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MARJANIEMI-PÄIVÄ  JA MARJANIEMI-SEURAN 

60-VUOTISKAHVIT SU 17.8. OSKARINPUISTOSSA 
 

Ohjelma 
klo 10 lipunnosto ja kenttähartaus, pastori Jaani Vilkkilä, Roihuvuoren srk 

 
klo 10.30 - 11.30 ilmoittautuminen lasten olympialaisiin leikkipuistossa 

 
klo 11.30 seuran puheenjohtajan tervehdys ja Marjaniemi-mitalin luovutus 

 
klo 11-12 60-vuotiskahvi- ja mehutarjoilu 

klo 11.45 - n. 13.30 olympialaiset ja palkintojenjako 

Olympialaisten juoksusarjat 
matka 60 m: 2-, 3-, 4-, 5- ja 6-vuotiaat tytöt ja pojat 

matka 350 m: 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-vuotiaat tytöt ja pojat 

Kaikki osallistujat palkitaan! 

Viihdyttämässä  ja tanssittamassa Vesa Lintulan orkesteri 

Myynnissä makkaraa, virvokkeita, Marjaniemi-T-paitoja ja –isännänviirejä 

Kirpputori mikäli haluat pystyttää oman myyntipöydän. Pöydän tulee olla valmiina klo 10. 

Paikalla myös Marjaniemen VPK:n paloauto 

Marjaniemeläisten toivotaan juhlistavan päivää liputtamalla. 

Järj. LC Helsinki-Marjaniemi, Marjaniemi-Seura, Marjaniemen Kiinteistönomistajat 
 
 

TERVETULOA!
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MARJANIEMI-SEURA ry 
www.marjaniemiseura.fi 
Tilinro FI82 2126 1800 014444 
  
Kari Ripatti, puheenjohtaja 
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 
Kunnallisneuvoksentiet 14 A 
p. 040 733 2474 
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 38.  
Aineistopäivä 17.9.2014.  
Painos: 790 kpl 
Painopaikka:Itä-Helsingin monistus 
 
 
 
 

PÄÄKIRJOITUS 
 
Kunnia sille, jolle kunnia kuuluu 
 
Minulla on onni tuntea kymmeniä 
marjaniemeläisiä, jotka ovat vuosia tehneet 
pyyteetöntä ja tuloksellista  työtä tämä 
”lintukotomme” Marjaniemen hyväksi. He ovat 
uhrannet aikaa ja vaivaa – palkatta ja monesti 
myös kiitoksitta. He ovat hiljaisia sankareita 
keskuudessamme. Heitä saamme kiittää 
Marjaniemi-hengestä ja kotiseutumme 
viihtyisyydestä. Nyt aiotaan kiitollisuus osoittaa. 
 
Marjaniemi-Seuran 60-vuotisjuhlavuotena seura 
on päättänyt suunnitella ja toteuttaa Marjaniemi-
mitalin - kultaisen tietysti. 
 
Mitali tullaan luovuttamaan ensimmäisen kerran 
elokuussa Marjaniemi-päivän yhteydessä. 
Marjaniemi-Seuran hallituksen hyväksymien 
myöntämisperusteiden mukaisesti. Nähtäväksi jää, 
kellä on kunnia olla ensimmäinen.  
 
Ansioituneita ja huomionosoitusta ilman jääneitä 
on Marjaniemessä niin monia. Tulevina vuosina 
voivat marjaniemeläiset ehdottaa vuosittaisen 
kunniamerkin saajaa. Merkin saamisen ehdot ovat 
saatavissa Marjaniemi-Seuralta. 
 
Siis merkki merkittäville marjaniemeläiselle! 
 
Kari Ripatti, puheenjohtaja 
 
 
Tervetuloa seuran jäseneksi! 
 
Susanna Segersven ja Taras Podbereznyj, 
Niittyranta 1 C 5 
 
Jäseneksi liittyminen:  marjaniemiseura.fi  
 
Omakotitalkkareiden yhteystiedot: 
 
Jukka-Pekka Heinonen p. 0400 519918 
Christer Lindroos p. 045 8827885 
Jouni Rautiainen p. 045 1111620 
Työtilaukset suoraan talkkareilta. 
 
 
 

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:masaarelainen@gmail.com
mailto:kalle.schneider@gmail.com
mailto:henna.classen@gmail.com
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BAYWATCH MARJANIEMI 
 
Marjaniemen uimarannalla on tänäkin kesänä 
töissä kaksi keltapunaiseen asuun 
sonnustautunutta valvojaa. Haastattelupäivänä 
23.7., joka lienee tähän asti kesän kuumin päivä, 
paikalla oli kaksi kaunista nuorta opiskelijatarta, 
Nina Hänninen ja Nina Mäkelä.  He ovat 
Helsingin kaupungin liikuntaviraston ranta-
pelastajia, jotka valvovat kaupungin uimarannoilla 
koulujen loma-aikana klo 10-18. Rantapelastajan 
pitää olla 18-vuotias, ensiapu 1 –kurssin ja SUH:n 
(Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitto) 
rantapelastajakurssin suorittanut. 
  
