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PÄÄKIRJOITUS 

 
Postia Marjaniemeen 

 
Sain tehtäväkseni jakaa seuramme jäsenmaksuliput 
postilaatikoihin. Työläintä tehtävässä oli löytää kyseiset  
postilaatikot jäsenten ilmoittamissa osoitteissa. 
Kiinteistönumerot eivät aina olleet helposti havaittavissa. 
Joskus oli arvattava, mikä laatikko liittyi mihinkin 
tontinnumeroon. Uudisrakennuksissa ei tätä ongelmaa ollut,  
kun tarvittavat tiedot löytyivät itse laatikoista, kuten on 
suositeltavaa. 
 
Kyläyhteisömäinen idylli tuli mieleen, milloin tontilta  
ei näyttänyt löytyvän sen paremmin postilaatikkoa  
kuin osoitenumeroakaan. Tottahan meidät nyt tunnetaan. 
Muutaman kerran käytännön jakeluosoite oli eri kuin 
varsinainen katuosoite. ”Kun on kokemusta, sujuuhan se näissä 
oloissa postinjakelukin”, totesivat alan ammattilaiset. Samaa 
voisi sanoa seuramme taloudenhoitajakin, joka on kymmeniä 
vuosia huolehtinut jakelutehtävästä hankaluuksista huolimatta. 
Suuret kiitokset hänelle siitä. 
 
Palopirtintiellä, jonka poikki kulkee vilkas liikenne, on 
risteyskohtaan asetettu selvät kilvet, miltä suunnalta tietyt  
osoitenumerot löytyvät. Tälle ratkaisulle olisi tarvetta monessa 
muussakin risteyksessä Marjaniemessä. 
 
Myös tuleva talvi pimeine ja liukkaine keleineen tuo haasteita 
postinjakeluun. Itella muistutti vähän aikaan sitten 
työntekijöidensä turvallisuuteen liittyvistä asioista koteihin 
lähettämällään kirjeellä. On siis tärkeää, että kiinteistöjen 
pihatiet postilaatikoille pidetään kunnossa paitsi postinjakajan 
myös oman liukastumisemme ennaltaehkäisemiseksi. 
 
Hyvää loppuvuotta toivottaen 
 
Markku Vuorela 
 
 
Tervetuloa Marjaniemi-Seuran jäseneksi: 
 
Juha ja Hanna Huhtakallio perheineen, Niittyranta 10 
Krista Tuominen perheineen, Vanamotie 14 A 1 
Henna ja Markus Ruottinen, Harmaapaadentiet 8 A 
 
Tutustu seuran kotisivuihin www.marjaniemiseura.fi 
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Juhani Lehtosen johdanto T. J. 
Särkkä -elokuvailtaan 29.8.2013 
 
Marjaniemestä kertovassa kirjassa 
”Hevoshaasta Helsingin helmeksi” on luku, 
jonka otsikkona on ”T. J. Särkkä, Marja-
niemen keisari”. Toivo Särkkä oli syntynyt 
vuonna 1890, eli hänen syntymästään on 
kulunut noin 123 vuotta.  Särkkä kuoli 1975 
täällä Marjaniemessä. 
 
Särkkä osti tontin Marjaniemestä vuonna 
1935 ja tuli samalla Akseli Sariolan kesä-
naapuriksi. Vuonna 1945 hän osti läheltä 
toisen tontin laajentaakseen tiluksiaan 
Rantakadun päässä (nykyinen Marjaniemen-
ranta). Vuonna 1948 Särkkä asettui ympäri-
vuotiseksi asukkaaksi Marjaniemeen. 
 

