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ILOISEN, KAUNIISSA SÄÄSSÄ VIETETYN VAPUN JÄLKEEN…
MARJANIEMEN PERINTEISET SIIVOUSTALKOOT
MAANANTAINA 6.5. KLO 12 ALKAEN
Kaupunki toimittaa talkoopäivänä jätesäkkejä ja roskapihtejä
Oskarinpuistoon (leikkipuiston puoli) Strömsintien länsipää ja
Särkänpuistoon.
Voit kerätä roskia talven ja vapun jäljiltä Marjaniemen katujen
varsilta ja viedä ne yllämainittuihin paikkoihin, joista kaupunki
hakee ne pois.
Huom! Kiinteistöjen tontit ja piha-alueet eivät kuulu talkoiden piiriin.

On aika vetää viiri lipputankoon…
Marjaniemi-Seuran logolla koristellut viisimetriset isännänviirit myynnissä
60 euron hintaan. Viirejä myy Vuorela, p. 044 3431 063

Marjaniemessä PIHAKIRPPIS sunnuntaina 26.5. kello 10-16.
Osoite: Niittyranta 2. Vaatteita, leluja, kirjoja, huonekaluja jne.
Myös Cafe Voikukka!
Myynnissä myös Marjaniemi-Seuran paitoja
TERVETULOA!
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1.8.2013. Painopaikka:
Itä-Helsingin monistus
Kuvat: ClipArt, Google

”Älyttömän turvallinen Marjaniemi”
Otsikon sanoilla kuvaili Itä-Helsingin lähipoliisi Katja Nissinen
asuinaluettamme Marjaniemi-Seuran vuosikokouksen
yhteydessä pitämässään esityksessä. Se oli hyvä kuulla.
Vaikka Itäkeskuksen alueen, johon Marjaniemikin kuuluu,
rikostilastot eivät mairittele, ei rötöstelyä ole onneksi juuri
nähty täällä. Esimerkiksi asuntomurtoja tai -varkauksia kuten
taannoin Laajasalossa ei ole ollut. Kaupustelijoita liikkuu kyllä,
ja heistä joidenkin todelliset aikeet ovat saattaneet herättää
epäilyksiä. Kaupustelu ei ole kiellettyä. Lähipoliisi kaipaa
kuitenkin tuntomerkkejä aggressiivisista tuputtajista, mikäli
sellainen sattuu ovellesi.
Jotkut ovat tehneet havaintoja täällä liikkuneista epämääräisistä
autoista. Poliisi kehottaa ottamaan tällaisista autoista
rekisterinumeron ylös ja suosittelee, ettei autoihin ja pihalle
jätettäisi näkyville mitään rahanarvoista, joka saattaisi herättää
ulkopuolisissa vääränlaista mielenkiintoa.
Kesä on pian ja sen myötä kesälomat, jolloin ollaan usein poissa
ja talo tyhjillään. Tilanne saattaa olla otollinen rikollisella
mielellä liikkuville. Lähipoliisimme toivoo meidän
pitämään silmämme auki ja olemaan yhteydessä häneen
(katja.nissinen@poliisi.fi), mikäli havaitsemme tavallisuudesta
poikkeavaa tai epäilyttävää toimintaa kotikulmillamme.
Hyvää kesää toivotellen

Henna Classen

Tervetuloa Marjaniemi-Seuran jäseneksi:
Harri ja Taija Luhtala, Punapaadentie 4
Liity seuran jäseneksi nettisivuillamme
www.marjaniemiseura.fi
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Seurakunta luopuu Marjaniemen
seurakuntakodista

Marjaniemen Lionsklubi
40 vuotta

Marjaniemen korkeimmalla kohdalla
Vanamotiellä on matala tumma talo, Marjaniemen
seurakuntakoti. 1970-luvulla rakennettu talo on
viime vuosina jäänyt hyvin vähälle käytölle,
syynä kiinteistön heikko kunto ja hankala sijainti
korkean mäen päällä. Varsinkin talvella monien
on ollut vaikea nousta jyrkkää mäkeä ylös
seurakuntakodille.

