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MARJANIEMI-PÄIVÄ OSKARINPUISTOSSA 
SUNNUNTAINA 19.8. 

 
OHJELMA 

 
Klo 9 partiolaisten lipunnosto ja aamuhartaus, kirkkoherra Malmivaara 

Klo 11 ilmoittautuminen lasten olympialaisiin alkaa 
klo 12-14 olympialaiset ja palkintojenjako 

 
JUOKSUSARJAT 

 
2-, 3-, 4-, 5- ja 6- vuotiaat tytöt ja pojat, matka: 60 metriä 

7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-vuotiaat tytöt ja pojat, matka: 350 metriä 
 

Kaikki osallistujat palkitaan! 
 

Kahvia, virvokkeita, makkaraa, Marjaniemi-t-paitoja ja -cd-levyjä 
 

Marjaniemeläisten toivotaan juhlistavan päivää liputtamalla. 
 

Järj. LC Helsinki-Marjaniemi, Marjaniemi-Seura ja Marjaniemen Kiinteistönomistajat 
 

TERVETULOA! 
 

Ei se ole marjaniemeläinen eikä mikään, joka oman kylän kesäjuhlat hylkää! 
     Nimimerkki: Kokenut ja opikseen ottanut (Marjaniemi-tiedote 5/1983) 
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MARJANIEMI-SEURA ry 
c/o Marjalahdentie 10 
00930 Helsinki 
www.marjaniemi.fi 
 
Markku Vuorela, pj. 
Marjalahdentie 10 
p. 044 3431 063 
vuorela.markku@luukku.com 

Jouko Koskinen, varapj. 
Harmaapaadentie 12 B 
p. 040 5024 080 
Kirsti Vuorela, sihteeri 
p. 044 3431 063 
Hallitus: 
Tauno Huopainen 
Kissankellontie 9 
p. 3413 413 
Juhani Lehtonen 
Marjaniementie 6 
p. 040 7743 663 
Ensio Malmi 
Strömsintie 4 
p. 3234 312 
Kalle Schneider 
Kunnallisneuvoksent. 14 A 
p. 040 7095 835 
Raili Tanskanen 
Vanamotie 16 
p. 3235  933 
Jukka Tervamäki 
Harmaanpaadentie 12 A 
p. 040 5887 826 
Mikko Varhe 
Puolaharju 29 
p. 040 5553 600 

 
MARJANIEMI-TIEDOTE 
Ison-Antintie 6 
00930 Helsinki 
päätoim. Henna Classen 
p. 040-5113428 
classen@kolumbus.fi 
 
Tiedote ilmestyy 5 krt/v. 
Seuraava tiedote ilmestyy 
vk:lla 40.  
Aineistopäivä 26.9. 
Painopaikka: Itä-Helsingin 
Monistus 

 

PÄÄKIRJOITUSPÄÄKIRJOITUSPÄÄKIRJOITUSPÄÄKIRJOITUS    
 

KATUTÖIDEN AIKAAN 
 
Kesä on Suomessa perinteisesti katutöiden aikaa. Tänä kesänä niistä 
olemme saaneet osamme myös Marjaniemessä. Osa töistä on ollut 
kaukolämpö- ja sähköverkkohommia, osa uusia, liikenne-
turvallisuuden parantamiseen tähtääviä  liikennejärjestelyjä.  
 
Vilkasliikenteisessä Marjaniementien länsipäässä nyt hieman 
kapeampi ajotie ja töyssyt laskenevat ajonopeuksia. Niin ikään 
suojateille rakennetut jalankulkijoiden ”turvasaarekkeet” tehnevät 
kadunylityksen entistä turvallisemmaksi. Myös uudet jalkakäytävä-
osuudet sekä Marjaniementiellä että Kissankellontiellä koulun 
läheisyydessä suojaavat jalankulkijoita.  Täytyy todeta, että uudet 
katurakennelmat ovat tuoneet ryhtiä katukuvaan – ainakin niin kauan 
kuin liikennemerkit pysyvät pystyssä. Marjaniementien ja Ison-
Antintien risteyksessä joku näyttää jo törmäilleen yhteen merkkiin.   
 
