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Julkaisija: Marjaniemi-Seura ry

KIITOS!
MARJANIEMI-PÄIVÄNÄ LASTEN OLYMPIALAISIIN OSALLISTUI 101 JUOKSIJAA.
KIITOKSET JA ONNITTELUT KAIKILLE OSALLISTUJILLE HIENOSTA SUORITUKSESTA
JA YLEISÖLLE KANNUSTUKSESTA!
PALKINTOJEN JAKO PIDETTIIN HETI KILPAILUJEN JÄLKEEN. MIKÄLI JOKU JÄI
ILMAN PALKINTOAAN, ASIAA VOI TIEDUSTELLA JORMA KARPPISELTA,
PUH. 050-5551 941. TULOSLUETTELO ON SIVULLA 5.
KILPAILUN JÄRJESTELYISTÄ JA SPONSOROINNISTA VASTASI LIONS CLUB HKIMARJANIEMI, MUKANA MYÖS MARJANIEMEN KIINTEISTÖNOMISTAJAT JA
MARJANIEMI-SEURA.



PUISTOTÄTI MARJANIEMESSÄ
TARVITSETKO HIEMAN HENGÄHDYSTAUKOA, KAIPAAKO LAPSESI TOISTEN
LASTEN SEURAA?
PUISTO ON MUKAVA PEHMEÄ¨ LASKU ENNEN MAHDOLLISTA PÄIVÄKODIN ALKUA.
KOULUTETTU SOSIAALIVIRASTON VALVOMA PUISTOTÄTI JATKAA TOIMINTAA
LUONNONLÄHEISESSÄ OSKARINPUISTOSSA.
PUISTO TOIMII ARKIPÄIVISIN KLO 9-11.30 ILMOISTA RIIPPUMATTA.
-leikimme -laulamme -askartelemme
TERVETULOA UUDET JA VANHAT PUISTOLAISET!
Otathan yhteyttä p. 045-1392961
paivimantila@netti.fi
Terveisin puistotäti
Päivi Mantila
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PÄÄKIRJOITUS

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 48.
Aineistopäivä 21.11.
Painopaikka: Itä-Helsingin
Monistus

Elämä Marjaniemessä
Elämä Marjaniemessä tiivistyy. Tosin niin tapahtuu muuallakin.
Pirkko Leino-Kaukiainen kirjoittaa Hiidenkivessä nro 3/2007
näin: Monilla pientaloalueilla ainakin rannikolla korkeat
tonttien hinnat houkuttelevat myymään vanhat omakotitalot,
jolloin puutarhat katoavat, talot hävitetään, omenapuut
kaadetaan, maakerros kuoritaan pois, kalliot räjäytetään, yhden
talon tilalle rakennetaan muutama tötterö postimerkin kokoisine
takapihoineen ja hulppeine terasseineen.
Leino-Kaukiainen huomauttaa edelleen, että pientalojen
kohdalla viranomainen ei aidosti tutki, miten vanha ja uusi
rakentaminen sovitetaan yhteen (kuten julkisessa
rakentamisessa) ja että rakennuslain mukaan uudisrakentajalla
on oikeus tehdä talonsa juuri sellaiseksi kuin haluaa, kunhan
kunnan rakennusmääräykset täyttyvät.
Tämä oli siis kotiseutuhenkisen kulttuuri-ihmisen vapaasti
muodostettu käsitys ajan hengen mukaisesta rakentamisesta
nyky-Suomessa. Kuvaus ei suinkaan tarkoita Marjaniemeä, joka
on kuitenkin monen, varsinkin ulkopuolisen, mielestä säilynyt
liian kauan liian intiiminä alueena suurkaupungin kyljessä.
Tämähän on, jopa viranomaisten mielestä, virhe, joka on
korjattava. Tämä näkyy muun muassa siinä, että omien omenien
kasvattajaa rangaistaan huimilla kiinteistöveroilla.
Markku Vuorela

Tervetuloa Marjaniemi-Seuran jäseneksi!
Antti Jarva, Niittyranta 12 B

MARJANIEMI-PÄHKINÄ
Marjaniemen kadunnimistössä esiintyy henkilönimiä, joiden
taustaa silloin tällöin kysellään. Olivatko Oskari, Kalle jne. nimiä
almanakassa vaiko oikeita henkilöitä?
Vastaus sivulla 3
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Toivoisin, että seuraava kirjoitus julkaistaisiin
Marjaniemi-tiedotteessa.

postiluukusta jaettava paperi, siis sanoma- ja
aikakauslehdet, ei pahvi eikä lahjakäärepaperi.)