Kesäkuun oli kylmin miesmuistiin, mikä merkitsi 
tytöille varsin tylsiä työpäiviä. ”Toppatakit päällä 
istuttiin, eikä tapahtunut mitään. Vain talviuimarit 
kävivät.” Sitten tuli heinäkuun helteet, ja tilanne 
”räjähti”. Tytöt kertovat laskeneensa tämän päivän 
kävijämääräksi noin 1200. Veden lämpötilakin on 
ehkä saavuttanut huippunsa (+24 astetta). 
Sinilevää on todettu olevan hieman, mutta 
ainakaan vielä se ei ole menoa haitannut. 
 

 
Rantapelastajat Nina & Nina           Kuva: HC 
 
Ninat ovat viihtyneet Marjaniemen rannalla oikein 
hyvin. ”Lapsiperheitä on paljon ja vakioasiakkaat 
piristävät päivää”, sanovat tytöt. Onneksi 
ensiaputilanteita ei ole ollut montaa  ja nekin 
maalla eikä vedessä.  Keltaista , surffilaudan 
näköistä pelastuslauttaa  ei ole tarvittu. Tytöt 
kiittelevät aikuisia, jotka katsovat hyvin rannalla 
lastensa perään eivätkä pidä rantavahteja 
lapsenvahteina kuten joskus aiemmin on käynyt.  
Ihmiset hoitavat velvollisuutensa myös roskien 
suhteen, ne viedään sinne, minne ne kuuluu.   
 
 

Hellepäivään rannalla kuuluu uimisen ohella 
herkuttelu.  Kesäherkkuja myyvät tänään 
Marjaniemen rannalla uimaseura Orcan pitämässä 
kioskissa kaksi nuorta neitosta, Patricia ja Linda. 
Tällaisena päivänä asiakkaita on joskus jonoon 
asti. Parhaiten myy jäätelö ja kahvi.  Orca tarjoaa 
nuorille uimareilleen oivallisen mahdollisuuden 
tutustua työelämään, kun tarjolla on viikon parin 
pesti kioskimyyjänä.  
 
HC 
_____________________________________ 
 
ONNISTUNUT RANTAKIRPPIS 
 
Sunnuntaina 25.5. vietettiin jälleen Marjaniemen 
rantakirppispäivää. Rantareitin eli teiden 
Kivalontie-Marjalahdentie-Marjaniemenranta-
Niittyranta-Kunnallisneuvoksentie varrelle oli 
kokoontunut kolmisenkymmentä myyjää 
pöytineen. Varsinaisen tavaran myynnin lisäksi 
jotkut ilahduttivat kirppiskävijöitä myös 
järjestämällä ruoka- ja juomatarjoilua. Päivän 
kaunis ja lämmin sää sai ihmiset hyvälle  
tuulelle ja houkutteli mukavasti ostajia paikalle.  
 
Kirppispäivä oli helppo ja hauska tapa sekä 
tutustua naapureihin että päästä eroon 
ylimääräisestä tavarasta. Mikäli innostusta 
marjaniemeläisten keskuudessa riittää, pyritään 
rantakirppiksiä järjestämään jatkossakin.  
Paljon kiitoksia kaikille osallistuneille! 
 
Tiina Turpeinen ja Anna Korpikuusi 
 
 

Pitkään Marjaniemessä hoitajana ollut hoitoalan 
koulutuksen omaava nainen tarjoaa 

hoitoapua/kodinhoitoa, lyhyttä tai pitkäaikaista 
tarpeen mukaan. Suositukset on. 

 
Yst. vast. Heidi Mikkelsson 

p. 046 6677914 iltaisin 
 
 
Otettu talteen kaksi Stockmannin muovikassia 
joissa tavaraa Marjaniemenrannan ja 
Marjalahdentien risteyksessä rakennustyömaan 
kulmassa heinäkuun puolivälin paikkeilla. 
Tuntomerkkejä vastaan periä voi,  
p. 046 8567447 /Vuorela 
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Taiteen tekeminen ei nosta elintasoa mutta 
rajusti elämäntasoa ja ennen kaikkea 
elämystasoa. 
 
