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Koululaisten kesäloma lähestyy – kaipaatko tekemistä tai uutta harrastusta?
Omalla kylällä tarjolla tennistä ja purjehdusta. Tiedot seuraavista kursseista löytyvät
sisäsivuilta.

MARJAPALLON TENNISKURSSI 4.-8.6.

MARJANIEMEN PURJEHTIJOIDEN KESÄN
ALKEISKURSSI JA PURJEHDUSLEIRIT

MARJANIEMI-PÄIVÄ SUNNUNTAINA 19.8.
Marjaniemi-päivänä luovutetaan viidennen kerran Vuoden marjaniemeläinen –mitali.
Ehdotuksia hyvistä ehdokkaista otetaan vastaan.
Kuka Sinun mielestäsi ansaitsee seuran ansiomerkin tänä vuonna? Lähetä ehdotuksesi
perusteluineen seuran puheenjohtajalle, sami.hamalainen@newtube.fi

On aika nostaa kesäinen viiri lipputankoon!
Marjaniemi-Seuran logolla varustetut viisimetriset isännänviirit myynnissä 60 euron hintaan.
Logon on suunnitellut Eeva Mehto. Viirejä myy seuran sihteeri.

MARJANIEMI-SEURA ry
www.marjaniemiseura.fi
Tilinro FI82 2126 1800 014444
Sami Hämäläinen, pj.
Puolaharju 34
p. 0400 297497
sami.hamalainen@newtube.fi
Kirsti Vuorela, sihteeri
Marjalahdentie 10
p. 046 8567 447
kirstihelenavuorela@gmail.com
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Kari Ripatti
Jari Veromaa

MARJANIEMI-TIEDOTE
toimitus: Henna Classen
Ison-Antintie 6,
00930 Helsinki
p. 040 511 3428
henna.classen@gmail.com
Seuran kotisivuista vastaa
Iiris Lappalainen
p. 0400 464 838
iilappa@kolumbus.fi
Tiedote ilmestyy 5 krt/v.
Seuraava tiedote ilmestyy
vk:lla 31. Aineistopäivä
25.7.2018. Painopaikka:
Itä-Helsingin monistus

PÄÄKIRJOITUS
Tervehdys!
Pamaus kuului nuijasta, kun seitsemän vuotta ansiokkaasti
Marjaniemi-Seuraa luotsannut Kari Ripatti siirtyi
puheenjohtajan tehtävistä hallituksen jäseneksi.
Samalla tulin valituksi uudeksi puheenjohtajaksi.
Alkuun haluaisin esitellä itseni lyhyesti.
Olen Sami Hämäläinen ja olen ollut marjaniemeläinen vuosina
1978-88 ja alueen paluumuuttaja vuodesta 2016. Olen toiminut
vesijohtoalan yrittäjänä vuodesta 1989. Perheeseen kuuluu
vaimo, kaksi aikuista lasta, kolme koiraa ja appivanhemmat.
Asumme kolmen sukupolven kanssa samassa talossa, hyvässä
yhteisymmärryksessä. Vapaa-aikana tulee matkusteltua missä
milloinkin sekä harrastettua pyöräilyä moottorilla ja ilman.
Visioni tehtävästä on kehittää alueemme tunnettuutta sekä
mahdollistaa mm. senioreiden ihmisten asuminen omissa
kodeissaan mahdollisimman pitkään. Lisäksi tulee tukea
Marjaniemelle tyypillisen puuston ja kasvuston ylläpitämistä.
Edellisen kauden ideoista lähdemme viemään eteenpäin
Marjaniemestä kertovaa esitettä, joka toteutetaan
todennäköisesti JS Suomen kanssa. Sieltä ammattilaiset
keräävät esitteeseen tarvittavan rahoituksen alueellamme ja sen
ympäristössä toimivilta yrityksiltä. Pyydänkin olemaan
myötämielinen, kun he kysyvät mainospaikan ostamisesta.
Esite pyritään saamaan valmiiksi tämän vuoden aikana.
Hyvää alkavaa kesää kaikille!
Sami Hämäläinen

Tervetuloa seuran jäseneksi!
Siru North ja Kevin North, Puolaharju 24 B
Irina Karppinen ja Pasi Rautsa, Vanamotie 14 B
Arja Viro ja Jouko Viro, Kissankellontie 20 L
Kirsti Pahkala, Kallioharjuntie 4 A
Liity: www.marjaniemiseura.fi

Marjis Beach Cafe

asiaa ollaan laittamassa uudelleen vireille.