LC Helsinki/Marjaniemi
juhli 40-vuotista taivaltaan
13.4.2013 hotelli
Rantapuistossa
Vuosaaressa.
Lämminhenkisessä ja
rennossa juhlassa oli
mukana vieraita myös kummiklubista Ruotsista,
Nynäshamnista. Tervehdyksen juhlaan toivat
myös Marjaniemi-Seura, Marjaniemen
Kiinteistönomistajat ry, Marjaniemen VPK ja
Marjaniemen Purjehtijat.
Juhlassa oli mukana myös klubin kolme
perustajajäsentä, Ensio Malmi, Unto Rissanen ja
Oiva Viljanen. Klubin presidentti Ville
Jääskeläinen jakoi heille Suomen lionsliiton
40-vuotisansiomerkit. Juhlapuheiden ja 6pack
musiikkikabaree -ryhmän vauhdikkaan esityksen
jälkeen ilta huipentui juhlatanssiaisiin.

Seurakuntakoti on kärsinyt kosteusvaurioista ja se
on tullut elinkaarensa päähän. On toden-näköistä,
että kiinteistö saattaa aiheuttaa käyttäjilleen
terveyshaittaa. Sen vuoksi seura-kunta ei ole
uskaltanut järjestää siellä monia tapahtumia.
Esimerkiksi päiväkerho lopetettiin pari vuotta
sitten.
Roihuvuoren seurakunnan seurakunta-neuvosto
on keskustellut Marjaniemen seurakuntakodista
useaan otteeseen viime vuosien aikana. Monien
pohdintojen jälkeen seurakuntaneuvosto päätti
21.3. yksimieli-sesti, että seurakunta luopuu
Marjaniemen seurakuntakodin käytöstä 10.6.
Talon heikon kunnon ja vähäisen käyttöasteen
lisäksi asiaan vaikutti seurakunnan tiukkeneva
taloudellinen tilanne. Kiinteistöjen ylläpito on
kallista.
Käytännössä vastuu seurakuntakodin
tulevaisuudesta siirtyy kesäkuussa
seurakuntayhtymän kiinteistötoimistolle.
Seurakuntayhtymä selvittää kiinteistön tulevia
käyttömahdollisuuksia. 10.6. alkaen Marjaniemen
seurakuntakodissa ei enää järjestetä Roihuvuoren
seurakunnan toimintaa, eikä taloa vuokrata
yksittäisiä tilaisuuksia varten.
Marjaniemeläisille on suru luopua seurakunkodista. Onneksi Roihuvuoren kirkkoon on
kuitenkin lyhyt matka ja siellä on paljon toimintaa
eri-ikäisille. Tervetuloa mukaan!
Hyvää kesää marjaniemeläisille!

Anja Nurminen, Roihuvuoren aluepappi
anja.nurminen@evl.fi; puh. 09 2340 5736

Marjaniemeläiset tuntevat klubin varmasti
parhaiten perinteisten joulumarkkinoiden
järjestämisestä Ison-Antin leikkipuistossa. Tällöin
neljän tunnin aikana myydään 100 joulukuusta ja
klubin ladyjen itse valmistamia joululeivonnaisia.
Viikkoa ennen joulumarkkinoita on jo kierretty
ovelta ovelle ja myyty linnunpönttöjä,
taliruukkuja ja hiekoitussoraa. Tällä kaikella on
kerätty vuosittain noin 10.000 euroa, joka jaetaan
kokonaisuudessaan eri hyväntekeväisyyskohteisiin.
Marjaniemen Lionsklubin toiminnan- ja
avustusmuotojen painopiste on jo vuosia ollut
nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen. Klubi on
tukenut paikallisten urheilu- ja harrastusseurojen
toimintaa ja järjestänyt koulutusta opettajille ja
vanhemmille tukemaan nuoria ja heidän
vanhempiaan. Juhlavuotena klubin ladyjen
avustuskohteina ovat ”Omaiset mielenterveystyön
tukena” ja ”Kasvun eväät” ohjelmat.
Ilman marjaniemeläisten panosta ei klubin
toiminta olisi mahdollista. Marjaniemen
Lionsklubi kiittääkin kaikkia teitä, jotka olette sen
toimintaa olleet tukemassa ja toivottaa samalla
kaikille marjaniemeläisille hyvää kevättä ja kesää.

Jorma Vuorio
Marjaniemen Lionsklubin tiedotusvastaava
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I am sailing, I am playing tennis, golf…..
MARJANIEMEN PURJEHTIJAT

Marjapallon tenniskurssi

Marjaniemen purjehtijat on junioritoiminnan osalta
yksi aktiivisimmista seuroista Itä-Helsingissä.
Alkeiskurssiemme tavoitteena on tutustuttaa
jollapurjehdukseen sekä herättää kiinnostus lajia
kohtaan. Kurssilla opitaan purjehduksen peruskäsitteet ja veneilyturvallisuutta, purjehditaan
helpoissa olosuhteissa ohjaajan valvonnassa ja
harjoitellaan solmuja. Unohtamatta leikkiä!