Jo kansakoulun ensimmäisellä luokalla päätin, että 
minusta tulee isona taiteilija. Olin nääs luokan paras 
hevosenpiirtäjä. 11-vuotiaana sain ensimmäiset 
öljyvärini. Sukulaisten seinät täyttyivät maisemista ja 
asetelmista. Siellä niitä on tupien seinillä vieläkin 60 
vuoden jälkeen. 
10-vuotiaana Helsinkiin muutettuani vakaumus 
taiteilijaksi kasvamisesta jatkui. Kiersin näyttelyitä ja 
yritin olla pieni boheemi. 12-vuotiaana pääsin 
loistavaan taiteilijaoppiin. Onni Oja, kuuluisa 
suomalainen kuvataiteilija otti pienen ”ihmelapsen” 
siipiensä suojaan Helsingin työväenopiston 
taidepiirissä. Onni Oja oli todella innostava opettaja ja 
sai häivytettyä liiallista itsekritiikkiä pikku kehuin. 
16-vuotiaana lopetin lukion kesken, koska pääsin  
24 joukossa yli 400 hakijan parvesta Suomen 
Taideakatemian kouluun. Ensimmäinen luokka oli 
raaka koeluokka, josta puolet sai jatkaa seuraavalle 
piirustusluokalle. Piirustusluokalta taas karsiutui puolet 
ja onnekkaat tai lahjakkaat jatkoivat Sam Vannin 
maalausluokalle. Opettajinani olivat mm. Erkki 
Koponen, Tapani Raittinen ja Sam Vanni- myöhemmin 
akateemikoksi korotettu. Kaikilta opin paljon, mutta 
itsekritiikkini tappoi tuottavuuden. Taideakatemian 
ajalta minulla ei ole ainuttakaan työtä jäljellä. Poltin 
kaikki yhdessä kokossa Eiran rannassa joskus 60-luvun 
alkupuolella.  
60-luvulla ei ollut apurahajärjestelmiä. Taiteilija ei 
voinut elää työllään eikä ollut jäävin arvostettu-kaan 
ammatti. Nälkätaiteilija, taivaanrannan maalari. Niinpä 
minunkin oli hankittava ”kunniallinen” ammatti, kun 
löytyi vaimokin.  
Pääsin mainostoimistoon mainospiirtäjäharjoit-
telijaksi. Työura oli nopea ja putki suora. Mainos-
piirtäjäharjoittelijasta AD:ksi, sitten ateljee-päälliköksi, 

suunnittelupäälliköksi ja –johtajaksi. Siirtymä alan 
itsenäiseksi yrittäjäksi oli selvä lopputulema.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toimistoni kannattavuus oli hyvä ja asiakaskunta 
loistavaa. Toimistoni kasvoi kolmen henkilön 
pikkupuulaakista vuosien varrella yli 80 hengen 
keskisuureksi viestintä- ja markkinointiyritykseksi. 
Kovaa, mutta haastavaa hommaa. 
Koko työurani ajan maalasin virtuaalisesti. Tein kuvia 
unta odotellessa. Aina tiesin, että eläkepäivien alkaessa 
ryhdyn taas taiteilijaksi – ilman liiallisia omia tai 
muiden odotuksia, ilman itsekritiikkiä, ihan vain 
omaksi ilokseni. 
Ostin öljyvärit ja kankaat. Kun työurani aikana olin 
työskennellyt tietokoneella, ajatteli että teenpä 
maalauksen luonnoksen tietokoneella ja PhotoShop-
ohjelmalla. Kun tulos tyydytti, aloin toteuttaa 
maalausta luonnoksen mukaan. Yhtäkkiä havaitsi, 
etteihän tässä ole järkeä. Se, mihin pyrin, oli jo siinä 
luonnoksessa. Pistin pensselit santaa ja vuodesta 2002 
alkaen olen ”maalannut” tietokoneella.  
Syntidigrafia (itseni antama nimi). Aluksi taide-
piireissä tunnettiin pientä epäluuloa. Tietokoneella 
tehtyä maalausta vähän vieroksuttiin. Uuden 
menetelmän vieroksuminen oli ymmärrettävää mutta 
ihmeellistä oli se, kuinka nopeasti suhtautuminen 
muuttui. Noin 7 vuotta sitten pääsin Suomen 
Taidemaalariliiton jäseneksi.  
Sen jälkeen olin taas maalari – ilman pensseleitä ja 
palettia. Tänä päivänä 13 vuoden taiteilija-kauden 
jälkeen tunnen mahtavaa tyydytystä itse kuvien 
tekemisestä. Prosessi on sama kuin maalaisi 
öljyväreillä, mutta tärpätti ei haise, housut likaannu 
eikä pensselit kuivu. Siistiä. 
Näyttelyitä olen pitänyt kymmeniä ja palaute on 
positiivista. Ehkä siksi, että jokaisen näyttelyni  
avajaispuheen päätän lauseeseen: ”Kehua ei tarvitse, 
mutta haukkua ei saa”.  
 
Näyttelyssäni nähdään! 
 
Kari Ripatti 


