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MARJANIEMI-SEURA ry 
www.marjaniemiseura.fi 
Tilinro FI82 2126 1800 014444 
  
Kari Ripatti, pj. 
Kissankellontie 9 E 
p. 050 5029 721 
kari.ripatti@apsi.pp.fi 
 
Kirsti Vuorela, sihteeri 
Marjalahdentie 10 
p. 046 8567 447 
 
Hallitus: 
Henna Classen 
Ison-Antintie 6 
p. 040 5113428 
henna.classen@gmail.com 
Hannu Huhtalo 
Kunnallisneuvoksentie 7 A 
p. 050 4134 047 
hannu.huhtalo@edu.hel.fi 
Iiris Lappalainen 
Strömsintie 33 
p. 0400 464 838 
iilappa@kolumbus.fi 
Juhani Lehtonen 
Marjaniementie 6 
p. 040 7743 663 
Matti Saarelainen 
Harmaapaadentie 11 
matti.j.saarelainen@gmail.com 
Kalle Schneider. varapj. 
Kunnallisneuvoksentie 14 A 
p. 040 350 5411 
kalle.schneider@gmail.com 
Teija Schneider 
Kunnallisneuvoksentie 14 A 
p. 040 733 2427 
teija.schneider@gmail.com 
 
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 17. Aineistopäivä  
16.4.2015. Painopaikka: 
Itä-Helsingin monistus 
 

 
 
 

PÄÄKIRJOITUS 
 

Kevät tulee – maailmankirjat sekaisin 
 
Aina pitää raapia päätään keksiäkseen aiheen pääkirjoitukseen. 
Aiheita oli monta. Hylkäsin ne kaikki ja kirjoitan keväästä. 
Takana on ensimmäinen todellinen kevätpäivä, lämpöasteita 10, 
pilvetön taivas, linnut mekastavat riemusta. Vartiokylänlahden 
jäät lähtevät ihan kohta. Sinitiainen kävi tarkistamassa 
pihapöntön. Toivottavasti hyväksyy sen yksiön ja tekee siihen 
pesän. Ja nyt on vasta maaliskuun alku.  
Talvikin oli leppeä, lunta tuskin lainkaan. Pahaa pakkastakaan 
ei koettu.  
Kesä tulee ennenaikaisesti. Tervetuloa! Elämä on ihanaa! 
Jos kysymyksessä on maapallon ilmaston lämpeneminen,  
niin ei oteta siitäkään stressiä – ei ainakaan tällaisena upeana 
kevätiltana. 
Muuten tunnustan kuuluvani niihin skeptikkoihin, jotka eivät 
ole aivan vakuuttuneita tulevasta hirvittävästä globaalista 
ilmastokatastrofista. Maailmanlopun ennustajia on ollut  
kautta historian. Niitä raukkoja, masentavia pessimistejä, jotka 
yrittävät pilata meidän optimistien onnen. Ei muuten onnistu! 
Voivathan he olla oikeassakin, mutta niin kauan kunnes 
katastrofi iskee, meillä optimisteilla on todella hauskaa.  
En kiistä, etteivätkö hiilidioksidipäästöt voisi aiheuttaa 
maapallon lämpenemistä, mutta ikuisena optimistina olen 
vakuuttunut siitä, että tiede keksii keinot ratkaista ongelman.  
Ja sitä paitsi, kun tiede on tutkinut maapallon historiaa, rajuja 
ilmastomuutoksia on tapahtunut  kautta aikain kymmeniä, ellei 
satoja. Yksi niistä tappoi hirmuliskot ja mammutit. Hyvä niin. 
Eivät ole meitä pelottelemassa.  
Nyt saa lukija ihan oikean käsityksen pääkirjoituksen tekijästä. 
Olen vastuuton hunsvotti, joka laskee leikkiä 
kuolemanvakavilla asioilla. juuri niin onkin. Olen hiton 
onnellinen, lapsellinen optimisti. Älkääkä pilatko kevättäni. 
 
Hyvää kevättä toivottaen 
Kari Ripatti 
 
 

Tervetuloa Marjaniemi-Seuran jäseneksi: 
Jussi Ylhäisi ja Riikka Laatu, Harmaapaadentie 1 B 

 
 

Tutustu seuran kotisivuihin www.marjaniemiseura.fi 
ja liity jäseneksi! 