Toivo Särkkä oli 
henkilönä erittäin 
aktiivinen, 
intensiivinen ja 
toiminnanhaluine
n. Hänestä tuli 
paitsi Marja-
niemi-Seuran 
perustajajäsen, 
myös Marja-
niemen  
Huvilayhdys- 

Kuva: Wikimedia Commons 
 
kunnan tarkastaja, toimitusjohtaja, hallituksen 
jäsen ja Helsingin Itäisen Höyrylaiva Oy:n 
toimitusjohtaja. Koska kulkuyhteydet 
Marjaniemestä keskustaan olivat vaikeat - 
vain meriteitse tai kiertämällä maitse Malmin 
kautta – marjaniemeläiset perustivat oman 
yhtiön, jotta laivat saatiin kulkemaan 
haluttuihin aikoihin. Myöhemmin Särkkä oli 
voimakkaasti vaikuttamassa 
marjaniemeläisten oman linja-autoyhtiön 
perustamiseen ympärivuotisen asutuksen 
tueksi. Koulutukseltaan Särkkä oli filosofian 
maisteri.  
 
Monien toimiensa ohessa Särkkä ehti tehdä 
arvokkaan uran pankinjohtajasta 
filmiteollisuuden johtohahmoksi. 

Filmiteollisuudesta kiinnostuneena hän osti 
vuonna 1934 Suomen Filmiteollisuuden 
osakkeita. Tuolloin filmiteollisuutta johti 
Erkki Karu. Karun kuoltu 1935 Särkästä tuli 
Suomen Filmiteollisuuden pääomistaja ja 
yhtiön pääjohtaja. Samalla hänestä tuli alan 
suuripalkkaisin juoksupoika.  Luonteensa 
mukaisesti Särkkä halusi pitää kaikki langat 
omissa käsissään. Hänen täytyi tietää, mitä 
elokuvien filmauksissa milloinkin tapahtui. 
Niinpä Särkkä juoksi ahkerasti kuvauspaikalta 
toiselle. Kuvausten pääpaikkana toimivat 
siihen aikaan Liisankadun valtavat 
kuvaushallit.  
 
Elokuvaväen keskuudessa Särkkää kutsuttiin 
maisteriksi kuolemaansa saakka, vaikka hän 
oli saanut elokuvaneuvoksen arvonimen. 
Koska Särkkä oli pankinjohtaja, oli hän tarkka 
myös rahasta. Filmivuosiensa aikana hän 
joutui kylmiltään ohjaamaan elokuvia, aluksi 
yhdessä Yrjö Nortian kanssa. Kolmena 
ensimmäisenä yhteistoimintavuotena Särkkä 
ehti ohjata Nortian kanssa peräti 11 elokuvaa. 
Näiden lisäksi vuoteen 1948 mennessä Särkkä 
oli ohjannut peräti 18 uutta filmiä. Samaan 
aikaan sattuivat sotavuodet, jolloin mm. 
filmimateriaalista oli pulaa. Elokuvien 
tekeminen oli pitkälti teatterinäyttelijöiden 
varassa. Tällöinkin Särkkä osasi katsoa kauas 
eteenpäin. Niinpä Särkkä palkkasi 
kuukausipalkkaisia näyttelijöitä elokuviaan  
varten. Ensimmäiset kuukausipalkkaiset 
näyttelijät palkattiin vuonna 1938. He olivat 
Kaarlo ja Siiri Angerkoski. Myöhemmin 
kuukausipalkkaisten näyttelijöiden kaarti 
kasvoi jopa kolmeenkymmeneen. Näistä 
mainittakoon Pirkko Mannola. 
 