Monet uudistukset ovat marjaniemeläisten aktiivisuuden ja 
aloitteellisuuden tulosta. Ketkäpä muut tuntevat paremmin alueen 
liikenteelliset epäkohdat kuin vieressä menoa jatkuvasti seuraavat 
asukkaat. Otankin esille ongelmakohdan, joka kaupungin 
katusuunnittelussa päässyt unohtumaan. Se on Marjaniementien ja 
Strömsintien välinen pätkä Ison-Antintietä, joka on varsin vaarallinen 
katuosuus monella tavalla. Ensinnäkään kadulla ei ollenkaan 
jalkakäytävää. Vaaralliseksi  kadun tekee melko jyrkkä mutka.  
Kurvi estää tehokkaasti näkemästä vastaan tulevaa autoa, joka 
kolmenkympin rajoituksesta välittämättä ajaa reippaalla nopeudella 
Marjaniementieltä Ison-Antintielle.  
 
Liikenne lisääntyy jatkuvasti Marjaniemen länsiosassa, jossa muun 
muassa entiselle koulutontille ruvetaan rakentamaan uusia taloja. 
Alueelle on odotettavissa lisää lapsia, joiden koulutie Kissankellon-
tielle kulkee po. turvattoman kadunpätkän kautta. Tämän 
katuosuuden turvallisuutta on ehdottomasti parannettava!  
 
Hyvää ja turvallista koulunalkua kaikille Marjaniemen koululaisille! 
 
Henna Classen 
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MARJANIEMI-PÄIVÄ 
25 VUOTTA SITTEN 

 
 Näin  Marjaniemi-päivää vietettiin 25 vuotta 
sitten (ote Marjaniemi-Seuran vuoden 1982 
toimintakertomuksesta): 
 
Marjaniemi-päivä lauantaina 12.6. Helsinki-
päivänä toteutettiin marjaniemeläisten 
seurojen yhteistyönä. Kalakerho Kuhat ja 
Venekerho järjestivät aamuvarhaisella 
ongintakilpailun Punapaadella. 
Partiolippukunta Helsingin Eräkaverit kohotti 
Suomen lipun salkoon juhla-aamun 
kenttähartaudessa. Ossi Runne soitti 
trumpettia ja pastori Pekka Vaaramo puhui. 
Marjaniemen Uimarit olivat järjestäneet 
suunnistuskilpailun, joka tutustutti 
Marjaniemen historiaan ja nähtävyyksiin. 
Kilpailu päättyi Melojien majalle, jossa 
nautittiin aamukahvit. Muuntajan kentällä 
käytiin perinteinen lentopallo-cup, jonka 
voittajaksi selvisi Melojien nuorekas joukkue. 
Oskarinkentällä nähtiin tennisnäytös ja 
 –tietoisku, jossa Leo Lindblom opasti yleisöä 
tenniksen salaisuuksiin. Päivän päätteeksi 
pidettiin leikkimieliset kesäolympialaiset. 
Lajeina olivat mm. tikanheitto, saappaan- ja 
renkaanheitto, kroketti sekä pienten lasten 
juoksukilpailu. 
 

MARJANIEMI-PÄHKINÄ 
 
Metroliikenteen käynnistymisestä on kulunut 

25 vuotta. Koska ja missä merkeissä 
marjaniemeläiset saivat tuntumaa tulevaan 

uutuuteen? 
Vastaus ks. s. 4 

 
 
Tervetuloa Marjaniemi-Seuran jäseneksi: 
 
Heidi ja Hannu Wiksten,  
Harmaapaadentie 14 B 
 
 
 
 
 
 

Marjaniemen Venekerho ry:n 

KESÄTAPAHTUMA TO 16.8. klo 18 

venekerhon laiturilla. 

Ohjelmassa onkikilpailu (omat onget 

mukaan) sekä mukavaa yhdessäoloa. 

Tarjolla pikkupurtavaa ja juomaa. 

 

Tervetuloa kaikki venekerholaiset 

joukolla mukaan! 

 

Kerhon hallitus 
 
 

MARJANIEMEN 
KIINTEISTÖNOMISTAJAT 

 
Ajankohtaista: 

 
Yhdistys 60 v. 
Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry:n 
perustava kokous pidettiin 26.1.1947 . 
Ensimmäisessä kokouksessa kirjattiin  
mm. seuraavia hoidettavia asioita: linja-
autoliikenne, postinkanto, puhelinpalvelut, 
venelaiturien ja tierumpujen korjaus sekä 
tieauraukset. Vuosien myötä kehitettävien 
kohteiden lista on laajentunut eri alueille, 
tärkeimpinä mm. asemakaavat, tieasiat, 
liikennejärjestelyt ja koulut.  
60-vuotista taivaltaan juhlistaakseen yhdistys 
osallistuu Marjaniemi-päivän viettoon. 
 
Omakotitalkkarit 
Yhdistyksellä on tällä hetkellä palveluk-
sessaan vain yksi talkkari (Johanna Björklund 
p. 0400 519918), joten palvelujen määrää on 
jouduttu rajoittamaan. Toisen talkkarin 
palkkaaminen on vireillä.   
 