 
 

http://www.marjaniemiseura.fi/
mailto:kari.ripatti@apsi.pp.fi
mailto:henna.classen@gmail.com
mailto:hannu.huhtalo@edu.hel.fi
mailto:iilappa@kolumbus.fi
mailto:kalle.schneider@gmail.com
mailto:henna.classen@gmail.com
http://www.marjaniemiseura.fi/
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MARJANIEMI-SEURA RY:N 
VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA 
24.3.2015 
 

1 Kokouksen avaus 
2 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen 
3 Kokouksen järjestäytyminen 
4 Esityslistan hyväksyminen 
5 Toimintakertomus vuodelta 2014 
6 Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 

vuodelta 2014 
7 Tilinpäätöksen vahvistaminen ja 

vastuuvapauden myöntäminen 
8 Toimintasuunnitelma vuodeksi 2015 
9 Talousarvio vuodeksi 2015 
10 Jäsenmaksu vuodeksi 2015 
11 Puheenjohtajan valinta vuodeksi 2015 
12 Erovuoroisten hallituksen jäsenten ja 

varajäsenten valinta 
13 Varapuheenjohtajan nimeäminen 

vuodeksi 2015 
14 Tilintarkastajien ja 

varatilintarkastajien valinta vuodeksi 
2015 

15 Muut asiat 
16 Kokouksen päättäminen 
 
Hallitus 
 

MARJANIEMI-SEURA RY:N 
TOIMINTAKERTOMUS 2014 
 
Yleiskatsaus 
Sääntöjen asettamia tavoitteita pyrittiin 
noudattamaan entiseen tapaan 
yhteistoiminnassa kaupunginosayhdistysten ja  
paikallisten harrastusseurojen sekä Helsingin 
kaupungin kanssa. 
 
Hallitus 
Ripatti  Kari,  puheenjohtaja (2014) 
Schneider Kalle, varapuheenjohtaja (2014) 

 
Classen Henna, jäsen (2014) 
Huhtalo, Hannu, jäsen (2014-2016) 
Ripatti Kari, jäsen (2014-2015) 
Lehtonen Juhani, jäsen (2014) 
Schneider Teija, jäsen (2014-2016) 

Schneider Kalle, jäsen (2014-2015) 
Lappalainen Iiris, varajäsen  (2014) 
Saarelainen Matti, varajäsen  (2014) 
 
Kunniajäsen 
Malmi  Ensio  

 
Muut toimihenkilöt  
Classen Henna, tiedottaja  (2014) 
Lappalainen Iiris, kotisivuista vastaava (2014) 
Vuorela Kirsti, sihteeri (2014) 
 
Hyvärinen Ilkka taloudenhoitaja (2014) 
Elo Jaakko, toiminnantarkastaja (2014) 
Nieminen Sam, toiminnantarkastaja (2014) 
Sinisalo Jukka, varatoim.tarkastaja (2014) 
Tolppanen Risto, varatoim.tarkastaja (2014) 
 
Kokoukset 
Seuran vuosikokous pidettiin ma 24.3.2014 
Oskarinpuiston toimintakeskuksessa,  
Marjaniemenranta 48:ssa. 
 
Ennen vuosikokousta Roihuvuoren  
K-kauppias Sasu Hamina kertoi nuoren 
yrittäjän elämästä. 
 
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi  
Kauko Nyroos ja sihteerinä Kirsti Vuorela. 
Kokouspöytäkirjan tarkastivat  
Kalle Schneider ja Henna Classen.  
Kokoukseen osallistui noin 15 seuran jäsentä. 
 
Seuran hallitus kokoontui toimintakauden 
aikana seitsemän kertaa. 
 
Jäsenistö ja jäsenmaksu 
Marjaniemi-Seurassa oli 401 jäsentä 
31.12.2014.  
 
Seuran jäsenmaksu oli toimintavuonna 
varsinaisilta jäseniltä 20 € ja perheen- 
jäseniltä 5 €. Sotaveteraanit on vapautettu 
seuran jäsenmaksusta. Uusilta jäseniltä ei 
peritä jäsenmaksua siltä vuodelta, jona he 
ovat ilmoittautuneet seuran jäseniksi. 
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Tiedottaminen  
Vuosi oli Marjaniemi-tiedotteen 39. ilmes- 
tymisvuosi. Marjaniemi-tiedote toimitettiin 
vuoden aikana viisi kertaa 790 kappaleen 
painoksena. Painoasu oli edelleen A4-kokoa 
kaksipuolisena musta-valkojulkaisuna 
värillisin kansilehdin.  
Tiedote jaettiin maksutta kaikkiin talouksiin 
Marjaniemessä ja lisäksi muutamille muualla 
asuville seuran jäsenille. 
 