Särkkä oli luonteeltaan hyvin tempera-
menttinen. Hän oli paitsi hyvin tarkka rahasta, 
myös tarkka kaikesta, mitä studiolla ja 
filmauspaikoilla tapahtui. Kun Särkkä tuli 
Liisankadun studioille, siellä pidettiin aina 
”Särkän hartaus”. Se oli 5 - 10 minuuttia 
kestävä puhe, jossa saatiin aina kuulla, mitä 
oli tehty ja mitä oli jäänyt tekemättä ja oliko 
jotakin sattumalta tehty kunnolla. Särkällä oli 
temperamenttinsa takia monenlaisia 
lempinimiä, mutta ehkä parhaimman antoi 
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Siiri Angerkoski: ”lempeä Toivo”. Siiri ja 
Särkkä olivat erittäin hyvät ystävät läpi 
elämänsä. Särkän rahantarkkuudesta on 
hauska tarina: Filmattiin elokuvaa Käpylässä. 
Siihen tarvittiin muusikoita 
ulkotanssikohtaukseen. Reino Helismaa, joka 
oli elokuvan musiikin säveltäjä, oli saanut 
tehtävän palkata muusikot kohtaukseen. 
Särkkä meni filmauspaikalle katsomaan 
kuvausten sujumista. Hän hämmästyi 
soittajien määrää, jotka Helismaa oli 
palkannut. Eipä heitä kovin monta ollut, 
mutta Särkän mielestä liikaa. Särkkä kutsui 
Helismaan luokseen ja kysyi, että pitikös 
tähän nyt kaikki Helsingin muusikot palkata, 
johon Helismaa vastasi, että ei suinkaan 
kaikkia, herra maisteri, Malmille jäi vielä 
neljä soittotaitoista mustalaista.  
 
Tämäniltainen filmimme ”Suomisen perhe”, 
on samannimisen radiosarjan filmatisointi. 
Suomisen perhe on sarjan ensimmäinen. Se 
on filmattu 1940. Filmi tapahtuu osin 
Töölössä, mutta noin puolen tunnin kohdalla 
tullaan Marjaniemen maisemiin. 
Nimenomaan niihin maisemiin, jotka olivat 
silloin Särkän ensimmäisiä talviasuttavia 
huviloita, kyseessä ei siis ollut se Särkän upea 
huvila, joka paikalla nyt on. Ne paikat, joissa 
silloin kuvattiin, olivat myöhemmin 
Margareta Särkän susikoirakennelin käytössä. 
Vaikka rouva Särkkä luopui koirista, Särkkä 
piti aina kahta susikoiraa mukanaan. Toinen 
hänen koiristaan lienee ainoa koira, joka on 
palkannut näyttelijän elokuvaan. Tuija 
Halonen nuorena tyttönä löydettiin 
Lappeenrannan teatterista. Särkkä kutsui 
nuoren neiti Halosen Liisankadun toimistoon 
tutkailtavaksi, josko tyttö kelpaisi elokuvaan. 
Halonen istui Särkän edessä ja toinen 
susikoirista tuli ja nuolaisi Halosen kättä ja 
polvea. Särkkä työnsi sopimuspaperin 
Halosen eteen ja kehotti tätä allekirjoittamaan 
sen. Halonen tuumasi, eikö tässä pitäisi tehdä 
koefilmaus tai muuta. Särkkä vastasi viitaten 
koiraansa: ”hän teki sen jo”. Halosesta tuli 
sitten Särkän kevyiden 50-luvun komedioiden 
loistava vaalea tähti. 
 

Nyt esitettävä filmi on 70 vuotta vanha. Miten 
tämä maailma on muuttunut? Ei sitten 
mitenkään. Tässä elokuvassa on paljon 
yhteyksiä tähän päivään. Isä Suominen sortuu 
pörssikeinotteluun ja mm. lastenkasvatus ja 
ruokatapojen opettaminen nousevat filmissä 
tärkeään asemaan, jossa ne ovat tänäkin 
päivänä. Elokuvan puolenvälin jälkeen 
nähdään, miltä Marjaniemi näytti 70 vuotta 
sitten. Rantakatu, jota pitkin Terttu-täti mm. 
polkupyörällä polkee, on vielä 
sorapäällysteinen. Tunnelma elokuvassa on 
osittain hieman naiivi, mutta hyvin herttainen 
ja viehättävä, mikä kantanee filmin 
ajankuvauksena pitkälle tulevaisuuteen 

-------------------------------------------------- 

VETOOMUS ORAVIEN PUOLESTA 
 
Marjaniemen omakotitaloalueella on 
perinteisesti saatu nauttia runsaasta 
oravakannasta. Niiden touhuja ja tepastelua 
on ollut ilo seurata ikkunasta. Pienten 
käpälien äänet peltikatolla ovat sateen ropinan 
lisäksi suloisia luontoääniä. Nyt oravia 
kuitenkin loukutetaan alueellamme. 
 