Jäsenyys 
Yhdistykseen voi liittyä esim. Omakotiliiton 
tai MKO:n verkkosivuilta tai soittamalla 
numeroon 040-5011912. Jäsenmaksu on  
15 euroa/vuosi, joka sisältää myös Suomen 
Omakotiliiton jäsenyyden. Jäsenyyden 
tarjoamia etuja ovat mm. Omakotiliiton 
neuvontapalvelut ja erilaiset alennukset,  
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joista uusimpina mainittakoon alennukset 
puutarhaliike Muhevaisesta ja 
rakennuskonevuokraamo Ramirentistä.  
Omakotiliiton sivuilta www.omakotiliitto.fi 
löydät lisää jäsenetuja sekä muuta 
omakotiaiheista informaatiota. Yhdistyksen 
omat sivut ovat osoitteessa 
www.marjaniemi.fi . 
 
 

ISON-ANTINTIE 16 KUTSUU 

MEDITOIMAAN 25.8. 

 

Hei kaikki Marjaniemi-tiedotteen 

lukijat! 

Monet ovat varmaan panneet  

merkille viime aikoina kasvaneen 

liikehdinnän Ison-Antintie 16:n  

suuntaan. Tuon muhkean ikivihreän 

kuusiaidan kätköihin on nähty 

vilahtavan kaikennäköistä ja -

kokoista kansalaista vauvasta 

vaariin. Ei, kyseessä ei  

tosiaankaan ole lastentarha tai 

karaokekerho vaan... 

olet varmaankin nähnyt innokkaita 

Sahaja Yogan harrastajia matkalla  

meditoimaan. 

 

Ison-Antintie 16:ssa toimii 

tätänykyä Sahaja Yoga -keskus. 

Keskuksessa voi tutustua Sahaja 

Yoga –meditaatiotekniikkaan 

ympäri vuoden. 

Mitä sitten on Sahaja Yoga?  

Sana yoga on sanskriittia ja 

tarkoittaa yksilön ja kaikkeuden 

välistä yhteyttä. Sahaja taas 

tarkoittaa spontaania, helppoa  

ja sisäsyntyistä. Tämän 

meditaatiotekniikan kehittäneen 

Shri Mataji Nirmala Devin mukaan 

jokaisen ihmisen sisällä on 

välineet ihanteellisen tasapainon  

ja kasvun tilan saavuttamiseen, 

joka ilmenee sisäisenä rauhana ja  

tyyneytenä. Sahaja Yoga onkin 

luonnollinen ja yksinkertainen 

tie fyysiseen ja henkiseen 

hyvinvointiin. Se sopii 

kaikenikäisille, ja opetus on  

maksutonta. 

 

Tule siis itse kokemaan paikan 

päälle Sahaja Yoga -meditaation 

virkistavä ja rentouttava 

vaikutus. Pidämme marjanieme-

läisille tutustumistilaisuuden  

lauantaina 25.8.2007 klo 15. 

Tervetuloa tutustumaan. Paikan 

päällä kuulet enemmän joogasta ja 

kokeilemme myös meditaatiota 

teetarjoilun lomassa. 

 

Lisätietoa Sahaja Yogasta löydät 

myös nettisivuilta www.jooga.org. 

 

Marja Merisalo 
 
 

   MARJANIEMI-PÄHKINÄN VASTAUS 

 
Marjaniemen Kiinteistönomistajien hallitus 
onnistui keväällä 1981 järjestämään metroon 
tutustumisen itähelsinkiläiselle 
pienkiinteistöväelle. Maaliskuun 26. päivälle 
osunut tapahtuma alkoi Hakaniemen 
metroasemalla, missä kuultiin metron 
yleisesittelyä ja suunniteltua liittymäliikennettä 
koskevat alustukset. Metrolla siirryttiin sitten 
Herttoniemeen ja sieltä edelleen bussilla 
Marjaniemen seurakuntatalolle puimaan 
vaikutelmia ja nauttimaan isäntäyhdistyksen 
tarjoamat kahvit. 
 
Tilaisuuteen, joka siis järjestyi lähes 
puolitoista vuotta ennen metroliikenteen 
alkua, osallistui noin 40 henkeä seitsemästä 
yhdistyksestä, sekä lisäksi metrotoimiston ja 
liikennesuunnittelun edustajat. 
Marjaniemeläisiä oli mukana kymmenkunta. 
 
Ensio Malmi 

 
 
 
 


