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Marjaniemi-Seura kutsuu marjaniemeläisiä 

 
90-VUOTIAAN SUOMEN ITSENÄISYYSPÄIVAJUHLAAN 

6.12. KLO 16 
(Marjaniemen seurakuntakoti, Vanamotie 13) 

 
Juhlapuhe 

Vanhan Viipurin musiikkielämä 
musiikkineuvos Ossi Runne 

 
Musiikkia 

Rebekka Pentti, huilu ja Inkeri Kallio, sello 
Itä-Helsingin musiikkiopisto 

 
Maamme-laulu 

 
Malja itsenäisyydelle 

 
TERVETULOA! 

 
P.S. Paikalla myös Camilla Slomp kranssikakkuineen.  

Kranssikakku on näyttävä erikoisuus joulunajan kahvipöytään. 
 

 

Marjaniemen seurakuntakodissa 
 

KAUNEIMMAT JOULULAULUT 9.12. KLO 18 
Lauletaan tuttuja joululauluja Anja Hinkkasen säestyksellä, Marko Mattila puhuu. 

JOULUAATON HARTAUS 24.12. KLO 15 
Kirkkoherra Matti Malmivaara 

 
Järj. Roihuvuoren seurakunta 

TERVETULOA! 
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Markku Vuorela, pj. 
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Aineistopäivä 27.2.2008. 
Painopaikka: Itä-Helsingin 
Monistus 

                            
    
    

PÄÄKIRJOITUSPÄÄKIRJOITUSPÄÄKIRJOITUSPÄÄKIRJOITUS    
 

Siisteyttä ja siivottomuutta 
 
 
Marjaniemessä on keväisin pidetty puistojen siivoustalkoot 
kaupungin toimittamin välinein.  Muutamalla viime kerralla on 
ollut vaikeuksia saada kokoon riittävän näyttävästi roskia, jotta 
talkoilla olisi oikeutuksensa. Niin siistiä on puistoissa ollut, ja 
harkinnassa on, kannattaako perinnettä jatkaa. Kiitokset tästä 
marjaniemeläisille. 
 
Toisenlaiselta sen sijaan näyttää usein lehtikeräyspisteiden 
ympäristö. Sinne heitellään aaltopahvia, maalipurkkeja, 
tiilenkappaleita, pakkauslaatikoita, muovipusseja, 
elektroniikkaromua ynnä muuta.  Oikea osoite on Kivikon 
ongelmajätelaitos. Lieneekö muutaman kilometrin matka  
sinne liian pitkä?  
 
Monen toiveena olleet hidastusesteet ovat valmistuneet 
pääväylille. Tähän mennessä ei vielä ole selvinnyt, onko  
esteistä saatu sitä hyötyä, jota on tavoiteltu, eli ajonopeuksien 
laskua ja läpiajoliikenteen vähentymistä. Toisaalta talviauraus 
on vaikeutumassa. Yleinen vaikutelma on, että töyssyjen tehoon 
uskotaan enemmän kuin olisi aihetta. 
 
Jätepaperin keräyslaatikot tullaan uusimaan.  Uudet molok-
tyyppiset astiat vetävät lähes 10 kertaa enemmän paperia  
kuin entiset ja sopivat entistä paremmin maisemaan.  Myös 
jäteastioiden sijoituspaikat tulevat harkittaviksi uudestaan. 
 
Markku Vuorela 
 
 

MARJANIEMI-PÄHKINÄ 
 

Marjaniemessä rakennetaan ja samalla katoaa 
vanhempaa rakennuskantaa. Mistä päin löytyvät 

vanhimmat rakennukset? 
 