Jotkut asukkaat ovat 
nimittäin huolestuneet 
nähtyään hiiriä talonsa 
ulkorakenteissa ja ottaneet 
yhteyttä tuholaistorjunta-
firmaan. Firma tietysti 
suositteli loukkuja. 
Naapurimme ovat ottaneet 
meihin yhteyttä ja pyytäneet 
lupaa saada loukuttaa pihallamme hiiriä. 
Lisäksi on annettu ymmärtää, että teemme 
väärin, kun emme anna lupaa asentaa 
loukkuja emmekä suostu maksamaan kalliita 
loukkuja tuholaisfirmalle. Olemme kuitenkin 
eläinten ystäviä. Loukkuun valitettavasti 
mahtuvat hiirien lisäksi myös oravat. 
Loukutusfirmat mainitsevat ainoastaan, ettei 
kotieläimille. aiheudu vaaraa, mutta sivuttavat 
oravien lahtaamisen kokonaan. 
 
Asiasta huolestuneena otin yhteyttä 
eläinsuojelujärjestöön asiasta. Eläinlääkärin 
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mukaan loukutus on yhtä turhaa kuin 
hyttysten tappaminen tietyltä alueelta. Ohessa 
voitte lukea kokonaan eläinlääkärin 
lausunnon loukutuksesta.  
Vetoan kaikkiin asukkaisiin asiassa. Älkää 
turhaan antako loukuttaa pihallanne hiiriä, ja 
samalla oravia, ja maksako tuholaisfirmoille 
loukutuslaatikoista. Annetaan oravien elää 
koska toimenpide ei hyödytä muita kuin kuin 
tuholaistorjuntafirmoja. 
 
HESYn hallituksen eläinlääkärijäsenen kanta 
loukutusasiaan: 
 
Vaikea ottaa kantaa kun ei tiedä minkälaisia 
loukkuja on käytössä, mutta kaiketi ne ovat 
virallisesti hyväksyttyjä. Kantani jyrsijöiden 
loukuttamiseen joltain yksittäiseltä pihalta on 
sellainen, että se on täysin toivoton ja tuhoon 
tuomittu yritys jossa vain rahat haaskaantuvat 
hukkaan. Kyseessä on esimerkiksi vastaavan-
lainen yritys kuin että jos yritetään hävittää 
kärpäset tai hyttyset yhden rivitaloasunnon 
pihalta muiden pihoihin koskematta. Paras 
tapa saada alueen liian suureksi kasvanut 
jyrsijäpopulaatio kuriin on että huolehditaan 
siitä, että alueella ei ole epätavallisen paljon 
ravinnonsaanti-mahdollisuuksia jyrsijöille; 
avoimia komposteja, jyrsijöiden ravinto-
kasveja, väärin sijoitettuja lintujen ja siilien 
ruokintapaikkoja yms. Jyrsijöiden luontaisia 
vihollisia kannattaa suosia. Luontaisia 
vihollisia ovat esim. kissat joiden kulkua 
alueella ei pitäisi rajoittaa. Samoin eräät 
linnut, kuten pöllöt käyttävät ravintonaan 
hiiriä ja myyriä ja ovat varsin tehokkaita 
liialliseksi kasvaneen jyrsijäpopulaation 
rajoittamisessa. 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Jukka Marttila 
eläinlääkäri, toim. joht. 
Helsingin Pieneläinsairaala Oy 
www.elainlaakarikeskus.fi 

Desiré Edelberg 
 
 
 

 
MARJANIEMEN KIINTEISTÖN-
OMISTAJAT MKO ry 
 
Marjaniemen liikenneilta 9.12. 
 
