MARJANIEMI-TIEDOTE 5/2011

2

5/2011 18.11.2011 Julkaisija: Marjaniemi-Seura ry

KUTSU
2. SYYSSOITTAJAISIIN SU 27.11.
KLO 18
Marjaniemi-Seura kutsuu teidät , 7-18 –vuotiaat musiikkia harrastavat marjaniemeläiset,
esiintymään Syyssoittajaisissa 27.11. 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 soittajille mahdollisuus esiintyä
myös toimia yhteisöllisyyden hyväksi asuinalueellamme. Ensimmäiset syyssoittajaiset kaksi vuotta
sitten saavutti suuren suosion.
Kaikki osallistujat palkitaan. Tarjoilua
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään ke 23.11.: Henna Classen,p. 040 5113428,
henna.classen@gmail.com
Rohkeasti osallistumaan! Runsasta osanottoa toivoen
Marjaniemi-Seura

Marjaniemi-Seura kutsuu marjaniemeläisiä
PERINTEISEEN ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLAAN 6.12. KLO 16
(Marjaniemen seurakuntakoti, Vanamotie 13)
Juhlapuhe – psykiatri, kuvataideterapeutti Katinka Tuisku
Musiikkia – Ida Westerlund, viulu; Jeff Westerlund, piano
Maamme-laulu
Malja itsenäisyydelle
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TERVETULOA

MARJANIEMI-SEURA ry
www.marjaniemi.fi

Pääkirjoitus

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

Toisenlaiset frendit

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 9. Aineistopäivä
22.2.2012. Painopaikka:
Itä-Helsingin monistus

Liedossa Turun lähellä kiistellään lukemani mukaan vammaisten
tukiasuntojen rakentamisesta vanhaan tehdaskiinteistöön. Osa tästä
Liittoisten vanhasta verkatehtaasta on jo remontoitu asuinkäyttöön.
Asukkaat vastustavat vammaisten tuloa naapureiksi mm. sillä
perusteella, että tukiasunnot vaikuttaisivat muiden asuntojen
jälleenmyyntihintaan.
Jotenkin tästä tuli mieleen kiista Marjaniemessä toistakymmentä
vuotta sitten, jolloin Helsingin kaupunki vuokrasi Kehitysvammatuki
57: ry:lle tontin, jolle tulisi kehitysvammaisille tukiasuntoja ja
toimintakeskuksen. Menemättä tarkemmin mm. rakennuslupaa
koskeviin kiistakysymyksiin, joita puitiin Korkeimmassa hallintooikeudessa asti, tukiyhdistys rakennutti Marjaniemeen asuntolan ja
toimintakeskuksen.
Nyt on vuosikymmen eletty asian kanssa, eikä asuntoja ja
toimintakeskuksen osalta löydy moitteen sijaa. Rakennuksen ovat
onnistuneet ja istuvat hyvin tonteilleen. Asukkaat ovat puolestaan
sympaattisia kanssaihmisiä, joista saamme olla iloisia. Tästä käy
todistuksena TV1:llä esitetty Toisenlaiset frendit –ohjelma, jonka
uusintajaksoja meidän perheessämme on viime aikoina seurattu ilolla.
Ohjelma tutustuttaa meidät naapuriemme elämään mukavalla tavalla,
eikä tirkistelyn makua ohjelmassa ole. Päähenkilöiden oma ääni
pääsee esille, ja olemme saanet huomata, että naapurustossamme asuu
hyviä tyyppejä, joilla on mainio huumorintaju ja pilke silmäkulmassa.
Ohjelman uusia jaksoja aletaan esittää pe 18.11. lähtien. Kannattaa
katsoa!
Eikä tässä kaikki. Marjaniemi-Seura on kiitollinen, että se on saanut
käyttää toimintakeskuksen tiloja omiin tapahtumiinsa. Muunlaisiakin
yhteistyömahdollisuuksia voisi miettiä. Tässä yhteydessä esitän
”toisenlaisille frendeille” lämpimän kutsun osallistua Marjaniemessä
pidettäviin loppuvuoden tilaisuuksiin.
Kaikille hyvää adventtiaikaa toivottaen

Henna Classen
TAIDENÄYTTELY
Marjaniemeläistaiteilijan Olli Rasilaisen guassi- ja
akryylimaalauksia 30 vuoden ajalta esillä Roihuvuoren
vanhustenkeskuksessa 4.11.-2.12. ark. klo 8-16, la klo 10-14.
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Tervetuloa!
Perinteiset joulunajan tilaisuudet Marjaniemen seurakuntakodissa
KAUNEIMMAT JOULULAULUT SUNNUNTAINA 11.12. klo 18
Musiikista vastaa Anja Hinkkanen ja Lauluvaarit, mukana myös
pastori Tiina-Mari Mällinen
JOULUAATON HARTAUS LAUANTAINA 24.12. klo 15
pastori Ensio Klemi ja kanttori Tomi Kujansuu
TERVETULOA!
Roihuvuoren seurakunta

________________________________________________________________
Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry (MKO)

Kokouskutsu
Marjaniemen Kiinteistönomistajien SYYSKOKOUS on maanantaina 28.11.2011 klo 19.00
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 puheenjohtaja sekä hallituksen varsinaiset ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa (ent. tilintarkastaja) ja kaksi varatoiminnantarkastajaa (ent.
varatilintarkastaja) sekä
- käsitellään muut hallituksen valmistelemat tai jäsenten hallitukselle viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen
kokousta kirjallisesti esittämät asiat
Kokouksen jälkeen vapaata keskustelua ajankohtaisista aiheista. Kokouksessa voit liittyä jäseneksi.

Omakotitalkkarit
Omakotitalkkaritoiminta on MKO:n jäsenetu, jonka tarkoituksena on tarjota ikääntyville tai muuten apua
tarvitseville jäsenille erilaista asumisapua 5 euron tuntikorvausta vastaan. Talkkarien yhteystiedot:
Minna Tarvainen p. 0400-519918, Kristian Mattinen p. 045-8827885, Jari Mäntylä p. 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 .

Ajankohtaista
Liikennejärjestelyjä on edelleen tulossa: Marjaniementien ja Tulisuontien risteykseen on tulossa pienehköjä
muutoksia. Tavoitteena on Marjaniemestä tulevien autojen näkyvyyden parantaminen erityisesti
Roihuvuoren suunnasta tulevien pyöräilijöiden suhteen sekä bussien kääntymisen helpottaminen.
Tulisuontielle on tulossa nopeusnäyttö.

Jäsenyys
Liity nyt; ei jäsenmaksua vuodelta 2011! Mm. kiinteistöverot ja energian hinta ovat nousseet huimasti viime
vuosina. Omakotiliitto ja sen jäsenjärjestöt ovat pientalossa asuvien edunvalvojia. Voit liittyä joko MKO:n
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kotisivujen (www.marjaniemi.fi/mko) tai omakotiliiton sivujen (www.omakotiliitto.fi ) kautta tai myös
ilmoittamalla yhteystietosi puheenjohtajalle (Eero Paananen p. 040-5011912).
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