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KUTSU
3. SYYSSOITTAJAISIIN
ISÄNPÄIVÄNÄ 10.11.
KLO 17
Marjaniemi-Seura kutsuu teidät ,
7-18 –vuotiaat musiikkia harrastavat
marjaniemeläiset, esiintymään
Syyssoittajaisissa 10.11. Oskarinpuiston
toimintakeskuksessa (Marjaniemenranta 48)
Samalla kutsutaan paikalle runsaasti marjaniemeläisyleisöä.
Tilaisuudessa esitetään omavalintainen kappale soittaen tai laulaen,
yksin tai yhdessä.

Musiikkitapahtuman tarkoituksena on paitsi pitää hauskaa ja tarjota nuorille esiintymismahdollisuus myös edistää yhteisöllisyyttä asuinalueellamme.

Kaikki osallistujat palkitaan.
Tarjoilua!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään ke 6.11.:
Henna Classen, p. 040 5113428,
henna.classen@gmail.com

Rohkeaa ja runsasta osanottoa toivoen
Marjaniemi-Seura
MARJANIEMI-SEURA ry
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Leffasta JA futiksesta

Tapahtuu Marjaniemessä
Marjaniemi-Seuran syksy alkoi perinteisen Marjaniemi-päivän
vietolla koulujen alettua. Uutta sen sijaan oli elokuisena iltana
T.J. Särkän puistossa järjestetty ulkoilmaelokuvaesitys. Särkän
ohjaamassa tutussa elokuvassa seurattiin Suomisen perheen
elämää noin 70 vuotta sitten. Elokuvassa perhe viettää kesää
Marjaniemen Kesärannassa (Marjaniemenranta 2), jolla paikalla
sijaitsi Särkän oma kesäasunto. Suurkiitos Juhani Lehtoselle,
joka ennen elokuvaa ansiokkaasti kertoi T.J. Särkästä, tämän
urasta ja elokuvista. Tämä asiantunteva taustoitus oli
ehdottoman tärkeä osa elokuvailtaa ja teki siitä oikean
kulttuuritapahtuman.
Perinteeksi on hyvää vauhtia muodostumassa marraskuussa
pidettävät Marjaniemen kolmannet Syyssoittajaiset. Tällä kertaa
tapahtumapäivä sattuu olemaan isänpäivä 10.11. Rohkaisen
nuoria musiikinharrastajia antamaan isille musiikillisen lahjan
osallistumalla soittajaisiin. Tehkäämme siis soittajaisista tänä
vuonna isänpäiväkonsertti!
Viime tiedotteesta saimme lukea Eeva Silvennoisen muisteloita
Marjaniemen seurakuntakodin kulta-ajoilta, jolloin talo
suorastaan kuhisi toimintaa. Nyt on seurakuntakodille jouduttu
jättämään hyvästit. Niinpä syyssoittajaiset pidetään
Oskarinpuiston toimintakeskuksessa. Myös seuran
itsenäisyyspäiväjuhla järjestetään siellä.
Kalle Schneider kertoo kirjoituksessaan jalkapallomaalin
kohtalosta. Siitä tulikin mieleeni, että Oskarinpuiston
parannussuunnitelmassa pari vuotta sitten oli piirretty
jalkapallomaali entisen maalin paikalle ja lisäksi liikuteltava
maali nurmikentän toiseen päähän. Eipä ole maalia vielä
näkynyt, mutta jospa ensi keväänä.
Mukavaa syksyä toivottaen
Henna Classen