Perinteinen Marjapallon tenniskurssi
järjestetään 5 -15 -vuotiaille koulujen
loputtua 3.-7.6. Oskarinkentällä klo 8.30 -17
välisenä aikana.

Alkeiskurssit on tarkoitettu 7-13 -vuotiaille, mutta
ikäraja ei ole ehdoton. Kohtuullinen uimataito on
eduksi. Purjehtiminen tapahtuu pienryhmissä, joita
kouluttajat ohjaavat saattoveneistä. Kaikki
ohjaajamme ovat suorittaneet vähintään Suomen
purjehdus ja veneily ry:n junioriohjaajan
peruskurssin.
Jollan kaatuminen on käytännössä täysin
mahdollista, ja ilman harjoittelua mahdollisesti
pelästyttävä kokemus. Tämän vuoksi tätä
harjoitellaan uimahallin lämpimässä vedessä.
Kaikki ennen 15.5. alkeiskursseille ilmoittautuneet
pääsevät mukaan uimahalliharjoitukseen,
Pirkkolan uimahalliin.
Marjaniemen purjehtijoiden järjestämät alkeis- ja
jatkokurssit:
Marjaniemi kevätleiri (ilta) 6.–7.5. teoria ja
vesiharjoitukset 27.–29.5.
Marjaniemi kevätleiri (viikonloppu) 11.5. teoria ja
vesiharjoitukset 25.–26.5.

Kurssin vetäjinä toimivat marjaniemeläiset
Kalvin Karttunen ja Peik Havunta.
Molemmat ovat toimineet aiemmin valmentajina
Marjapallon tenniskursseilla ja
harrastaneet kilpatennistä Smash-tenniksessä.
Viikon aikana järjestetään 4 erillistä kurssia, joissa
opetusta on 2 tuntia päivässä maanantaista
perjantaihin. Kurssilla on 1,5 tuntia varsinaista
tenniksen opetusta ja 0,5 h oheisliikuntaa.
Tenniskurssille otetaan max. 32 pelaajaa ja heidät
jaetaan tason ja iän mukaan sopiviin ryhmiin.
Oma maila ja juomapullo mukaan.
Ilmoittautumiset 20.5. mennessä
marjapallo@hotmail.com
Ryhmät ilmoitetaan sähköpostilla
viimeistään 25.5.2013.
Kurssinhinta on 45 euroa/pelaaja ja sisaralennus
on 5 euroa (veli/sisar maksaa 40€).
Maksu suoritetaan Marjapallo ry:n tilille
Sampo 800012-182245 ennen kurssin alkua.
Maksutosite mukaan ensimmäisellle tunnille.
Terveisin

Marja Karttunen, puh.joht. Marjapallo ry

Marjaniemi kokopäiväkurssi kesäkuun 1. viikko
3.–7.6. klo 9–16
Marjaniemi kokopäiväkurssi kesäkuun 2. viikko
10.–14.6. klo 9–16
Marjaniemen purjehtijat on mukana East Side Sailing
Team (ESST) -seurayhteistyössä, jonka tarkoituksena
on järjestää laadukasta lasten ja nuorten purjehduksen
alkeiskoulutusta sekä valmennusta. Yhteistyössä on
mukana tällä hetkellä kaksitoista venekerhoa ja
pursiseuraa Itä-Helsingin, Sipoon ja Vantaan alueelta.
Lisätietoa kaikista ESST- kursseista ja
ilmoittautumisesta löydät osoitteesta:
www.eastsidesailingteam.fi

Laura Helvelahti

Suomen tulevia tennisässiä?
Kuva: Marja Karttunen
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Marjaniemen mestaruuskisa
kaikentasoisille golfaajille!
Perinteinen Marjaniemen golfmestaruuskilpailut eli
Marjaniemi’s Golf Championship (MGC) pelataan
Vuosaari Golfin arvokkaalla kentällä 14.6. klo 13 alkaen
sekä yksilö- että viihteellisenä ryhmäkilpailuna.
Perinteiseen tapaan kilpailun palkintojenjako
gaalaillallisineen järjestetään Marjaniemen
Purjehtijoiden kerhotalolla.
Pelimaksu sisältää vihermaksun, saunan, päivällisen,
monenlaisia virvokkeita ja palkintojenjakogaalan.
Pelkkä illallinen on 25 euroa ja alle 14-vuotiaat voivat
liittyä mukaan ilmaiseksi.
MGC 2013 85 euroa
MGC 2013 osakkaalta,
jolla on pelilippu 55 euroa + pelilippu
MGC 2013 osakkaalta,
jolla on henk. koht pelioikeus 55 euroa
MGC 2013, jos pelaajalla on pelilippu
65 euroa + pelilippu