Seuran kotisivut on uusittu ja niitä on 
toimittanut Iiris Lappalainen. Kotisivut ovat 
osoitteessa www.marjaniemiseura.fi. 
 
Toiminta ja tapahtumat 
Pe 13.6. pelattiin perinteinen Marjaniemi’s 
Golf Championship Games 2014 Vuosaaren 
golfkentällä. 
 
Su 17.8. järjestettiin Marjaniemi-päivä 
Oskarinpuistossa yhdessä Marjaniemen Lions 
Clubin ja Marjaniemen Kiinteistönomistajat 
ry:n kanssa. Tilaisuudessa tarjottiin kahvia ja 
kakkua Marjaniemi-Seuran 60-vuotispäivän 
kunniaksi. Tarjoilun hoiti Camilla Slomp. 
Ohjelmassa oli Roihuvuoren seurakunnan 
pastorin Jaani Vilkkilän pitämä aamuhartaus. 
Paikalla oli VPK:n paloauto. Marjaniemen 
Lions Club järjesti lasten juoksukilpailun. 
Yleisöä viihdytti yhtye Vesa and the Band 
(Vesa Lintula, Mikael Seire ja Tony Wallius) 
Bufetin hoiti Marjaniemi-Seura yhdessä 
Kiinteistönomistajien kanssa. Lisäksi 
järjestettiin kirpputori, johon asukkaat saivat 
tulla myymään tavaroitaan. 
 
Ensimmäiseksi ”Vuoden marjaniemeläiseksi” 
valittiin Ensi Malmi. Hänelle luovutettiin 
taiteilija Kari Ripatin suunnittelema ”Vuoden 
marjaniemeläinen” –mitali Marjaniemi-
päivänä 17.8.2014. 
 
La 6.12. järjestettiin itsenäisyyspäivän juhla 
Marjaniemen Purjehtijoiden paviljongissa, 
Marjaniemenranta 1 A:ssa. Juhlapuheen piti 
FL, teatteriohjaaja Tytti Oittinen  ja 
kuorolaulua esitti Puotin Laulun kvartetti. 
Tarjoilun järjestivät Camilla Slomp ja Kirsti 
Vuorela. 

Vuoden aikana on jatkettu perinnetiedon 
keräämistä. Seura on myynyt Marjaniemi-
viirejä, Marjaniemi-Seuran logolla 
varustettuja T-paitoja ja kasseja sekä 
Marjaniemi-valssi-CD:itä, karttoja ja kirjoja.  
 
Kesän aikana on maalattu voin viisi töhrittyä 
sähkökaappia Helsingin Energialta saadulla 
maalilla.  

 
Arvio 
Vuosi oli toiminnallinen. Osallistuminen  
seuran tilaisuuksiin oli kohtuullisen runsasta.  
 
Hallitus 
 
VUODEN 2015 
TOIMINTASUUNNITELMA 
 
Marjaniemi-Seura pyrkii 
 
*säilyttämään Marjaniemen alueen viihtyisyyden, 
luonnonläheisyyden ja omaleimaisuuden. 
Seuran hallitus seuraa kiinteästi 
asemakaavoitusta Marjaniemessä ja lähialueilla 
ja tekee tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä 
viranomaisille. Seuraa huolehtii seudun 
siisteydestä järjestämällä mm. siivoustalkoita. 
 
*toimimaan Marjaniemen asukkaiden 
yhteishengen elvyttäjänä ja ylläpitäjänä. 
Seura järjestää Marjaniemi-päivän yhteistyössä 
muiden marjaniemeläisten seurojen ja yhdistysten 
kanssa. Lisäksi seura järjestää itsenäisyyspäivä-
juhlan, tutustumis- ja kotiseututilaisuuksia 
illanviettoja, esitelmätilaisuuksia ja 
kulttuuritapahtumia. , 
 
*kokoamaan Marjaniemen menneisyyttä koskevaa 
teksti- ja kuvamateriaalia sekä mahdollisuuksien 
mukaan sopivalla tavalla levittämään sitä 
 
*purkamaan tehdyn marjaniemeläisten asukkaiden 
haastattelumateriaalin ja litteroimaan sen sekä 
toimittamaan materiaalin perusteella laaditun 
julkaisun 
 
*hankkimaan seuralle yrityksiä tai yksityisiä 
henkilöitä kannatusjäseniksi 
Maksu 250 € kannatusjäseneltä/vuosi käytetään 
perinteen vaalimiseen eli julkaisu- ja tiedotus-
toimintaan, tilaisuuksien järjestämiseen ym. 

http://www.marjaniemi.fi/
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Kannatusjäsenille tarjotaan näkyvyyttä seuran 
viestinnässä. 
 
