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TERVETULOA
MARJANIEMI-SEURAN
SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN
MAANANTAINA 25.3.2013 KLO 19
Paikka: Marjaniemen seurakuntakoti, Vanamotie 13
Kokouksen esityslista, seuran toimintakertomus 2012 ja ehdotus
toimintasuunnitelmaksi 2013 ovat tämän tiedotteen sivuilla 3 ja 4.
Ennen kokousta Itä-Helsingistä vastaava lähipoliisi Kati Nissinen
kertoo Itä-Helsingin turvallisuustilanteesta.
Myynnissä uudet Marjaniemi-Seuran
T-paidat, kangaskassit ja isännänviirit
Virvoketarjoilu
Marjaniemi-Seuran hallitus
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Hyvät marjaniemeläiset,

Marjaniemi-Seura on aloittamassa jälleen uutta
toimintavuottaan. Vuosikokous pidetään 25.3. tuttuun tapaan
seurakuntakodissa. Ennen kokousta Helsingin Poliisilaitoksen
edustaja kertoo asuinympäristömme turvallisuuteen ja sen
myötä viihtyvyyteemme vaikuttavista asioista.
Marjaniemi-Seura haluaa ylläpitää asukkaissa kiinnostusta
omaan asuinpaikkaansa ja sen olojen ja viihtyvyyden
kehittämiseen. Seurassamme on yli neljäsataa jäsentä ja
osallistuminen sen tilaisuuksiin ja toimintaan on ollut
kohtuullisen runsasta. Perinteisiin tapahtumiin kuuluivat viime
vuonna siivoustalkoot, Marjaniemi-päivä ja
Itsenäisyyspäiväjuhla. Myös alueemme perinnetiedon
keräämistä on jatkettu ja työ tältä osin alkaakin olla jo
loppusuoralla.
Marjaniemi-Seuran kotisivut on uusittu ja niitä päivitetään
säännöllisesti. Myös Marjaniemen muut yhdistykset voivat
hyödyntää seuran kotisivuja tiedotuksessaan. Kotisivut ovat
osoitteessa www.marjaniemiseura.fi.
Toivotan kaikille marjaniemeläisille oikein mukavaa kevättä!

Matti Saarelainen
matti.j.saarelainen@gmail.com
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Kokouksen avaus
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen
Kokouksen järjestäytyminen
Esityslistan hyväksyminen
Toimintakertomus vuodelta 2012
Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
vuodelta 2012
Tilinpäätöksen vahvistaminen ja
vastuuvapauden myöntäminen
Toimintasuunnitelma vuodeksi 2013
Talousarvio vuodeksi 2013
Jäsenmaksu vuodeksi 2013
Puheenjohtajan valinta vuodeksi 2013
Erovuoroisten hallituksen jäsenten ja
varajäsenten valinta
Varapuheenjohtajan nimeäminen
vuodeksi 2013
Tilintarkastajien ja
varatilintarkastajien valinta vuodeksi
2013
Muut asiat
Kokouksen päättäminen

Hallitus
MARJANIEMI-SEURA RY:N
TOIMINTAKERTOMUS 2012
Yleiskatsaus
Sääntöjen asettamia tavoitteita pyrittiin
noudattamaan entiseen tapaan
yhteistoiminnassa kaupunginosayhdistysten ja
paikallisten harrastusseurojen sekä Helsingin
kaupungin kanssa.
Hallitus
Saarelainen Matti, puheenjohtaja (2012)
Ripatti Kari, varapuheenjohtaja (2012)
Classen Henna, jäsen (2012-2014)
Huhtalo Hannu, jäsen (2012)
Lappalainen Iris, jäsen (2012-2013)
Lehtonen Juhani, jäsen (2012-2014)
Saarelainen, Matti, jäsen (2012)
Tanskanen Raili, jäsen (2012-2013)

Ripatti Kari varajäsen (2012)
Vuorela Markku, varajäsen (2012)