Mariksen uimarannalla toimii toista kesää
kahvilanpitäjänä entinen ravintoloitsija Timo
Taipale. Timo on pitänyt Kruununhaassa
ravintola Safkaa, mutta 50 vuotta täytettyään
hän päätti heittää hieman kesäisemmälle
vaihteelle ja myi ravintolan Safkan.
Ensimmäiset kesät Timo toimi
kesäravintolan pitäjänä Kallahden
uimarannalla.

Beach Cafessa on tarjolla myös rantaaktiviteetteja aina suplautailusta mölkyn
peluuseen. Suplautoja kahvilalla on kaksi.
Yhteistyökumppanin kautta lautoja
saadaan ennakkoon tilaamalla paikalle
isommallekin porukalle.

Kaupunki kilpailuttaa uimarantojen kahvilat
joka kolmas vuosi, jolloin tarjousten on oltava
perillä kello kymmeneen mennessä. Niinpä
sitten sattui, että Timo toissa vuonna
myöhästyi 1,5 h tarjouksen jätöstä Kallahteen,
mutta päätyi kahvilanpitäjäksi Marikseen.

Toiveena olisi, että kahvilan yhteyteen
saataisiin kaupungilta grillipaikka.
Kallahdessa homma toimi hyvin, ja kahvilasta
sai ostaa tarpeita aina makkarasta
grillipihteihin.
Kahvilanpitäjän puolesta myös nelijalkaiset
ystävämme ovat tervetulleita kahvilan
terassille. Epäselvät merkinnät siitä, mille
alueelle lemmikkejä voi tuoda, hieman
hämmentävät asiakkaita ja kahvilanpitäjää.
Kaupungille voisikin esittää pyynnön, että
tarkentaisivat aluetta, joka on lemmikeiltä
kielletty.
Myös saniteettitilojen puute häiritsee hieman
alkukevään ja syksyn toimintaa, sillä alueen
WC:t on vuokrattu talvikaudella Marjaniemen
meriuimareille. WC:t ovat yleisessä käytössä
vain uimavalvontakaudella 5.6.-13.8.

Mariksen ranta on rauhallinen ja mukava
paikka kahvilan pidolle. Vakituista
asiakaskuntaakin on jo kertynyt hienosti
mm. Marjaniemen meriuimareista.
Puoleltapäivin kahvilan terassin valtaavat
äidit lapsineen päiväkahvin merkeissä.
Ympäristön muut asukkaat ovat myös
löytäneet rauhallisen aurinkoisen terassin.
Kahvila tarjoaa kahvin ja pullan lisäksi
loistavaa lohisoppaa sekä muuta suolaista ja
makeaa purtavaa. Anniskeluoikeuksia
kahvilalla ei toistaiseksi ole, koska
aikaisemmin liikuntaviraston alaisena
toimineet kahvilat eivät soveltuneet alkoholin
anniskeluun. Nykyisin kahviloita isännöi
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, joten

Marjis Beach Cafe on auki toukokuussa
viikonloppuisin klo 11 -18. Kesä – elokuussa
auki ollaan päivittäin klo 11-19,
säävarauksella. Kahvilaa pidetään auki myös
talvikaudella mahdollisuuksien mukaan.
Kahvila on nyt hyvissä käsissä. Käytetään
Beach Cafen palveluita, niin saadaan nauttia
niistä tulevinakin vuosina.
Naapurimme pyysi välittämään terveiset
Timolle hyvästä lohisopasta!
Käykää tykkäämässä ja kurkkaamassa
viimeisimmät kuulumiset Facebook- sivuilta
Sari Isoniemelä ja Sami Hämäläinen
Kuva: SH

Marjaniemen Purjehtijoiden
kausi avattu
Marjaniemen Purjehtijat ry (MP) aloitti
tämän vuoden purjehduskauden perinteisesti
lipunnostolla vapun päivänä. Seura on jo
vuosia ollut yksi aktiivisimpia Itä-Helsingin
pursiseuroja.
Suojaisa satama ja merialue Marjaniemen
edustalla tarjoaa mm. aloitteleville
junioripurjehtijoille mahtavat puitteet
harrastuksen aloittamiselle.
Junioripurjehtijoiden määrä onkin kasvanut
vuosien varrella ja viime vuonna
viitisenkymmentä lasta harjoitteli MP:n
riveissä.

