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TERVETULOA KOKO PERHE! 
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PÄÄKIRJOITUS 

 
Hyvä kansa ja parempi maa 

 

 
Mikä meitä suomalaisia riivaa? Kaikesta naristaan. Haukutaan 

poliitikot. Suomen talous on kuralla. Huumeiden käyttö  a rikollisuus 

lisääntyy. Itsemurhaluvut kasvavat. Nuorisolla ei ole arvoja. 

Maahanmuuttajat loisivat verovaroillamme. Vanhukset jätetään 

heitteille. Työttömyys lisääntyy. Hallitus ryssii eikä tee päätöksiä. 

Venäjäkin uhkaa itsenäisyyttämme. 

 

Edellä luetellut asiat eivät minusta, lapsellisesta optimistista, edes 

pidä paikkaansa. Suomi ja suomalaiset voivat paremmin kuin 1940-

50 - ja 60-luvulla. 

 

Kun media ja me sen mukana toistelemme vain negatiivisia asioita, 

ruokkii se negatiivista kierrettä.  Usko tulevaan menetetään ja kaikki 

nähdään harmaana. 

 

Miksi uutisissa ei kerrota myönteisistä asioista? Pitäisi perustaa 

toinen uutiskanava, joka kertoisi vain hyviä uutisia. Niitä todella 

riittää. 

 

Uskon useimpien poliitikkojen, puolueesta riippumatta, toimivan 

Suomen parhaaksi. Maahanmuuttajat ovat yritteliäitä, eivätkä he vie 

yhtään työpaikkaa, joka suomalaiselle kelpaisi. Suomen taloudella  

ei mene hyvin, mutta positiivisia signaaleja jo näkyy. Konepaja-

teollisuuden tilauskirjat ovat upeita, uusia innovaatioita ja kasvu-

yrityksiä syntyy. Huumeiden käyttö on lisääntynyt, mutta ei ole 

läheskään sillä tasolla kuin Yhdysvalloissa, Englannissa ja monessa 

muussa maassa. Rikollisuus on tilastollisesti vähentynyt, samoin 

itsemurhien määrä.  

 

Nuoriso on meitä suurta ikäluokkaa paljon fiksumpaa, 

valistuneempaa ja sivistyneempää. Maahanmuuttajat ovat ahkeria ja 

yritteliäitä ihmisiä. Vanhuksia hoidetaan paremmin kuin koskaan 

aikaisemmin. Oma mummoni oli 50-luvulla vanhainkodissa, jossa 

samassa huoneessa makasi yli 10 maailmasta mitään 

ymmärtämätöntä, lusikalla syötettävää dementikkoa. Työttömyys on 

ongelma, mutta ennen se on ollut paljon pahempi ja siitä on selvitty. 

Hallituskin yrittää parastaan – mehän sen olemme itse asiassa 

asemaansa äänestäneet. Putin ei tule tänne, vaikka sisäpoliittisista 

syistä vähän uhittelee. Maassa kaikki hyvin! 

 

Vieläkö muistatte mihin 90-luvun alun lama päättyy? Se loppui siihen 

kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden. Tarvittiin vain 

yksi positiivinen ja itsetuntoamme kohottava asia. 

 

Mediaa on helppo syyttää siitä, että maailmankuvamme on niin 
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masentava. Mutta mediakin kirjoittaa vain siitä, 

mitä me haluamme lukea. Hyi meitä! 

 

Ikävä sanoa, mutta me suomalaiset olemme aika 

apeaa kansaa. Ei pitäisi eikä siihen ole mitään 

syytä. Hieno kansa ja hieno maa, jota arvotetaan 

enemmän ulkomailla kuin kotimassa. Tunnen 

monia ihmisiä eri maista, Euroopasta ja Aasiasta, 

jotka katsovat 90 asteen kulmassa ylöspäin 

meidän yhteiskuntaamme. He ihailevat demokra-

tiaamme, rehellisyyttämme ja kummastelevat 

korruption puuttumista. 

 

Tätä ei ole kirjoittanut arvokkaan asuinalueen 

sikarikas, hyvinvoiva porho Marjaniemestä. 

Näinhän joku voisi olettaa. Kirjoittaja on nippa-

nappa eläkkeellään toimeentuleva taiteilijaretku 

Marjaniemestä - mutta optimisti. 

 

Että nähdäänpä nyt vähän valopilkkujakin tässä 

maassa! 

