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Marjiksen ihana kesä on taas takana ja syystoimet 
ovat käynnissä. Asuimme vaimoni kanssa mökillä 
yhtä soittoa kaksi ja puoli kuukautta ja nautimme. 

Arkista kesärauhaa ovat häirinneet Itäväylän kohdalla olevat 
Mustapuron tulvasuojelutyöt, jotka jatkuvat vielä pitkään. 
Tämän kyllä kestää, kun töiden tarkoituksena on estää pahem-
pien tulvien syntyminen.

Kesäkautena ilmeni yhdistyksen järjestelmissä monia 
vikoja. Niiden nopea korjaaminen osoitti yhdistyksen ja sen 
toimihenkilöiden ja tiimien nopean ja tehokkaan toiminnan. 
Marjalan katto uusittiin, sähkövikoja korjattiin, jätevesi-infrassa 
yllättäen ilmennyt iso vika korjattiin, antenni-infran vikaa kor-
jattiin ja antenni uusittiin ja ilmalämpöpumput huollettiin ja 
saunan alakertaan asennettiin uusi ilmalämpöpumppu – näin 
säästetään sähköä. Näiden lisäksi lähes viikoittain korjattiin 
pienempiä vikoja. Iso kiitos huoltotiimin jäsenille ja muille 
vastuuhenkilöille.

Koronan hellittäessä on tapahtumia voitu järjestää nor-
maaliaikojen tapaan. Ne ovatkin saaneet mökkiläiset liikkeelle. 
Kesäkauden avajaiset, juhannus- ja valojuhla, Kohtaamispäivä 
ja Tunnelmoiden-ilta ovat kaikki olleet menestyksiä, ja saaneet 
jäsenistöltä paljon kehuja ja kiitosta. Talkootöitä ja -tehtäviä 
on tehty yhä enemmän, sillä yhdistyksen kiitostilaisuuteen on 
lähtenyt toistasataa kutsua.

Kuten syyskokouksen asialistaan on merkitty: yhdistys tar-
vitsee ensi vuonna uuden puheenjohtajan, hallituksen jäseniä 
ja uusia jäseniä rakennus- ja ympäristötiimiin. Vuoden 2023 

huhtikuuhun mennessä olen toiminut yhdistyksen hallituk-
sessa viisi vuotta, joista sihteerinä kaksi ja puheenjohtajana 
kolme vuotta. Lisäksi olen hoitanut yhdistyksen isännöitsijän 
tehtävää kaksi vuotta. Jo tässä vaiheessa kiitän yhdistyksen-, 
hallituksen- ja tiimien jäseniä hyvästä yhteistyöstä. Olemme 
saaneet yhdessä paljon aikaan. Työ jatkuu ensi vuonna uusien 
vastuunkantajien vetämänä.

 Matti 

Tärkeitä yhteystietoja
• www.marjis.net/yhteystiedot  

Täytä lomake ja asiasi etenee!

• Puheenjohtaja Matti Taina, p. 044 243 3071  
mattitaina57@gmail.com 

• Sihteeri Margit Suurnäkki, p. 050 493 1815, sihteeri@marjis.net

• Vuokrasopimussihteeri Wilma Viljanmaa, p. 040 703 3700 
vuokrasopimussihteeri@marjis.net  

• Jäsensihteeri Heikki Niemi, p. 040 540 1044 
jasensihteeri@marjis.net

• Huoltotoimikunta, vikailmoitukset marjishuolto@gmail.com
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ASIALISTA
1.  Kokouksen avaus
2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
   a) puheenjohtaja 

b) sihteeri 
c) kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa  
d) ääntenlaskijat (tarvittaessa)

3.  Todetaan kokouksen oikea koollekutsuminen ja 
päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen asialista
5.  Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n ansiomerkkien 

jako ansioituneille jäsenille
6.  Päätösasia: Hallitus esittää, että yhdistys tilaa tarvit-

taessa puutarhayrityksen tekemään välttämättömät 
hoitotoimet, yhdistyksen jäsenen lukuun, puutarha-
palstan saamiseksi sääntöjen edellyttämään kuntoon

7. Jäsenkyselyn tulokset ja jatkotoimet
8.  Keskustellaan seuraavan vuoden toiminnan muista 

päälinjoista ja päätetään tarvittavista vuosikokouksen 
valmisteluun liittyvistä asioista