Aika monessa paikassa Marjaniemessä tonteilla
kasvavien puiden ja pensaiden oksat ulottuvat
tonttirajan yli jalkakäytävälle ja jopa ajoradalle
niin, että oksat tökkivät jalankulkijoita kasvoihin.
Kulkureiteillä roikkuvat oksat pakottavat
jalankulkijan useissa kohdin käyttämään ajoradan
keskiosia, joissa tietenkin liikenteen riskit ovat
suuremmat. Oksien takia joissain paikoissa
autoliikenteelle tarjoutuva näkyvyys on myös niin
olematon, että läheltäpiti-tilanteita sattuu
jatkuvasti. Pahimpia paikkoja ovat Niittyranta
22:n mutka sekä Palopirtintie ja Marjaniementien
risteys, mutta on näitä paikkoja muuallakin
ympäri Marjaniemeä; keskeisimpänä ns. Elannon
risteys, jossa ison koivun oksat roikkuvat
ajoradalla, vaikka risteys on muuten viimeisen
päälle juuri kunnostettu.
Olen sen verran vanha marjaniemeläinen, että
muistan kaupungin noin 25 vuotta sitten jakaneen
lappuja, joissa kehotettiin karsimaan ajoradalla
roikkuvia oksia.
Soitin asiasta kaupungin rakennusvirastoon, jossa
sanottiin, että hyvin yksiselitteisesti tontilta
liikennealueille kasvavat oksat on tontinomistajien
poistettava. Kun kerroin, että ongelma on vanha ja
tontinomistajat ovat asiassa välinpitämättömiä,
sain jo lohduttavamman vastauksen, että kaupunki
voi poistaa häiritsevät oksat ja laskuttaa
toimenpiteestä tontinomistajaa. Hyvä, jään
odottamaan.

Nettisurfailun tuloksena marjaniemeläisen
näkökulmasta lähin keräyspiste lasille, pahville,
vanhoille vaatteille jne. sijaitsee tällä hetkellä
City-Marketin luota puutarhamyymälän kupeessa.

Marjaniemessä, 21.9.2007

Lauri Pitkänen
Kerään ja kierrätän
Hieman kyllä harmitti, kun taannoin saatuani
raahattua lasipurkit ja pahvilaatikot Elannon
kulman keräyspisteelle sain lukea tylyn kyltin.
Siinä luki jotenkin näin: YTV on poistanut
kierrätysastiat puistotöiden vuoksi. Lähimmät
keräyspisteet Itäkeskuksessa.
Vähintään ystävällistä olisi ollut kertoa myös,
mistä päin Itäkeskusta lähimmät keräyspisteet
löytyvät. Ei auttanut muu kuin tutkia asiaa netistä.
Näyttää nimittäin jo käyneen niin, että vihreitten
kotikeräyspaperilaatikoiden ympäristöön on
syntynyt villejä pahvinkeräyspisteitä.
(Kotikeräyspaperilaatikoihin kuuluu muuten vain

Elannon kulmalla oleva kyltti ei lupaa, että
keräysastiat palaavat paikalle myöhemmin. Koska
marjaniemeläiset ovat ilmeisen innokkaita
lajittelemaan, toivoa sopii, että keräyspiste palaa
näille nurkille ja että ainakin nopeasti täyttyvä
pahvilava jatkossa tyhjennetään useammin.
HC
MARJANIEMI-PÄHKINÄN VASTAUS
Marjaniemen teiden alkuperäisessä, 1930-luvun
nimistössä oli useitakin Oy Marjaniemen
Huvilayhdyskunnan aktiivihenkilöiden
nimikkokatuja. Kun Marjaniemestä vuoden 1946
alueliitoksessa tuli osa Helsingin kaupunkia,
nimistön tarkistaminen kävi välttämättömäksi.
Eri tahoilla laajaa liitosaluetta oli näet useitakin
samannimisiä katuja. Jäljellä olevat henkilönimet
ovat siis tarkistusseulan läpäisseitä muistumia
Marjaniemen historiasta.
Huvilayhdyskunnan perustamisvaiheessa mukana
oli useita aloja edustavia ammattimiehiä:
Oskarintie
Uuniseppä Oskar Lybeck oli yhtiön johtokunnan
ensimmäinen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.
Kallenrinne, alkuaan Kallentie
Maalarimestari Kaarlo Lehtinen kuului yhtiön
johtokuntaan sen koko toiminta-ajan 1925-1946.
Ison-Antintie, alkuaan Antintie
Rakennusmestari Antti Hongisto oli niin ikään
mukana johtokunnassa alusta loppuun.
Kivalontie
Saanut nimensä Marjalahdenrannassa asuneen
kirjanpitäjä Ilma Kivalon mukaan.
Alkuperäisen nimistön Toivontie – pitkäaikaisen
vaikuttajan, maisteri ja elokuvaneuvos Toivo J.
Särkän mukaan – kuului karsiutuneeseen
nimistöön, mutta nimi on nyttemmin palannut
karttaan Toivo J. Särkän puistona.