Marjaniemen uimarannalla, Kivalontiellä
sijaitseva kioski on avoinna kesällä
3.6.-11.8. päivittäin klo 10 - 18.
Myynnissä kesäherkkuja joka lähtöön kahvia, limpparia, pullaa, lihapiirakoita,
hodareita, sipsejä, jäätelöä ja karkkia.
Lämpimästi tervetuloa poikkeamaan
kahville merelliseen ympäristöön!
Uimaseura ORCA Helsinki ry
www.orca.fi

Kilpailuun saavat osallistua ainoastaan entiset ja
nykyiset marjaniemeläiset. Tule mukaan kilpailemaan
ja viihtymään –vaikka vain palkintojenjakogaalaan.
Ilmoittautumiset tai tarkemmat ohjeet
hkaasinen@hotmail.com / 0400 252550 Harri
Kaasinen.

Uimarannan valvonnan järjestää
kaupunki. Ajat ovat samat kuin kioskin
aukioloajat. Huom! Pukuhuoneet
suljetaan klo 17.30.

Yhteistyökumppanuus MGC:n kanssa perustuu iloiseen
vapaaehtoisuuteen. Tänä vuonna meitä on tukemassa
ainakin Estacon, Opdeco keittiöt, Lämpödiileri, Putzer ja
Lippupiste Oy

PERINTEINEN MARJANIEMI-PÄIVÄ
SUNNUNTAINA 18.8.

Parhain terveisin,
MGC järjestelytoimikunta

Kaikille Marjaniemen koululaisille
hyvää ja aurinkoista kesää.
Tämän kevään ylioppilaille lämpimät
onnittelut ja menestystä jatkossakin!

HISTORIAN HAVINAA…
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Nykymarjaniemeläiset eivät voi liikenneyhteyksistä liiemmin valittaa. Niiden puolesta on taisteltu jo yli 80
vuotta. Toimeliaat marjaniemeläiset (Marjaniemen Huvilayhdyskunta) perustivat vuonna 1930 oman linjaautoyhtiön, jotta kulkeminen Helsinkiin helpottuisi. Ohessa Sosiaalidemokraatti-lehdessä 27.9.1930 julkaistu
artikkeli matkatunnelmista. Juttu on julkaistu aiemmin Marjaniemi-tiedotteessa numerossa 3/1988.
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Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry (MKO)
Kutsu MKO:n vuosikokoukseen
Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry:n vuosikokous pidetään tiistaina 14.5.2013 klo 18.30
seurakuntakodissa, Vanamotie 13
Kokouksessa käsitellään vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä muut sääntömääräiset
asiat.
TERVETULOA KOKOUKSEEN!