Kolminkertaisen maailmanmestarin, MP:n
menestyksekkäimmän purjehtijan Sari
Multalan neopreenitossun jäljissä optimisti-,
Zoom8-jollien lisäksi MP:n nuoret
harjoittelevat E-jollilla, lasereilla sekä
vauhdikkailla kahden hengen 29er-veneillä.
Viime vuosina mm. Jaakko Haataja, Saara
Soikkeli, Sofia Tynkkynen ja Otto Schneider
ovat osallistuneet näissä jollaluokissa EM-,
MM- ja Eurocup-kilpailuihin. MP:llä
juniorityötä tehdään hymyssä suin ja rennolla
otteella. Kilpailevilla nuorilla purjehdus on
huippu-urheilua ja treenit sen mukaisia,
mutta MP:llä voi kuitenkin ottaa myös
rennosti ja harrastaa purjehdusta yhdessä
kavereiden kanssa ilman kilpailemista.
Huippu-urheilun puolella yhteistyö
kulosaarelaisen Brändö Seglaren (BS) kanssa
on ollut suuri menestys. Kahden pienemmän
seuran kannalta resurssien jakaminen ja
toiminnan suunnittelu mm. kaluston ja

valmentajien osalta ja yhteiset käytänteet
ovat osoittautuneet onnistuneeksi yhtälöksi.
Junioritoimintaan pääsee mukaan helposti
vaikkapa kesän purjehdusleirin kautta.
Seuralla on hyvin jollakalustoa, joten omaa
optimistijollaa ei alkuun tarvita. Vesillä
liikkumisen turvallisuus on kaiken a ja o, kun
uudet purjehtijat aloittavat alkeiskurssilla tai
kesäleireillä.
Tänä vuonna MP järjestää aloittelijoille:
Jollankaatoharjoitus Vuosaaren uimahallilla
16. toukokuuta 2018
Alkeiskurssi la-su 19-20. toukokuuta 2018
(MP)
Purjehdusleiri 1: 4.-8. kesäkuuta 2018 (MP)
Purjehdusleiri 2: 11.-15. kesäkuuta 2018 (MP)
Purjehdusleiri 3: 18.-21. kesäkuuta 2018
(MP)
Purjehdusleiri 4: 30. heinäkuuta -3. elokuuta
2018 (MP)
Purjehdusleiri 5: 6. elokuuta - 10. elokuuta
2018 (MP)
Leirien jälkeen voi liittyä mukaan
viikkotreeneihin aina pitkälle syksyyn asti.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset
www.marjaniemen-purjehtijat.fi .
Kursseista ja toiminnasta voi kysyä myös
MP:n junioripäälliköltä, Juhani Lehtoselta
puh. 050 361 2104 ja päävalmentaja Ekku
Salmensaarelta puh. 040 506 6899.
Marjaniemestä itään, Bodön saaristossa,
Pirttisaaren kupeessä sijaitsee MP:n
saaritukikohta Långholmen. Kallioisella
saarella on viihtyisä saunamaja ja
todennäköisesti Sipoon saariston
kauneimmat maisemat.
Rantautumismahdollisuuksia on parannettu
rakentamalla rantalaiturit pohjois- ja
eteläpuolelle saarta. Se on mukava
viikonloppukohde, jonne purjehtii noin
kolmessa tunnissa Marjaniemestä.