Kunniajäsen
Malmi Ensio
Muut toimihenkilöt
Classen Henna, tiedottaja (2012)
Lappalainen Iiris, kotisivuista vastaava (2012)
Vuorela Kirsti, sihteeri (2012)
Hyvärinen Ilkka taloudenhoitaja (2012)
Elo Jaakko, toiminnantarkastaja (2012)
Nieminen Sam, toiminnantarkastaja (2012)
Sinisalo Jukka, varatoim.tarkastaja (2012)
Tolppanen Risto, varatoim.tarkastaja (2012)
Kokoukset
Seuran vuosikokous pidettiin ma 26.3.2012
Marjaniemen seurakuntakodissa,
Vanamotie 13:ssa.
Ennen vuosikokousta Motiva Oy:n
toimitusjohtaja Jouko Kinnunen piti esitelmän
kotien energiankäytöstä.
Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi
Kauko Nyroos ja sihteerinä Kirsti Vuorela.
Kokouspöytäkirjan tarkastivat Iiris
Lappalainen ja Markku Vuorela.
Kokoukseen osallistui 20 seuran jäsentä.
Seuran hallitus kokoontui toimintakauden
aikana seitsemän kertaa.
Jäsenistö ja jäsenmaksu
Marjaniemi-Seurassa oli 405 jäsentä
31.12.2012.
Seuran jäsenmaksu oli toimintavuonna
varsinaisilta jäseniltä 10 € ja perheenjäseniltä 4 €. 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 37. ilmestymisvuosi. Marjaniemi-tiedote toimitettiin
vuoden aikana neljä 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.

T-paitoja ja kasseja sekä Marjaniemi-valssiCD:itä, karttoja ja kirjoja.

Seuran kotisivut on uusittu ja niitä on
toimittanut Iiris Lappalainen. Kotisivut ovat
osoitteessa www.marjaniemiseura.fi.

Hallitus

Toiminta ja tapahtumat

VUODEN 2013 TOIMINTASUUNNITELMA

Ma 7.5. pidettiin puistoalueiden
siivoustalkoot perinteiseen tapaan.

Marjaniemi-Seura pyrkii

Pe 15.6. pelattiin perinteinen Marjaniemi’s
Golf Championship Games 2012 Mercedes
Benz Kullo Golf Club -kentällä.
Su 19.8. järjestettiin Marjaniemi-päivä
Oskarinpuistossa yhdessä Marjaniemen Lions
Clubin ja Marjaniemen Kiinteistönomistajat
ry:n kanssa. Ohjelmassa oli Roihuvuoren
kirkkoherra Pekka Kaskisen pitämä
aamuhartaus. Paikalla oli VPK:n paloauto ja
partiolippukunta Helsingin Eräkaverit.
Marjaniemen Lions Club järjesti lasten
juoksukilpailun. Yleisöä viihdytti yhtye Vesa
and the Band (Vesa Lintula, Mikael Seire ja
Tony Wallius) Bufetin hoiti MarjaniemiSeura yhdessä Kiinteistönomistajien kanssa.
Lisäksi järjestettiin kirpputori, johon asukkaat
saivat tulla myymään tavaroitaan.
Ti 6.12. järjestettiin itsenäisyyspäivän juhla
Marjaniemen seurakuntakodissa. Juhlapuheen
piti professori Eeva Furman. Musiikkia
esittivät Kaija Hakkila (piano), Kaisa Suninen
(sello) ja Johanna Classen (piano). Tarjoilun
järjesti Camilla Slomp.
Vuoden aikana on edelleen jatkettu
perinnetiedon keräämistä. Seura on myynyt
Marjaniemi-viirejä, Marjaniemi-Seuran
logolla varustettuja

Kesän aikana on maalattu 15 töhrittyä
sähkökaappia Helsingin Energialta saadulla
maalilla.
Arvio
Vuosi oli toiminnallinen. Osallistuminen
seuran tilaisuuksiin oli kohtuullisen runsasta.