Marjaniemen 
siirtolapuutarha ry:n 
sääntömääräinen 
syyskokous

9.  Informaatio- ja keskustelukysymykset (ei päätettäviä 
asioita)

  •  Uusi yhdistyksen puheenjohtaja kaudeksi 2023–
2024 (yksi vuosi)

  •  Uusia hallituksen jäseniä kaudeksi 2023–2025 
(kaksi vuotta)

  • Uusia jäseniä rakennustiimiin
  • Uusia jäseniä ympäristötiimiin
  • Jäteasiat ja romulavat
  • Sähkösopimus
  •  Keskusantennin korjaukset – laajakaistayhteys 

tulevaisuudessa 

10.  Muut mahdolliset jäsenten ja toimikuntien puheen-
vuorot (ei päätettäviä asioita)

11. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!
Hallitus

Sunnuntaina 25.9.2022 klo 13 Marjalassa.
Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu klo 12 alkaen.

Jäsenyytemme Suomen siirtolapuutarhaliitossa tuo monia etuja. Olethan huo-
mannut, että jäsensivuillamme www.marjis.net/jasensivut/sspl/koulutukset/ 
on lukuisia liiton tuottamien kurssien tallenteita. Ne ovat vain jäsenille suunnattu 
etu, joten ne on sijoitettu kirjautumista vaativan jäsensivuston yhteyteen.
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Tai ainakin melkein kaiken. 
”Meillä haketetaan kaikki 
puuvartiset kasvit ja myös 
monet vihreät kasvin
osat”, sanoo Jari Suurnäkki 
Päärynätieltä. 

Hakettaminen on hyvä tapa 
kierrättää puutarhassa synty-
vää kasvijätettä. Risut ja oksat 
sopivat mainiosti haketetta-

viksi, ja niistä syntyy sekä katteena että 
vaikkapa huussin kuivikkeena uusio-
käytettävää mate riaalia.

”Oksasilppurin eli hakettimen mallis-
ta riippuu, miten paksuja oksia sinne voi 
työntää. Meidän laitteemme murskaa 
maksimissaan noin nelisenttisen oksan”, 
Jari Suurnäkki kertoo.

Heidän tonttiaan kiertää tuhkapen-
sasaita, jonka vuosittainen leikkuujäte 
on mainiota materiaalia hakettamiseen. 
Myös havut kelpaavat, kuten tuijapen-
saiden oksat. Piikkiset ruusunoksat niin 
ikään. Hakettaminen sujuu helpommin, 
kun oksien on annettu vähän kuivaa.

Näin syntyvää haketta käytetään 
Suurnäkin pihassa katteena perennojen 
ja pensaiden juurella. Se estää rikkojen 
kasvua ja on siistin näköistä.

Heillä oksasilppuria käytetään myös 
kompostoitavan aineksen esikäsittelyyn. 
Isommat rikkakasvit ja perennojen leik-
kuujäte kompostoituvat nopeammin, 
kun ne on pilkottu hakettimen ham-
paissa. Näin tehdään myös kompostiin 
meneville omenille.

”Ostimme oksasilppurin heti muu-
tettuamme tänne vuonna 2009, ja se 
on ollut yksi eniten käyttämistämme 
puutarhakoneista”, Margit Suurnäkki 
sanoo.

”KAIKEN  
VOI  
HAKETTAA”A”

Lainaa yhdistyksen haketinta!

Marjiksella on oma haketin, jota kaikki voivat lainata. Ota yhteyttä 
huoltotiimin jäsen Risto Tanskaseen, puh. 050 598 4664 tai sähkö-
postilla: risto.tanskanen@welho.com.

Kannattaa kokeilla hakettamista rohkeasti. Näin kierrätät omalla 
tontilla risuja ja saat ilmaista kateainesta. Marjiksen mäelle vietävän 
risun määrä pienenee, ja säästämme kaikki selvää rahaa!
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Marjaniemen kiinteähintainen 
sähkösopimus on loppumas-
sa tämän vuoden loppuun. 

Samaan aikaan sähkömarkkinoilla on 
käynnissä kaikkien aikojen myllerrys. 
Toisin kuin lehdistä voisi päätellä, pahin 
tilanne on Ranskassa, jossa puolet 
ydinvoimaloista on pois käytöstä ruos-
teongelmien vuoksi – eikä kuivuneista 
joenuomista aina riitä jäähdytysvettä-
kään. Venäjän hyökkäyssodan vaiku-
tukset ovat toki hyvin suuria etenkin 
Saksassa ja Iso-Britanniassa, jotka ovat 
rakentaneet tulevaisuutensa fossiiliselle 
kaasulle. Suomen markkinoita heiluttaa 
eniten se, alkaako Olkiluoto 3:n sähkön-
tuotanto edes viimeisimmän aikatau-
lunsa mukaisesti.