Vastaus s. 5 
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Marjaniemenrannassa uidaan  

vuoden jokaisena päivänä 
 
Marjaniemenranta on itähelsinkiläisten merellinen 
keidas, jossa kauniina kesäpäivänä saattaa käydä 
satoja, jopa tuhansia ihmisiä virkistäytymässä.  
Kaupungin liikuntavirasto hoitaa uimarantaa 
kesäisin. Elokuun puolivälistä toukokuun loppuun 
uimakoppi ja laituri-alue on vuokrattu 
talviuintiyhdistys Meriuimarit ry:n käyttöön. 
Yhdistyksen perusti muutaman kymmenen 
innokasta talviuinnin ystävää kuusitoista vuotta 
sitten. Nyt yhdistyksen jäsenmäärä lähestyy 
tuhatta. Kuukausittain on parin viime vuoden 
aikana kirjattu monesti yli kolmetuhatta käyntiä.  
Pukukoppeja on remontoitu niin, että 
kovimmillakin pakkasilla lämpö pysyy kymmenen 
asteen paremmalla puolella ja vaatteiden vaihto 
sujuu mukavasti. Wc:n lisäksi muita mukavuuksia 
ei olekaan, mutta niissä puitteissa pystytään hyvin 
toimimaan.  
Vesi on varsinkin talviaikaan ollut hyvin 
puhdasta, joten ilman suihkua on tultu hyvin 
toimeen.  
Talviuintiharrastuksessa on selvästi kaksi 
koulukuntaa: saunalla ja ilman saunaa. 
Marjaniemenrannassa ei ole saunaa. Ideoita 
asiasta on ollut, mutta toistaiseksi ne eivät ole 
edenneet. Laiturilla on talviaikana liukkauden 
estämiseksi lämpömatto, ja avantoa pidetään auki 
parilla vedenkierrättimellä, niin että pulahtamisen 
lisäksi on mahdollista myös uida jonkin matkaa. 
Keskimäärin uimarit viipyvät vedessä puolen 
minuutin molemmin puolin, mutta meillä on 
joukossamme myös muutama hylkeen sukulainen, 
ja silloin puhutaan jo monesta minuutista. 
 
Yhdistys järjestää jäsenilleen myös jonkin verran 
muutakin asiaan liittyvää toimintaa. Jäsenet ovat 
osallistuneet  
SM- ja MM-kisoihin. Kerran pari kaudessa 
tehdään retki johonkin avantouinti-kohteeseen ja 
kokoustelun lisäksi järjestetään mm. avointen 
ovien päivä ja pikkujoulu. 
 
Talviuimarit ovat vakaasti sitä mieltä,  
että harrastuksella on lukuisia hyviä 
terveysvaikutuksia. Tutkimuksia on tehty vielä 

varsin vähän, mutta aivan viime aikoina kuitenkin 
enenevässä määrin. Korkea verenpaine ja 
sydänvaivat ovat ainakin riski harrastuksen 
aloittamiseksi, joten silloin on syytä ottaa yhteyttä 
lääkäriin. Sen sijaan esim. reumapotilaat saattavat  
saada lievitystä vaivoihinsa. 
Virkistystä ja hyvää mieltä on kuitenkin luvassa. 
Kun pienen lenkin jälkeen rohkaisee mielensä ja 
upottautuu hyytävän kylmään veteen, huomaa 
selviävänsä sieltä hengissä ja veri kiertää kohisten 
suonissa, niin marraskuukin tuntuu ihan 
valoiselta. 
 
Riitta Lampela, pj 
Meriuimarit ry.   www.meriuimarit.fi 
Jäsenhakemukset:  Riitta Lampela 
p. 0400 – 828 440 
 
 
 

 
 
 
 
 
HELSINGIN SEURAKUNTARAKENNE 
MUUTTUMASSA 
 
Helsingin seurakuntarakenne tulee kokemaan 
muutoksia tulevaisuudessa, kun useita 
seurakuntia ollaan yhdistämässä. 
Tuomiokapitulin asettamien selvitysmiesten 
esityksen mukaisesti esitetään Kulosaaren ja 
Herttoniemen seurakuntien yhdistämistä. 
Listalla ovat myös Kallio-Alppila, Töölö-
Taivallahti, Munkkiniemi-Munkkivuori, 
Oulunkylä-Käpylä ja Hakavuori-Huopalahti. 
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Selvitysmiesten esityslistalla oli myös 
mahdollinen Vartiokylän ja Mellunkylän 
seurakuntien yhdistäminen sekä siinä 
yhteydessä rajatarkistus koskien 
Marjaniemeä, toisin sanoen ns. Tulisuontien 
alueen ja mahdollisesti koko varsinaisen 
Marjaniemen liittämistä Vartiokylän 
seurakuntaan. 
 