*säilyttämään Marjaniemen alueen viihtyisyyden,
luonnonläheisyyden ja omaleimaisuuden.
Seuran hallitus seuraa kiinteästi
asemakaavoitusta Marjaniemessä ja lähialueilla
ja tekee tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä
viranomaisille.
*toimimaan Marjaniemen asukkaiden
yhteishengen elvyttäjänä ja ylläpitäjänä.
Seura järjestää Marjaniemi-päivän yhteistyössä
muiden marjaniemeläisten seurojen ja yhdistysten
kanssa. Lisäksi seura järjestää tutustumis- ja
kotiseututilaisuuksia, illanviettoja,
esitelmätilaisuuksia ja kulttuuritapahtumia.
Ensi syksyksi on suunnitteilla Särkkä-illan
järjestäminen,
*kokoamaan Marjaniemen menneisyyttä koskevaa
teksti- ja kuvamateriaalia sekä mahdollisuuksien
mukaan sopivalla tavalla levittämään sitä
*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.
Hallitus
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Lähin koulu onkin musiikkikoulu
Marjaniemeläiset Mai ja Mia Holi tekevät
läksyjään lumisena sunnuntai-iltapäivänä
olohuoneessaan -alttoviulua ja poikkihuilua
soittaen. Tytöt käyvät peruskoulua ItäHelsingin musiikkikoulun kolmannella ja
neljännellä luokalla.
Marjaniemen naapurissa, Strömsin
kartanomaisemassa sijaitseva musiikkikoulu
on Itä-Helsingin musiikkiopiston ja
Porolahden peruskoulun yhteistyössä
syntynyt soitin- ja musiikinopiskelun keidas.
Koulussa annetaan soitinopetusta joka vuosi
viidessä eri soittimessa. Soitinopetus on
istutettu perusopetuksen lomaan.
Lapset jaksavat koulupäivän ihan eri tavalla,
kun soittotunneilla voi olla leikkisä ja luovasanoo lasten äiti, Katinka Tuisku.
Yhdessä tekeminen ja yhteinen harrastus
yhdistää lapsia ja kasvattaa
yhteenkuuluvuuden henkeä, hän jatkaa.
Mian ja Main luona onkin käynyt paljon
kouluystäviä kylässä leikkimässä ja
soittamassa.
Vanhemman kannalta on kätevää kun lasten
musiikkiharrastukset hoituvat päiväsaikaan.
Kuljettamisilta harrastuksiin olemme myös
mukavasti välttyneet kun tytöt kävelevät
koululle metsän halki itse soittimet
mukanaan, kertoo lasten musiikkiopinnoista
ylpeä isä Matti Holi.
Musiikki ja soittimet ovat innostaneet tyttöjä
lapsesta saakka. Kotona olemme laulaneet ja
kuunnelleet musiikkia yhdessä aina, se on
niin kivaa, sanoo Mai. Nyt on mukavaa kun
koulun kanssa saa käydä esiintymistilaisuuksissa ja tutustua muihinkin soittajiin,
kertoo Mai. Musiikkikoulun opiskelijat voivat
halutessaan liittyä opiston kuoroihin,
Jousiviikareihin ja lopulta Helsingin
Juniorijousiin. Matkaa ja kokemusta kertyy
erilaisissa orkesteri- ja esiintymistapahtumissa. Barokkipäivillä Musiikkitalolla
tuli soitettua muiden musiikkialan harrastajien
ja ammattilaisten kanssa kokonaisen päivän.
Huh! Se on oli hieno päivä, sanoo Mai. Mia
puolestaan kiersi itähelsinkiläisiä
peruskouluja Lapset soittavat lapsillekiertueella. -Oli tosi jännää, esiintymään
lähdettiin aamuvarhain tilausbussilla.

Koulu tarjoaa valtavasti laadukkaita
esiintymiskokemuksia lapsille. Konsertteja ja
kiertueita on paljon. Lisäksi päiväsaikaan
koululla käy vierailijoita tutustumassa koulun
perustajien kehittämään Colorstringsmusiikkiopetusmenetelmään eri puolilta
maailmaa, kertoo Matti Holi. Kerrankin
soittotunnille tuli neljäkymmentä korkeaarvoista vierasta eri puolilta Eurooppaa, lisää
Mia innostuen. Lapset tottuvat nopeasti
soiton seurantaan, eikä jännitystä esiintyä ole
ollenkaan, väittää Matti. No vähäsen aina
jännittää, mutta se on ihan mukavaa, sanoo
Mia.
Miten perhe sitten innostui hakemaan lapsia
musiikin harrastamiseen sitovaan kouluun?
Ei se ollut niin vaikeaa. Muskareiden jälkeen
tuntui vaan luontevalta jatkaa laulun ja
soitannan parissa, kertoo Mai. Koulun
pääsykokeetkin olivat kuin yhtä leikkiä, en
muista jännittäneeni ollenkaan.
Pääsykokeissa todellisia jännittäjiä taitavatkin
olla vanhemmat, musiikkikasvatuksen
sosiaalisuutta, matemaattista ja kielellistä
ajattelua vahvistavaan voimaan luottavat
aikuiset, jotka haluaisivat suoda lapselleen
parasta.