Marjaniemen Kiinteistönomistajat järjestää 
kaikille avoimen LIIKENNEILLAN 
maanantaina  9.12.2013 klo 17.30 - 18.30 
Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n 
Oskarinpuiston toimintakeskuksessa, 
Marjaniemenranta 48 . 
 
Käsitellään ensisijaisesti Marjaniemen 
joukkoliikenteen nykytilaa ja tulevaisuutta. 
Asiantuntijana on paikalla Helsingin seudun 
liikenteen (HSL) joukkoliikennesuunnittelija 
Ville Lepistö.  
 
On esitetty, että Marjaniemen nykyinen 
joukkoliikenne (bussit 82 ja 98 ja arkisin 
päiväaikaan liikennöivä Jouko-linja J82)  
ei reiteiltään ja aikatauluiltaan palvele koko 
alueen asukkaita tyydyttävästi.  
 
HSL:llä on suunnitelmia kehittää joukko-
liikennettä. Mm. Jouko-kaupunginosalinjat 
korvataan. 2014 alusta uusilla lähilinjoilla, 
joista nro 802 tulee liikennöimään 
Marjaniemen alueella.  
HSL:ssä on vireillä myös muita uudistuksia 
mm. koekäytössä oleva täysin automati-
soituun tilaus- ja ohjausjärjestelmään 
perustuva Kutsuplus-järjestelmä.  
Metron yöliikenne viikonloppuina on myös 
kokeiltavana. 
 
Virvoketarjoilu. 
 
TERVETULOA KUULEMAAN JA 
KESKUSTELEMAAN! 
____________________________ 
 
Syyskokous 9.12. 
 
Marjaniemen Kiinteistönomistajien 
SYYSKOKOUS on tiistaina 9.12.2013 
liikenneillan jälkeen alkaen n. klo 18.45 

http://www.elainlaakarikeskus.fi/
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Oskarinpuiston toimintakeskuksessa, 
Marjaniemenranta 48.  
 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät 
asiat:  
- vahvistetaan jäsenmaksu, 
toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa 
toimintavuotta varten 
- päätetään hallituksen jäsenten, 
toiminnantarkastajien ja toimihenkilöiden 
palkkioista 
- valitaan yhdistyksen puheenjohtaja 
seuraaviksi kahdeksi (2) toimintavuodeksi 
- valitaan hallitukseen varsinaiset ja 
varajäsenet erovuoroisten tilalle 
- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi 
varatoiminnantarkastajaa  
- käsitellään muut hallituksen valmistelemat 
tai jäsenten hallitukselle viimeistään yhtä (1) 
kuukautta ennen  kokousta kirjallisesti 
esittämät asiat 
 
TERVETULOA KOKOUKSEEN! 
__________________________ 
 
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 . 
 
 
Ajankohtaista Omakotiliitosta: 
 
Liiton energiatodistusta koskeva 
kansalaisaloite sai 62 821 kannattajaa, joten - 
kun kannattajamäärä ylitti 50 000 - asia tulee  

eduskunnan käsittelyyn. Liitto kiittää 
allekirjoittajia. 
Liittovaltuusto on syyskokouksessaan 16.11.  
antanut julkilausuman, jossa kiinnitetään 
huomiota kiinteistöverotuksen ja siihen 
suunniteltujen korotusten epäkohtiin 
erityisesti omakotiasujien kannalta. 
 
Eero Paananen 
 
Tarvitsetteko tilapäistä tai pidempiaikaista 
hoito- tai kodinhoidollista apua 
itsellenne tai omaisellenne?  
Minulla on monen vuoden kokemus 
hoitotyöstä. 
Yhteydenotot:  
Heidin hoitoapu 046 5963089 
  
Heidi Mikkelsson  
Kastelholmantie 1 a 6 
00900 Helsinki 
 
 

     
  

Hyvää joulua ja 
onnellista uutta vuotta! 