Kutsu kaikille marjaniemeläisille avoimeen keskustelutilaisuuteen uusista
omakotiasujille tulevista velvoitteista 14.5.2012 klo 19Omakotiasumisen kustannukset ovat jatkuvassa nousussa (energia, vesi, jäte,
kiinteistövero...). Lisäksi on säädetty uusia velvoitteita, joihin on syytä varautua. Tule
keskustelemaan näistä ja muista meitä kiinnostavista aiheista. Asiantuntijana paikalla on
Omakotiliiton Helsingin piirin puheenjohtaja, Helsingin rakennusvalvonnan
tarkastusinsinööri Arto Lind.
Energiatodistus: Säädökset on uusittu. Myös vanhoilta omakotitaloilta vaaditaan 1.6.2013 (ennen
1980 käyttöönotetuilla 1.7.2017) alkaen, jos asunto myydään tai vuokrataan. Todistuksessa mm.
määritetään rakennuksen E-luku (kuten esim. kodinkoneilla). E-luku ei enää perustu mitattuun
kulutukseen, vaan on laskennallinen ja riippuu mm. talon rakenteista ja lämmitykseen käytettävästä
energiasta.
Todistuksen hinnaksi arvioidaan 500 -700 euroa. Omakotiliitto on vastustanut todistuksen
pakollisuutta ja on käynnistänyt kansalaisaloitteen energiatodistuslain muuttamiseksi.
Aloitetta voi kannattaa verkko-osoitteessa https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/297 tai myös
tilaisuuksissamme 14.5.
Tietoa energiatodistuksesta saa mm. Motivan neuvontapalvelusta p.0424 281 291 ja verkkosivuilta
www.ymparisto.fi/energiatodistus , www.motiva.fi/energiatodistus , www.ara.fi ja
www.omakotiliitto.fi .
Korjausrakentaminen: Asetus energiatehokkuuden parantamisesta korjausrakentamisessa tulee
voimaan 1.9.2013 (rakennuslupahakemuksen jättöpäivä). Asetus koskee sellaisia korjauksia, joihin
tarvitaan lupa. Tällöin tulee pääsääntöisesti (poikkeuksia on) parantaa myös rakennuksen
energiatehokkuutta niin, että laissa ja asetuksessa asetetut minimivaatimukset täyttyvät.
Tiedote verkossa:
http://energiatodistus.motiva.fi/uutiset/ym-korjausrakentamisenenergiamaaraykset/ ,
ympäristöministeriön asetus:
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=142232&lan=fi .
Uudisrakennukset: uudisrakentamista koskevat ohjeet (huomattavasti korjausrakentamista
tiukempina ja velvoittavampina) tulivat voimaan 1.7.2012.
Virvoketarjoilu. TERVETULOA keskustelemaan!
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Jäsenyys
Kiinteistönomistajiin voit liittyä joko MKO:n kotisivujen (www.marjaniemi.fi/mko) tai
omakotiliiton sivujen (www.omakotiliitto.fi ) kautta tai myös ilmoittamalla yhteystietosi
p. 040-5011912. Jäsenmaksu on 20 euroa/v, joka sisältää myös Omakotiliiton jäsenyyden ja sen
tarjoamat jäsenedut, mm. neuvontapalveluja ja neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Suomen
Omakotilehden. Tilaisuuksissamme14.5. voi myös liittyä jäseneksi.

Omakotitalkkarit
Omakotitalkkaritoiminta on MKO:n 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).
Omakotitalkkaripalveluja v. 2012 käyttäneiden kannattaa ilmoittaa maksamansa palvelumaksut
kotitalousvähennyslomakkeella veroehdotusta tarkastaessaan (lomakkeelle kohtaan Yrityksen nimi
Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry, Y-tunnus 1880217-5).

Ajankohtaista kaavoituksesta
Uuden yleiskaavan laadinta on aloitettu kaupunkisuunnitteluvirastossa (www.yleiskaava.fi ).
Tulee ohjaamaan kaavoitusta n. vuoteen 2030 saakka.
Kaavoituskatsaus 2003 on jaettu joka kotiin. Julkaisussa esiteltäviä hankkeita ovat mm.
− Itäkeskus (hanke 100): Itäväylän kattamisen seuraavien vaiheiden ja Kehä I:n
eritasoliittymän alueen asemakaavatyöt aloitetaan v. 2013...
− Puotilanranta – Niittyranta (124): Vuosaaren sillalta Koivuniemen kärkeen ulottuvalle
ranta-alueelle suunnitellaan kerros- ja pientaloasumista, venesatamatoimintaa ja alueelle
sopivaa liiketoimintaa. Myös asuntolaivojen ja kelluvien asuntojen sijoittamista tutkitaan.
Kevyen liikenteen verkostoa täydennetään rantoja kiertävän raitiston sekä Itäkeskuksen ja
Vuosaaren suuntaan.
Itäväylän ja Kehä I:n liittymä: Kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt kokouksessaan
9.4.2013 nk. kaukalovaihtoehdon jatkosuunnittelun pohjaksi. Näin ollen massiiviseen siltaan
perustuva vaihtoehto lienee lopullisesti haudattu. MKO on vastustanut em. siltaa ja kannattanut
valittua vaihtoehtoa.
Roihuvuoren/Marjaniemen koulu on ollut esillä kaupunkisuunnittelu- ja opetuslautakunnissa.
On esitetty sisäilmaongelmista kärsivän Vuorenpeikontien koulun purkamista ja uuden koulun
rakentamista Marjaniemen Sinivuokonpolulle. Käsittely jatkunee vielä pitkään. Roihuvuoressa on
laajaa vastustusta esitystä kohtaan. Syksystä alkaen Vuorenpeikontien opetus siirretään Porolahden
parakkeihin. Opetus Sinivuokonpolulla jatkuu.