Ensio Malmi
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TAPAHTUMAKALENTERI
MUISTUTUS MAASTOKÄVELYSTÄ
Helsingin kaupungin rakennusvirasto kutsuu
asukkaita maastokävelylle tiistaina 9.10.
klo 16.30.
Rakennusvirasto on aloittanut Marjaniemen ja
Itäkeskuksen aluesuunnittelun viher- ja
katualueiden hoidon ja kunnostuksen osalta
seuraaviksi 10 vuodeksi. Maastokävelyllä
kierretään suunnittelijoiden kanssa alueen katuja
ja viheralueita ja kerätään asukkailta tietoa,
mielipiteitä ja parannusehdotuksia suunnittelun
lähtötiedoiksi.
Kävely lähtee Ystävyydenpuiston
Ystävyydenpatsaalta (Kauppakartanonkadulla
maamerkkiä vastapäätä)
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Osa-aikainen lastenhoitaja
Marjaniemeen
Tarvitsemme hoitajaa joka pystyy nopeallakin
aikataululla auttamaan meitä lastenhoidossa
päiväkotiaikojen ulkopuolella iltaisin ja
viikonloppuisin sekä satunnaisesti päivisin.
Työ sisältää pääsääntöisesti lastenhoitoa,
mutta myös ruoanlaittoa ja siisteyden
ylläpitoa. Sinulla on kokemusta
lastenhoidosta tai kerhotoiminnasta.
Olet luotettava ja tartut toimeen omaaloitteisesti. Työtä helpottaa, jos asut
lähellä Marjaniemeä.
Lapsia on kolme, tyttö 5 v. ja
pojat 3 ja 1,5 v. Ajokortti toivottava.
Katariina 0400 381212 /
Harri 0400 252550

Tervetuloa vaikuttamaan!

AVOINTEN OVIEN PÄIVÄ
TALVIUIMAREILLE
Sunnuntaina 14.10. klo 11–14 pidetään
Marjaniemenrannassa talviuintiyhdistys
Meriuimarit ry:n avointen ovien päivä.
Uusia jäseniä otetaan, 50 €:n liittymismaksusta 10 €:n alennus. Lisää tietoa
nettisivulla www.meriuimarit.fi
Viileä vesi virkistää!
Meriuimarit ry:n syyskokous pidetään
keskiviikkona 7.11. 2007 klo 18.30
Kehitysvammatuki 57 ry:ssä,
os. Marjaniemenranta 48 . Kokouksessa
käsitellään mm. sääntömääräiset asiat.
Tarkempi ilmoitus tulee uimakopille ja
nettisivulle www.meriuimarit.fi
MARJANIEMI-SEURAN PERINTEINEN
ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA
6.12. klo 16


MARJANIEMEN YHDISTYKSET
LIONS CLUB HELSINKI / MARJANIEMI
pres. Reijo Seppänen
Landbontie 39, 01100 Itäsalmi
MARJANIEMEN KIINTEISTÖNOMISTAJAT

pj. Mikko Varhe p.040-5553 600
MARJANIEMEN KUHAT kalakerho
pj. Kyösti Hartikainen p. (09) 785 672
MARJANIEMEN MELOJAT
pj. Olli Kansanen p. 0400-186650
www.marjaniemenmelojat.fi
MARJANIEMEN PURJEHTIJAT
kommodori Heikki K. Järvinen
p. (09) 2340 5310
www.marjaniemen-purjehtijat.fi
MARJANIEMEN UIMARIT
pj. Juhani Salminen p.0400-461 506
www.marjaniemenuimarit.fi
MERIUIMARIT HELSINKI
pj. Riitta Lampela p.0400-828 440
www.meriuimarit.fi
MARJANIEMEN VENEKERHO
pj. Eero Raatikainen p.050-3254 964
www.marjaniemenvenekerho.fi
MARJANIEMEN VPK
VPK:n talo p. (09) 3231 100
MARJAPALLO
pj. Marja Karttunen p. 040-5555 159
HELSINGIN ERÄKAVERIT partiolippukunta
www.erakaveri.net
lippukunnanj. Tomi Ihalainen
p. 040-550 4717 tomi@heka.fi
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