 

Hyvää joulunaikaa toivotellen 

Kari Ripatti 

 

 
 

 

TERVETULOA SEURAN JÄSENEKSI: 
Marjut ja Aulis Korhonen,  

Harmaapaadentie 3 
Seppo Ahti, Vanha Koivuniementie 5 

Liity jäseneksi: 
www.marjaniemiseura.fi 

 

SEURAKUNTAVAALIEN TULOKSET 

ROIHUVUOREN SEURAKUNNASSA 

 

Seuraavaksi 4-vuotiskaudeksi, joka alkaa ensi 

vuoden alusta, tulivat valituiksi seuraavat 

ehdokkaat. 

Kirkkovaltuustoon: 

Annala Jukka 

Kopponen Lauri 

Muurinen Seija 

Terämä Juha-Matti 

Vuori, Wiking 

Varalla: 1. Salonen Ville, 2. Lönnroth Juhani 

3. Jokipaltio Hannu 

 

Seurakuntaneuvostoon (14 jäsentä): 

Annala Jukka 

Jokipaltio Hannu 

Koppinen Lauri 

Kosonen Kirsti 

Liimatta Ilmo 

Lönnroth Juhani 

Muurinen Seija 

Pärssinen Mialeena 

Salmenkari Kecia 

Salonen Ville 

Sjöroos Margit 

Terämä Juha-Matti 

Vuori Wiking 

Välimaa Varpu 

1.varalla Paasonen Johanna 

 

Roihuvuoren seurakunnan äänestysprosentti oli 

12,1, jossa oli hieman laskua edelliskerrasta. 

Nuoria edustavat Ilmo Liimatta ja Wiking Vuori. 

Kaikki neljä marjaniemeläistä ehdokasta pääsivät 

seurakuntaneuvostoon. 

 

Onnittelut ja työniloa valituiksi tulleille sekä 

kiitokset kaikille äänestäjille! 

 

Eeva Silvennoinen 

 

 

Pitkään Marjaniemessä hoitajana ollut 
hoitoalan koulutuksen omaava nainen 
tarjoaa  hoitoapua/kodinhoitoa, lyhyttä tai 
pitkäaikaista tarpeen mukaan. 
Suositukset on. 
yst. vast. iltaisin:  Heidi Mikkelsson  
Kastelholmantie 1 A 6, 00900 Hki 
puh. 046 6677914 

 

 

 
Etsimme perheellemme Marjaniemestä 
omakotitaloa (alkaen noin 180 m2) . Mikäli 
olet harkinnut myyntiä tai sinua kiinnostaa 
myös vaihto pienempään, yksitasoiseen 
omakotitaloon, ota yhteyttä Tuomas 
Peltomaa  Tpeltomaa@gmail.com. Kiitos! 
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Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry 

MKO:n syyskokous 3.12. 

Kokouskutsu 

Marjaniemen Kiinteistönomistajien SYYSKOKOUS on torstaina 3.12.2013 klo 18.00 - 
Marjaniemen Purjehtijoiden Kerhotilassa, Marjaniemenranta 1 A . 
Kokouksessa käsitellään sääntöjen  määräämät asiat: 
 

- vahvistetaan jäsenmaksu, toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta 
varten 
- päätetään hallituksen jäsenten, toiminnantarkastajien ja toimihenkilöiden palkkioista 
- 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! 
 

Myös uudet jäsenet tervetulleita! 
 
Kokouksen jälkeen keskustellaan ajankohtaisista omakotiasioista, esim. yhdistyksen 
toiminnan kehittämisestä, asumiskustannuksista, sähkösopimuksista jne  
 

 
Marjaniemen Kiinteistönomistajat ry on Marjaniemen alueella toimiva Omakotiliiton 
jäsenjärjestö. Omakotiliitto on puoluepoliittisesti  sitoutumaton ja siihen kuuluu 261 
paikallisyhdistyksen kautta jo yli 75000 henkilöjäsentä.  MKO mm. seuraa Marjaniemen ja sen 
lähialueiden kaavoitusta ja suunnittelua sekä vaikuttaa suunnitteluun ja suunnitelmien 
toteutukseen. Yhdistys myös ylläpitää omakotitalkkaritoimintaa tarjoten ikääntyville 
jäsenilleen kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon liittyvää asumisapua. Paikallisista 
jäsenalennuksista on sovittu lähialueilla toimivien yritysten kanssa (Konetalo Vainikka, RTV-
yhtymä,  Muhevainen).   
 