Selvitysmiesten käsityksen mukaan 
seurakuntien yhdistäminen ei kuitenkaan tässä 
vaiheessa ole perusteltua vireillä olevien 
kunnallisten alueliitossuunnitelmien takia. 
Mikäli aluesiirtoja koskeva hallituksen päätös 
saa lainvoiman, ja Helsingin, Sipoon ja 
Vantaan aluemuutokset toteutuvat, on syytä 
arvioida uudelleen, antavatko alueliitokset 
aihetta itäisen Helsingin seurakunta-
rakennetta koskeviin uusiin aloitteisiin  
ja seurakuntarajojen tarkistuksiin.  
 
Vartiokylä on aikaisemminkin tehnyt 
esityksen Marjaniemen liittämisestä 
Vartiokylän seurakuntaan ja esitti nytkin 
selvitysmiehille Marjaniemen liittämistä 
Vartiokylään 1.1.2011 alkaen! 
 
Marjaniemihän on kuulunut Roihuvuoren 
seurakuntaan vuosikymmenet –  
niin kauan kuin seurakunta on ollut  
olemassa – ja marjaniemeläisillä on  
vankat siteet Roihuvuoreen; asuuhan  
täällä marjaniemeläisiä jo monessa 
sukupolvessakin. 
 
On vaikea kuvitella Marjaniemestä 
lähdettävän Mellunkylään Mikaelin kirkkoon 
tai Vartiokylään, jos Vartiokylän seurakunta 
luopuu Matteuksen kirkosta.  
 
Marjaniemi-Seura järjestänee asukaskyselyn 
heti asian tullessa ajankohtaiseksi. 
Huolestuneita kyselyjä tuli heti silloin, kun 
seurakuntien yhdistämisaikeista alettiin puhua 
tiedotusvälineissä. 
 
Eeva Silvennoinen 
 
 

TIESITKÖ ETTÄ… 

 
Marjaniemen seurakuntakotia voi vuokrata 
esim. taloyhtiöiden ja seurojen kokouksiin, ja 
tilat ovat seurakuntalaisten käytettävissä 
ilman korvausta mm. kaste-, muisto- ym. 
perhetilaisuuksiin. 
 
Varaukset: srk-toimisto p. 234 05712  
(klo 10-14, ke klo 12-18)  
 
 

                 
 

Helsingin kHelsingin kHelsingin kHelsingin kaupungin aupungin aupungin aupungin 

YmpäristYmpäristYmpäristYmpäristökeskus hyväksyi ökeskus hyväksyi ökeskus hyväksyi ökeskus hyväksyi 

taliruukuttaliruukuttaliruukuttaliruukut    

 
Koska Marjaniemessä levisi viime vuonna 
huhu, jonka mukaan leijonien myymät 
taliruukut lisäävät rottakantaa alueellamme, 
päätimme tarkistaa asian viranomaisilta. 
Kun kerroimme, että olemme jo yli 
kymmenen vuoden ajan markkinoineet 
taliruukkuja lintujenruokintatarkoitukseen, 
Ympäristökeskuksen maisteri Raimo 
Pikkarainen, (joka valvoo mm, lintujen 
ruokintaa Helsingissä), totesi meidän 
menetelleen täysin hyväksyttävällä tavalla.  