Matkapurjehtijoille ja kölivenekilpailijoille MP
järjestää tapahtumien ja kisojen lisäksi mm.
kilpakursseja. Materiaalit näistä löytyvät
myös verkkosivuiltamme. MP:n kaukopurjehtijoista muuten Hämäläiset ovat tällä
hetkellä Tyynellä valtamerellä ja s/y Isadora
2.0 Välimerellä. Me muut tapaamme kesäisin
saaristomerellä Hangon ja Maarianhaminan
välisellä alueella.
MP:n kerhotaloa voi vuokrata perhetilaisuuksiin sekä kokouksiin. Lisätietoja Arto
Kaunistolta puh. 040 569 0004.
Marjaniemen Purjehtijat toivottaa
aurinkoista ja turvallista veneilykesää kesää
kaikille marjaniemeläisille!
www.marjaniemen-purjehtijat.fi
Juhani Lehtonen

Ryhmät ilmoitetaan sähköpostilla 23.5.2018.
Kurssinhinta on 45€/pelaaja ja sisaralennus on
5€ . Mikäli perheestäsi osallistuu kaksi lasta,
on kurssimaksu tällöin yhteensä 85€. Marjapallo
tukee nuorten pelaajien kurssia merkittävästi.
Maksutosite mukaan ensimmäiselle
tunnille. Pankkiyhteys: Den Danske / Marjapallo
FI11 8000 1200 1822 45
Maila, juomapullo, pelikengät ja hyvää mieltä
mukaan kurssille!
********************************************

MARJANIEMELÄISET MAAILMALLA
Keitä olette?
– Olemme Anu ja Petteri Mannermaa. Anu on
englannin- ja uskonnonopettaja, mutta
tällä hetkellä hän työskentelee eksegeettisenä
neuvonantajana raamatunkäännösprojektissa. Petteri on musiikin- ja uskonnonopettaja sekä pappi. Meillä on myös viisi
lasta, joista osa asuu edelleen Marjaniemessä.

******************************************

TENNISTÄ
Perinteinen Marjapallon tenniskurssi järjestetään
5 -15 -vuotiaille koulujen loputtua 4.6.- 8.6.2018
Oskarinkentällä klo 8.30 -17.00 välisenä aikana.
Valmentajina kaksi kilpatennistä pelaavaa
valmentajaa.
Viikon aikana järjestetään 4 erillistä kurssia, joissa
opetusta on 2 tuntia päivässä maanantaista
perjantaihin. Kurssilla on päivittäin 1,5 tuntia
varsinaista tenniksen opetusta ja 0,5 h käytetään
oheisliikuntaan.
Vuoden 2018 valmentajina toimivat Kristiina
Parviainen ja Tommy Hellström. Kristiina toimii
kesäkurssin vastuuvalmentajana. Molemmat ovat
Smashin kilpapelaajia ja Tommyn koti löytyy
Marjaniemestä.
Tenniskurssille otetaan enintään 32 pelaajaa ja
heidät jaetaan tason ja iän mukaan sopiviin
ryhmiin.
Ilmoittautumiset 20.5.2018
mennessä marjapallo@hotmail.com

Kuva: Hannu Savonen

Kuinka kauan olette asuneet Marjaniemessä?
– Muutimme ensi kerran Marjaniemeen
vuonna 2002, mutta olemme asuneet välillä
Siperiassa, Pietarissa ja Roihuvuoressa. Nyt
olemme olleet taas pian kaksi vuotta
Venäjällä.
Mitä teitte Suomessa ennen lähtöänne?
– Aiemmin Petteri toimi musiikinopettajana,
mutta ennen tämänkertaista lähtöämme
2016 opiskelimme molemmat teologian
maisterin tutkinnon. Anu teki myös