Kiitos paljon siitä, että lukuisat alueemme
asukkaat ottivat osaa Marjaniemi-Seuran
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järjestämään elokuvailtaan torstaina 29.8.
Konsepti oli yksinkertainen ja toimi aika hyvin,
myös sää suosi meitä. Suurimpana haasteena ei
ollut hankkeen luvitus, vaan sähkön saanti
projektorille. Tämä vanha laite nimittäin vaati 16
ampeerin ja 1 kilowatin tehoista voimavirtaa.
Helsingin kaupungin väliaikaisen sähkön
hankintahinta tarvittavalle voimavirralle olisi ollut
budjetillemme liikaa. Tässä yhteydessä haluan
kiittää erityisesti Antti Jarvaa, joka ystävällisesti
antoi sähkökapasiteettiaan käyttöömme sekä
edelleen myös Eero Pereä, joka hankki ja järjesteli
suhteellisen pitkän johdotuksen muutaman
kiinteistön puutarhojen kautta projektorille.
Sähköstä ei totisesti sitten ollut pulaa. Marjaniemi
on alueena historiallisesti ollut hyvin mielenkiintoinen aktiivisine sekä taiteellisine asukkaineen ja potentiaalia todellakin löytyy. Koska
henki on hyvä ja ilta onnistui, tulemme nyt
pohtimaan jatkossa tämäntyyppistä tapahtumaa
myös ensi syksylle.
Lisäksi haluaisin tiedottaa asukkaita Särkän
puiston jalkapallomaalin kohtalosta, joka on
seuraavanlainen: Elokuva-illan jälkeen
huomasimme naapurini Hannu Huhtalon kanssa
maalin makaavan hiekkalaatikon vieressä maassa
rikkinäisenä. Totesimme maalin yläpalkin
murtuneen sekä muuta pientä. No, eipä kauaa
pohdittu, kun olimme jo hakeneet uudet
painekyllästetyt palkit, pultit, mutterit,
lukkoprikat, poranterät, vasaran, mittanauhan,
sahan, vatupassin ja puuliiman. Lauantaina
iltapäivällä oli jalkapallomaali jo kuin uusi ja
totesimme onnistuneemme korjauksessa
poikkeuksellisen hyvin. No, seuraavana tiistaina
jalkapallomaali vietiin Staran toimesta pois.
Perusteluna oli se, että Stara ei voi ottaa
vastuulleen mahdollisesti jalkapallomaalista
aiheutuvia onnettomuuksia. Vastuu julkisten
puistojen kalustamisesta ei voi myöskään siirtyä
asukkaille. Argumentit ovat ymmärrettäviä ja
kyllähän jotkut isommat pojat vetivätkin komeita
ja kovia kanuunanlaukauksia, kun samalla maalin
takana juoksenteli pikkuvauvoja tutit suussa. En
tiedä, kuka jalkapallomaalin Särkän puistoon toi,
minusta siitä oli suurta iloa niin kauan kun se
kesti. Kiitos siitä sinulle tuntematon jalkapallon
ystävä Marjaniemestä! Jalkapallomaali on nyt
Staran Roihuvuoren varikolla ja sen voi sieltä
lunastaa. Jos jollekulle on sille käyttöä, suosittelen
ja tässä yhteydessä takaan, että maalin yläpalkki ei
enää murru.

Kalle Schneider

Marjaniemen rantakirppis loi
yhteisöllisyyttä
Pihoillamme on totuttu näkemään keväisin
kirpputoreja, mutta 26.5. järjestettiin Marjiksen
kirppistapahtuma Marjaniemen rantakirppis.
Mukana oli useita kymmeniä myyntikojuja
pihoilla ja kadun varsilla rannan läheisyydessä.
Myytävänä oli muun muassa koruja, lasten ja
aikuisten vaatteita, kirjoja, lasitavaraa, leluja ja
huonekaluja. Pieniä ”kahviloita” oli myös
useimpien myyntikojujen yhteydessä.
Viime vuoden pihakirppiksen järjestäjän
näkökulmasta kävijöitä oli nyt runsaammin!
Tämän tyyppinen yhteisöllisyys Marjiksessa on
enemmän kuin mukavaa, joten toteutetaan kirppis
jälleen ensi keväänä. Toivottavasti mahdollisimman moni lähtee jälleen mukaan toimintaan!

Kirpparimyyjä
Jasmin Koistinen

TERVETULOA MARJANIEMI-SEURAN
JÄSENEKSI:
Yvonne ja Arto Karjagin, Marjaniementie 18 B 1
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Silja Romo ja Kimmo Lahti, Marjaniementie 18 B 2
Maritta Mäkelä ja Jari Mäkinen,
Kunnallisneuvoksentie 8 b A
Mikko Riila, Marjaniementie 1
Janne Fredén, Vanamotie 11
Tanja Jussila ja Markku Heinonen, Vanamotie 14 a B

Seuraan voi liittyä nettisivuillamme
www.marjaniemiseura.fi. Liittymisvuonna ei peritä
jäsenmaksua,
Vanhoille jäsenille tiedoksi, että vuoden 2013
jäsenmaksulomakkeet jaetaan postilaatikoihin
viikon 41 aikana, joten tarkkaile postiasi.

Marjanimen Kiinteistönomistajat ry
(MKO)
Ajankohtaista
MKO on antanut lausunnon 12.6.
Vartiosaaren ja muiden lähisaarien
kehittämisestä. Pidämme tärkeänä, että
saarten virkistyskäyttöä parannetaan mm.
kulkuyhteyksiä lisäämällä. Kannatamme
Vartiosaaren säilyttämistä virkistysalueena.
Helsingin omakotiyhdistykset järjestävät
22.10. klo 17-20 kaikille avoimen tilaisuuden
”Hyvän talonpidon RoadShow”, jossa
käsitellään mm. energiatehokkuutta, kosteusja hometalkoot -projektin ja
huoltokonseptiprojektin tuloksia. Paikalla on
myös yhteistyökumppaneita esittelemässä
palveluitaan. Tilaisuudesta tarkemmin
osoitteessa http://www.huoltokonsepti.net.
Tilaisuus pidetään sähkötalon auditoriossa,
Runeberginkatu 1 A. Valitettavasti tilat
rajoittavat osallistujamäärän n. 60:een.
Jos haluat osallistua, ilmoittaudu mitä
pikimmin (eero.paananen@kolumbus.fi,
0405011912 )
Kansalaisaloite