Hän ilmoitti, että kunhan asiakkaat 
eivät jätä taliruukkuja maahan, vaan 
ripustavat ne johonkin oksaan tai 
koukkuun, rottien mahdollisuus 
päästä ”osingoille” on täysin 
marginaalista. 
Kun me leijonat jälleen 8-9.12. soittelemme 
ovikellojanne, voitte turvallisin mielin 
muistaa pihanne pikkulintuja 
taliruukuillamme.  
 
Ystävällisin terveisin 
 
Lions Club Helsinki-Marjaniemi  
Aktiviteeettitoimikunta 
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Psta Veikko Ailio 
 

Helsingin kaupungin 

rakennusvirasto tiedottaa… 

 
Rakennusvirasto on aloittamassa Marjaniemen 
Niittyrannan alueen tulvasuojauksen suunnitelman 
laatimisen merenpinnan nousun aiheuttamisen 
tulvien varalle. 
Suunnitelmat sisältävät tulvavallina toimivan 
maapenkereen ja pienen tulva-altaan 
rakentamisen. Nämä sijoittuvat Niittyrannassa 
merenrantaan kaupungin omistamalle alueelle 
välillä Marjaniementie – veneiden 
talvisäilytyspaikan pohjoisosa.  
Tammikuussa 2005 meriveden pinta nousi 
Helsingin ranta-alueilla tasolle +1,40 m. 
Rakennettava maapenger tulee korkeustasolle 
+2,00 m. Sen pituudeksi on kaavailtu 500 m. 
 
 
MARJANIEMI-PÄHKINÄN VASTAUS 
 
Papereistani löytämäni, rakennusten 
käyttöönottovuosia esittävä vanha virastokartta 
kertoo, että Marjaniemen nykyinen rakennuskanta 
edustaa edelleen alueen kaikkia vuosikymmeniä. 
Kaikkein vanhimman talon luotettavaan 
löytämiseen kartta ei anna eväitä, mutta se kertoo 
kuitenkin, että Marjaniemen perustamis-vaiheen, 
1920-luvun rakennuksia on vielä useita jäljellä.  
Lista niistä on seuraavanlainen: 
Punapaadentie 2      Kielopolku 4 
Kivalontie 5          Marjaniemenranta 17 
Oskarintie 2             Puolaharju 19 
Valkovuokonpolku 8  Marjaniementie 48 
Joukkoon on lisättävä vielä ainakin Marjalahden-
tie 1 B osoitteessa sijaitseva ”Lillsundin huvila” 
sekä Kielopolku 3:n useassa vaiheessa 
laajennettu, omaleimainen rakennus. 
 
Useimmat mainituista rakennuksista ovat nykyisen 
asemakaavamme suojelemia; samoin myös 
joukko myöhemmin rakennettuja. Kaavoittajakin 
siis pitää tavoitteena, että alueemme yli 80-
vuotias historia näkyy edelleen myös 
kaupunkikuvassa.  
 
Ensio Malmi 
 

 

                  
 
”Reilusti 20 vuotta olen öljyvärejä käyttänyt, 
useammassa ryhmä- mutta myöskin muutamissa 
yksityisnäyttelyissäni aikaansaannoksiani 
näyttänyt. 
Pian täyttyy myös toinen tasakymmenluku (70)  
ja elossa on minulla enää lähes olematon suku.  
Siksi kutsun Sinut/Teidät tutustumaan 
juhlanäyttelyyni.” 
 
Marjaniemeläisen Seppo Salorannan taidetta    
KUVIA JA TEKSTEJÄ  
VUOSIEN VARRELTA 
teemalla Kotimaani – Satumaani II 
 
Näyttely  4.12.-29.12.2007  
Vallilan kirjastossa / Viljo Kajava –sali,  
Päijänteentie 5, 00550 HKI 
 

 

 

 

MARJANIEMI-SEURA TOIVOTTAA 

MARJANIEMELÄISILLE  ILOISTA 

JA RAUHALLISTA JOULUA SEKÄ 

ONNELLISTA UUTTA VUOTTA! 
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