Mia ja Mai musisoivat. Kuva: Renáta Jakowleff

Renáta Jakowleff
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Marjaniemen
Kiinteistönomistajat
Tiedote helmikuu 2013
Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry (MKO)
on Omakotiliittoon kuuluva yhdistys, jonka
tarkoituksena on ajaa pienkiinteistöissä
asuvien etuja ja palvella jäsenkuntaansa.
Liity sinäkin jäseneksi! Jäsenmaksu on
20 euroa/v, joka sisältää myös Omakotiliiton
jäsenyyden ja sen tarjoamat jäsenedut, mm.
Suomen Omakotilehden, neuvontapalveluja
ja alennuksia.
Kiinteistönomistajien internet-sivuilla
www.marjaniemi.fi on linkki myös muiden
marjaniemeläisten yhdistysten sivuille.
Kiinteistönomistajiin voit liittyä joko
MKO:n sivujen tai omakotiliiton sivujen
(www.omakotiliitto.fi ) kautta tai myös
ilmoittamalla yhteystietosi
varapuheenjohtajalle p. 040-5011912.
Hallitus 2013
Hannu Huhtalo (pj, varainhoitaja) ,
Matti Aalste (sihteeri), Risto Ekström,
Jaakko Elo, Kai Haarma, Leena Hakli,
Olli Happonen, Eero Paananen (varapj.),
Eero Pere, Kalle Schneider, Raili Tanskanen
Varajäsenet:, Tommi Harju, Tauno Huopainen,
Markku Saijets, Mikko Varhe.

Omakotitalkkarit
Omakotitalkkaritoiminta on jäsenetu, jonka
tarkoituksena on tarjota ikääntyville tai
muuten apua tarvitseville jäsenille pientä
korvausta (5 € / tunti) vastaan erilaista
asumisapua.
Talkkareina toimivat:
Jukka-Pekka Heinonen p. 0400-519918
Kristian Mattinen p. 045-8827885
Jari Mäntylä p. 045-1111620
Yhteyshenkilöinä talkkaritoimintaan
liittyvissä asioissa toimivat
Raili Tanskanen p. 3235933 / 040-5939385
ja Eero Paananen p. 040-5011912.

Marjaniemen Lions Club kiittää
Lions Club Helsinki Marjaniemi kiittää
lämpimästi kaikkia joulumarkkinoillemme
15.12. osallistuneita. Kiitokset myös niille,
jotka tukivat toimintaamme markkinoita
edeltäneen ennakkomyyntikierroksen
yhteydessä. Jokainen osallistuja on mukana
tukemassa työtämme nuorten syrjäytymisen
estämiseksi.
Tässä sääveikkauksen tulokset. Jouluaaton
lämpötila Marjaniemessä klo 12 oli -9.8 C.
Lähimmäksi veikkasivat:
1) Leif Gustafsson (-8.55 C)
2) Kaarina Sundman (-6.9 C)
3) Anneli Karppinen (-6.7 C)
Kaikkiaan veikkauksia oli 13 kpl. Palkinnot
(Fazer suklaalevyt) on toimitettu voittajille.
Onnittelut vielä kerran voittajille.
Kuluva vuosi on Marjaniemen Leijonien
juhlavuosi. Lions Club Helsinki Marjaniemi
täyttää tänä vuonna 40 vuotta.
Tarkoituksemme on juhlavuotemme aikana
kerätä Marjaniemi-aiheisia valokuvia
loppuvuonna julkaistavaa Marjaniemi 2014
kalenteria varten. Jos sinulla on Marjaniemen
maisemia, luontoa jne. esittäviä uusia tai
vanhoja valokuvia ja haluat osallistua tähän
kalenterihankkeeseemme, niin olemme
kiitollisia, jos saamme kuvat käyttöömme.
Valokuvat voi toimittaa Tarmo Havunnalle
sähköpostitse osoitteella
perhe.havunta@hotmail.com tai vaikka
muistitikulla, postios. Kallioharjuntie 2,
00930 Helsinki. Mukaan mielellään tieto
kuvan ottajasta, kohteesta ja kuvauksen
ajankohdasta.

Jorma Vuorio