Jos et ole jo jäsen, on liittyminen helppoa: 
 Omakotiliiton  internet-sivuilla www.omakotiliitto.fi  
MKO:n sivuilla www.marjaniemi.fi/mko tai puhelimitse 040-5011912 

Yhdistyksen jäsenmaksu on v. 2015 25 euroa (sisältää myös Omakotiliiton jäsenmaksun). 
Marras- joulukuussa liittyneiltä ei peritä v. 2014 jäsenmaksua. 
 

Asumiskustannuksista v.2015 
 
Kiinteistövero on kasvamassa. Valtion budjetissa nostetaan rakennusten veron alaraja 0,32 
%:sta 0,37 %:iin; Helsingin veroprosentti oli ko. alarajalla, joten vero nousee 15,6 %. Tonttien 
osalta veroprosentti ei nouse. Mahdolliset rakennusten ja tontin verotusarvojen muutokset 
eivät ole tiedossa. Ikävähennys tietysti saattaa laskea hiukan rakennusten veroa.  

http://www.omakotiliitto.fi/
http://www.marjaniemi.fi/mko


 
Sähkön hinta: Sähkön siirtolaskun yhteydessä maksettava sähkövero nousee v. 2015 alussa 
35 c/kWh (+ alv). Kun toisaalta Helsingin Energia (HELEN) on ilmoittanut sähkön siirtohinnan 
laskevan 1.1.2015 , ei laskuun tule suurta nousua.    
 
Sähköenergian hinta riippuu asiakkaan sähkön toimittajasta ja sopimustyypistä. Viime aikoina 
ovat hinnat olleet vahvasti esillä (mm. Helsingin Sanomien artikkeli 21.10. , Omakotilehden 
artikkelit ja Omakotiliiton jäsentiedotteet). Avainsanana on näissä tavallisesti ollut kilpailutus, 
johon on kannustetettu.  
 
Olemme MKO:ssa seuranneet hintoja parin viime vuoden aikana ja todenneet, että eri 
toimittajien hinnat tosiaan poikkeavat ja ainakin määräaikaisissa ( 1-2 vuotta) sopimuksissa 
edullisin tarjoaja vaihtuu hintojen muuttuessa eri tahtiin. Ehkäpä kilpailua enemmän 
merkitystä onkin sopimustyypillä. Jos kulutus kohdistuu suurelta osin yö- ja 
viikolopputunteihin on aikasähkö edullisempaa kuin yleissähkö ja ainakin viimeaikoina 
määräaikainen sopimus on ollut selvästi toistaiseksi voimassaolevaa edullisempi. 
 
Vuosien 2013-14 aikana on ns. tuntisähkö (HELENillä Kotispot) ollut seuratuissa kohteissa 
jokaisena kuukautena halvempaa kuin muissa HELENin sopimuksissa.  Verrattuna toistaiseksi 
voimassaolevaan sopimukseen on edun todettu olleen yli 10% koko  sähkölaskusta eli jopa 
useita satoja euroja vuodessa.  
 
Sähkön osto tuntihinnoilla on edullisin ja ympäristöystävällisin ostotapa 
Kotitalouksien sähkön ostosta kilpailluilta markkinoilta ovat esillä olleet nimenomaan 
järjestetyt tarjouskilpailut. Niiden tuloksena on tavallisesti vakio tarjoushinta, joka on 
voimassa ja johon sitoudutaan kahdeksi vuodeksi.  Saatu tarjous näyttää edulliselta, mutta 
lähes aina vuotuinen sähkön osto on vielä sitäkin edullisempaa, jos sähkö ostetaan julkiseen 
pörssihintaan perustuvalla tuntihinnalla, jonka päälle myyjä lisää oman marginaalinsa. 
Pörssisähköä myydään esimerkiksi nimikkeillä Spot, Kotispot ,Tuntisähkö, jne. Sähkön tulevat 
tuntihinnat ovat kunakin päivänä nähtävissä internetissä ja  kantaverkkoyhtiö Fingridin 
lanseeraamassa ”Tuntihinta”-sovelluksessa, joka on ladattavissa kaikille älypuhelimille. 
 
Tarkempaa tietoa ja opastusta sähkön oston perusteista ja tuntihintasopimuksista on 
saatavilla yhdistyksen tapaamisissa (esim. syyskokouksen yhteydessä) tai ottamalla yhteyttä 
yhdistyksen puheenjohtajaan (040-5011912). 
 

Omakotitalkkarit 

 
Omakotitalkkaritoiminta on MKO:n jäsenetu, jonka tarkoituksena on tarjota ikääntyneille ja 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 