*julkaisemaan Marjaniemi-tiedotetta ja 
ylläpitämään seuran kotisivuja, joita myös muut 
marjaniemeläiset seurat ja yhdistykset saavat 
käyttää toimintansa julkistamiseen 
 
*muillakin tavoin edistämään Marjaniemen 
asukkaita kiinnostavaa toimintaa sekä tukemaan 
marjaniemeläisten seurojen ja yhdistysten 
toimintaa - erityisesti nuorisotoimintaa. 
 
Lisäksi seura ryhtyy suunnittelemaan 
kotikaupunkipolkua Marjaniemeen.  
 
Vuosittain valitaan ansioitunut marjaniemeläinen, 
jolle luovutetaan ”Vuoden marjaniemeläinen” -
mitali.  
 
Hallitus  
________________________________________ 
 

MARJANIEMELÄISTEN KIRKKOPYHÄÄN 
ROIHUVUOREN KIRKKOON 
SUNNUNTAINA 26.4. klo 10 

  
 kaivataan vapaaehtoisia 
 

1) ehtoollisavustajiksi 
2) tekstinlukijoiksi 
3) eteiseen tervetuloa toivottamaan ja 

virsikirjoja ojentamaan 
4) kolehdinkantoon 
5) kahvitarjoiluun avustajiksi 
 
Ilmoittautumiset viimeistään pe 18.4. 
mennessä Eeva Silvennoiselle 
puh. 09 3234511 

 
_____________________________________ 
 
T:mi Piha-Apu tarjoaa yksilöllisesti 
räätälöityä kiinteistönhoitoapua 
lumenluonnista ja ruohikonleikkuusta 
siivousurakoihin ja aidanmaalaukseen.  
 
Soita ja tiedustele! Niina Nordström  
puh. 044 2510382 
 
 
 
 

Tarvitsetko lastenhoitajaa kesäksi?  
 
Olen marjaniemeläinen  kohta 17-vuotias tyttö, 
joka etsii töitä ensi kesäksi. Olen reipas, 
tunnollinen, ahkera ja rakastan kaikenikäisiä 
lapsia! Etsin töitä noin kuukauden ajaksi,  sekä 
ilta- ja viikonlopputöitä. Viime kesänä olin 
ulkomailla lastenhoitajana ja haluaisin myös 
tänä kesänä hoitaa lapsia. Vien lapsia mielelläni 
puistoihin, retkille tai leikin heidän kanssaan 
kotona.  Puhun myös ruotsia ja englantia.  
 
Yhteydenottoasi odotellen,   
Jennika Vainio puh. 040 0965408 
 
_____________________________________ 
 
Isäntäperhe saa paikan 
 
20 saksalaista nuorta on vailla kotia elokuussa 
2015 alkavan vaihto-oppilasoleskelun ajaksi. 
Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto, SSYL, etsii 
heille isäntäperheitä.  
 
Nuoret ovat syntyneet vuosina 1997–2000, ja 
he ovat kiinnostuneet suomen kielestä ja 
suomalaisesta kulttuurista. Hakijasta riippuen 
oleskelu kestää yhden kuukauden tai koko 
syyslukukauden ajan. Oleskelun aikana nuoret 
käyvät koulua ja osallistuvat perheissä 
arkisiin askareisiin ja harrastuksiin. 
Isäntäperheiltä ei vaadita saksan taitoa, mutta 
englantia olisi hyvä osata jonkin verran, sillä 
hakijoista vain ani harva osaa suomea. Ja 
samallahan tarjoutuu mainio tilaisuus 
harjoitella saksaa. 
  
Kiinnostuitko? Tutustu  aiheeseen tarkemmin 
ja lue jo isäntäperheenä toimineiden 
kokemuksia: www.ssyl.fi/isantaperheeksi. 
 
 
Yhteydenotot:  
toiminnanjohtaja Paula Helin  
Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry,  
Pohjoinen Makasiinikatu 7, 00130 Helsinki  
Puh. +358 44 700 5511 
 
 
 
 

http://www.ssyl.fi/isantaperheeksi
tel:%2B358%2044%20700%205511