opettajan töitä ja Petteri oli vuoden Roihuvuoren seurakunnassa nuorisokanttorina.
– Tällä hetkellä olemme Pietarin suurkaupungissa historiallisen Inkerinmaan
keskellä.
Miksi lähditte?
– Meillä on molemmilla nuoruudesta saakka
ollut kutsumus lähteä lähetystyöhön. Anu on
lisäksi kokenut selvästi erityistä kutsumusta
nimenomaan raamatunkäännöstyöhön.
Kertokaa työnantajastanne, työoloistanne.
– Työnantajiamme on oikeastaan useita.
Meidät on lähettänyt järjestö nimeltä
Wycliffe Raamatunkääntäjät, joka lähettää
ihmisiä raamatunkäännöstyöhön sekä
Raamatun käytön edistämistyöhön erityisesti
vähemmistökielten puhujien keskuuteen.
Anun työnantaja Venäjällä on SIL
International, joka tekee kielentutkimus- ja
käännöstyötä eri puolilla maailmaa. SIL:n
työntekijät ovat mukana luomassa
kirjoitusasua kielille, joilla ei ennestään ole
kirjoitettua kieltä. SIL myös tukee
vähemmistökielten ja -kulttuurien säilymistä.
Se tekee paljon yhteistyötä Moskovassa
sijaitsevan Venäjän Raamatunkäännösinstituutin kanssa. Myös Petteri on osaaikaisesti SIL:n työssä etnomusikologina,
mutta hänen pääasiallinen työnantajansa
Venäjällä on Inkerin evankelis-luterilainen
kirkko, joka toimii koko Venäjällä eri
kansojen keskuudessa.
– Anun päätehtävä on tarkistaa evenkinkielisen kääntäjän tekemät käännökset
verraten niitä Raamatun alkukielisiin
teksteihin. Tällä hetkellä projektiin etsitään
uutta kääntäjää ja Anu syventyy lisää evenkin
kieleen. Hänen työnsä sisältää myös matkoja
Siperiaan evenkikansan keskuuteen. Evenkit
ovat yksi Siperian alkuperäis- kansoista, joita
on yhteensä noin 40. Venäjällähän on suuri
määrä erilaisia vähemmistökansoja, ja siellä
puhutaan yli sataa eri kieltä.
– Petterin työ on monipuolista. Hän toimii
Pietarissa Pyhän Marian kirkon pappina
erityisesti suomenkielisen vähemmistön
parissa. Lisäksi hän tekee nuoriso-ja
musiikkityötä. Hän myös musisoi uzbekkien

kansallisen seurakunnan musiikkiryhmän
kanssa opettaen erilaisia musiikillisia tietoja
ja taitoja.
Mitä vaikeuksia olette kohdanneet?
– Venäjällä monet ulkomaalaiset voivat kokea
voimakasta kulttuuristressiä, mutta meillä ei
ole ollut suurempia vaikeuksia. Venäjä on
vaikea kieli, ja sen kunnollinen oppiminen vie
kauan aikaa. Venäjällä asumista varten
tarvittavat erilaiset dokumentit voivat tuoda
välillä kovasti päänvaivaa, muuta meille ne
ovat onneksi järjestyneet melko
mutkattomasti. Kärsivällisyyttä täällä todella
oppii, sillä monet asiat vievät enemmän aikaa
kuin Suomessa. Liikenne saattaa välillä olla
hyvinkin ruuhkaista ja matkat voivat viedä
paljon aikaa. Liikumme yleensä päivittäiset
matkat metrolla, sillä se on täällä kaikkein
näppärin tapa kulkea paikasta toiseen.
Asumiseen liittyen hankalinta on ollut välillä
erilaisten ötököiden kanssa. Kahdessa
asunnossamme Pietarissa on ollut luteita,
jotka ovat todella viheliäisiä otuksia. Olemme
onneksi päässeet eroon niistä, kun olemme
muuttaneet pois asunnosta.
Mikä on tuottanut erityistä iloa?
– Se kun huomaa jonkin asian sujuvan ikään
kuin valmistetuissa askelissa. Meillä oli
esimerkiksi juuri tärkeä neuvottelu, jossa
neuvottelun toinen osapuoli oli heti valmis
ehdotuksiimme aivan kuin hän olisi ajatellut
jo etukäteen asian samalla tavoin kuin
me olimme itse kaavailleet.
– Suuri ilo on myös työskennellä eri kansoja
edustavien kristittyjen kanssa ja huomata,
kuinka kristityt ovat samaa perhettä
huolimatta kieli- ja kulttuurieroista.
– Silloin tuntee olevansa oikealla paikalla,
kun jälkikäteen voi havaita Jumalan
käyttäneen meitä auttaakseen ja
puhutellakseen toisia ihmisiä.
Kiitos haastattelusta!
Henna Classen

Mannermaiden uutiskirjeen voi tilata
osoitteesta mannermaiden.rengas@gmail.com