Laki energiatodistuksesta on laajennettu
koskemaan myös vanhoja omakotitaloja.
Omakotiliitto katsoo, että lakiin liittyy monia
epäkohtia ja on käynnistänyt kansalaisaloitteen sen muuttamiseksi. Lain epäkohtia
on käsitelty laajalti lehdistössä ja sitä
koskevaa tietoa on mm. Omakotiliiton
internet-sivuilla
http://www.omakotiliitto.fi/kansalaisaloite .
Aloitetta voi kannattaa sähköisesti
(linkki/ohjeet em. osoitteessa) tai
allekirjoittamalla kannatuslomakkeen.
Tiedotteen lopussa on lomake, jolla voi
lähettää kannatusilmoituksen
Omakotiliittoon maksutta.
Marjaniemen Kiinteistönomistajat toivoo
myös kaikkien marjaniemeläisten
osalllistuvan näihin meitä kaikkia
hyödyttäviin talkoisiin!

Omakotitalkkarit
Omakotitalkkaritoiminta on MKO:n jäsenetu,
jonka tarkoituksena on tarjota ikääntyville tai
muuten apua tarvitseville jäsenille pientä
korvausta (5 € / tunti) vastaan erilaista
asumisapua.
Talkkarien yhteystiedot:




Jukka-Pekka Heinonen
p. 0400-519918
Christer Lindroos p. 045-8827885
Jouni Rautiainen p. 045-1111620

Työtilaukset suoraan talkkareilta. Lisätietoja
palvelusta Raili Tanskaselta p. 09-3235933
tai 040-5939385 ja Eero Paanaselta
p. 040-5011912 .

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
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tarjoamat jäsenedut, mm. viisi kertaa
vuodessa ilmestyvän Suomen Omakotilehden.
Marras-joulukuussa ilmoittautuneilta ei
jäsenmaksua vuodelta 2013.
_____________________________________

energiat vähissä, särkyä, kipua kehossa,
unettomuus) ja on erittäin rentouttavaa.
Kysy lisää/varaa hoitoaika!
Jasmin Koistinen
p. 040 5751090

Talviuinti tavaksi
Meriuimarit ry:n

avointen ovien päivä
sunnuntaina
13.10. 2013 klo 10 – 13
Marjaniemen uimarannassa
Marjaniemenranta / Kivalontie Helsinki 93
Itäkeskuksen metroasemalta n. 1,5 km
Talviuintiharrastuksen ja
yhdistyksen toiminnan esittelyä
www.meriuimarit.fi
Otetaan uusia jäseniä, liittymismaksu 30 €
Maksun voi suorittaa myös Smartumseteleillä
Tiedustelut p. 0400 – 828440
Pirteyttä pimeään! Hyytävän ihanaa!

Roi-kahvila palvelee Roihuvuoressa
Kesällä meitä marjaniemeläisiäkin
hemmotteli rantakahvila Roi. Varsinainen
kahvila Roi sijaitsee Roihuvuorentie 9:n
puiston puoleisessa päädyssä. Sinne kannattaa
poiketa ottamaan kuppi kuumaa ja nauttimaan
kahvilan muista antimista.
Kävin itse Roissa syyskuisena lauantaina.
Kahvikone oli mennyt jumiin, joten espressot
jäivät sillä kertaa saamatta. Sen sijaan
tilasimme kannullisen vihreää teetä. Se oli
oikeanlämpöisessä vedessä irtoteestä
haudutettua herkkua. Saimme myös juuri
uunista otetut ihanat korvapuustit.
Kahvilassa on taidenäyttelyitä. Syyskuun 13.
päivä Roissa avattiin kuvataiteilija Janne
Kaarlehdon moderneista maalauksista koottu
näyttely. Näyttely jatkuu lokakuun puolella.
Kahvila on avoinna arkisin klo 9-18,
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 12-16.
Iiris Lappalainen

Kuva: Riitta Lampela

Teen syvärentouttavaa alkuperäistä japanilaista
(Mikao Usui) reikihoitoa Marjaniemessä. Hoito
sopii hyvin erilaisissa elämäntilanteissa oleville
(esim. jetlag, uupumus,
alakulo, väsymys,

