sojotti musta 

höyhenkiehkura. Muu osa oli urostiaisen tuttu 

muoto, eikä lintu näyttänyt kärsivän 

naamiaisasustaan, päinvastoin se oli oikein 

iloinen ja vilkas.  

Joku koiranleuka oli saanut sen kiinni ja 

koristellut oman makunsa mukaiseksi. Usean 

päivän ajan tämä korea vierailija ilahdutti 

lintulautaa. Mutta sitten se katosi. Noin vain. 

Toivoimme sille onnea matkaa ja 

muistoissamme se on taatusti ainoa 

talitiainen, jolla on ollut naamiaispuku.                
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Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry 
(MKO) 

        Kokouskutsu 

SYYSKOKOUS on ma 29.11.2010 klo 19.30 

seurakuntakodissa, Vanamotie 13. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät 

asiat:  
- vahvistetaan jäsenmaksu, toimintasuunnitelma 

ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten 

- päätetään hallituksen jäsenten, 

toiminnantarkastajien ja toimihenkilöiden 

palkkioista 

- valitaan yhdistyksen hallituksen varsinaiset ja 

varajäsenet erovuoroisten tilalle 

- valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa (ent. 

tilintarkastaja) ja kaksi (2) varatoiminnan-

tarkastajaa (ent. varatilintarkastaja) sekä 

- käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai 

jäsenten hallitukselle viimeistään yhtä (1) 

kuukautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät 

asiat 

 

                  

 Kutsu energiailtaan 

MKO järjestää yhdessä Omakotiliiton kanssa 

kaikille avoimen ENERGIAILLAN   
ma 29.11.2010 klo 18-19.30 seurakuntakodissa. 

Vastaavia tilaisuuksia on järjestetty vuoden aikana 

eri puolilla maata.  

 

Omakotiliiton Energiatehokkuutta Pientaloon -

hankkeen projektipäällikkö Jari Hokka alustaa 

aiheesta ja vastaa kysymyksiin. Valtakunnallisen 

hankkeen tarkoituksena on lisätä kuluttajien 

energianeuvontaa, ja sitä ovat rahoittamassa työ- 

ja elinkeinoministeriö ja Sitra. Tavoitteena on 

parantaa rakennetun ympäristön energia-

tehokkuutta ja näin alentaa päästöjä. Esille tulevat 

mm. uudet ja suunnitellut uudisrakennuksia ja 

remontointia koskevat rakentamismääräykset, 

energiatodistukset, eri lämmitysjärjestelmät ja 

uusiutuvan energian käytön lisääminen.  

 

Lisätietoa hankkeesta hankkeen kotisivuilta 

http://energiatehokas.fi .. 
Tervetuloa kuulemaan ja kysymään!  

 

 

 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 

Kari Hakalan määräaikainen työsuhde päättyy 

marraskuun lopussa. Hänen sijalleen on palkattu 

Tony Gustafsson, joka aloittaa 22.11.   

(puh. 045-1111620). 

Työtilaukset suoraan talkkareilta. (Huom. 

Tekstiviestit eivät välity talkkarien puhelimiin.)  

Lisätietoja palvelusta: Raili Tanskanen  

p. 09-3235933 tai 040-5939385   

ja Eero Paananen p. 040-5011912 . 

       Jäsenyys 

MKO:n jäsenmäärä on tällä hetkellä 196.  

Edellisen tiedotteen ilmestymisen jälkeen ovat 

jäseniksi liittyneet Jouko Kurki, Anja Isokoski, 

Tiina Tenkanen ja Minttu Paukkunen. 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. Marras-joulukuussa 

liittyviltä uusilta jäseniltä ei peritä vuoden 2010 

jäsenmaksua. 

_____________________________________  

 

HYVÄÄ LOPPUVUOTTA JA 
ADVENTTIAIKAA KAIKILLE 

MARJANIEMELÄISILLE!  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

                       
_____________________________________ 

 

http://energiatehokas.fi/
http://www.marjaniemi.fi/mko
http://www.omakotiliitto.fi/
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                     Ilahduta jouluna hierontalahjakortilla ! 

   Tervetuloa koulutetulle urheiluhierojalle:  
   Tmi Rennonmax  / Päivi Tähtinen 
   Tulisuonkuja 1 A 4  
   00930 Helsinki   (Marjaniemi)    
   puh. 044 - 547 7797 

          www.rennonmax.fi 
 

 

 

      Puotilan Marttojen perinteiset joulumyyjäiset sunnuntaina 12.12. klo 12-14  
       Puotilan leikkipuisto Rusthollarin sisätiloissa, Rusthollarintie 15. Tervetuloa. 
 

                                                  