Markkinoiden poikkeuksellinen 
epävakaus on johtanut siihen, että 
järkevää kiinteähintaista sähkötarjousta 
ei ole saatavissa. Markkinoilta on tänä 
vuonna poistunut sähkönmyyjiä, kun 
kiinteät tarjoukset ovat osoittautuneet 
liian kalliiksi. Niiden asiakkaat ovat hyvin 
nopeasti joutuneet etsimään itselleen 
uuden kumppanin – usein kiire tulee 
myös kalliiksi.

Helsingin siirtolapuutarhojen 
aluejärjestö on lähtenyt tekemään 
kaupungin yhdeksän siirtolapuutarhan 
voimin yhteistä tarjouspyyntöä. Voimat 
yhdistämällä voimme päästä tukkuasi-
akkaan rooliin, jolloin  emme jäisi joko 
todella kalliin kiinteän sopimuksen tai 
pelkän pörssihintaisen sähkön varaan. 
Lisäksi sähkösopimusta valmistelevaan 
tiimiin saatiin mukaan sähkönmyynnin 
ammattilainen.

Ryhmä päätti lähestyä tarjouspyyn-
nöin vain suuria toimijoita (Helen, For-
tum, Vattenfall, Oomi). Tavoittelemme 

sopimusta, jossa sähkön perushinta olisi 
sama koko vuoden. Lisäksi hankitaan 
tuulisähköä – sen hintaero perussäh-
köön on vain noin prosentin luokkaa.

Eri toimijoiden tarjoukset ovat lähellä 
toisiaan, mutta Helen päästää meidät 
tukkusähköasiakkaaksi pienemmällä 
sitoutumisasteella. Näin emme ole 
riippuvaisia kaikkien puutarhojen 
päätöksistä. Vuoden 2023 sähkön hinta 
riippuu paljon syksyn hintakehityksestä. 
Siihen vaikuttavat Ranskan kyky korjata 
ydinvoimalansa, Saksan kaasunsaanti, 
Euroopan ja Skandinavian sateet sekä 
Olkiluoto 3:n koekäytön onnistumi-
nen. Joka tapauksessa sähkö tulee 
ensi vuonna olemaan poikkeuksellisen 
kallista. Vuoden 2024 hinta näyttää yhä 
kalliilta, mutta vain noin puolet ensi 
vuoden hinnasta. Kilpailutus ratkeaa jo 
ennen syyskokousta.

Uusi sähkösopimus tulossa
Sähkösopimuksemme päättyy vuoden lopussa. 
Kokoamme uutta sopimusta yhteistyössä muiden 
puutarhojen kanssa, jotta pääsemme tukkuostajiksi. 
Silloin saamme sähkön perushinnan kiinnitettyä vuodeksi 
kerrallaan.

Sähkön hintaan  
vaikuttavat
• Peruspörssihinta
• Suomen aluehinta
•  Epätasaisen käytön kus-

tannus eli profiilikustannus 
(keskimäärin alle 1 % koko-
naishinnasta)

•  Tuulisähkö (alle 1 % kokonais-
hinnasta)

•  Toimitusmaksu (alle 1 % 
kokonaishinnasta)

• Siirtohinta (tätä ei voi kilpai-
luttaa)
• Sähkövero
• Arvonlisävero

KUVA: MARGIT SUURNÄKKI

Myös syömäkelvottomat 
omenat voi hakettaa 
ennen kompostoimista. 
Jari Suurnäkin kaverina 
innokas apulainen, po-
janpoika Jooa.
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Juttutuvat 14. ja 28.8.

Tuloksia esiteltiin juttutuvissa kahtena 
elokuisena sunnuntaina. Ensimmäiseen 
tilaisuuteen osallistui 30 marjislais-
ta, jälkimmäiseen 11. Keskustelu oli 
molemmissa innostunutta ja toisten 
näkemyksille hienosti tilaa antavaa. 

 Kyselyn tulokset olivat juttutuvissa 
nähtävillä Marjalan seinillä aihealu-
eittain: yhteisöllisyys, ympäristö sekä 

Sait sähköpostiisi tai postilaatikkoosi 
kutsun jäsenkyselyyn toukokuussa. 
Kyselytyöryhmä sai paluupostis-

sa 138 vastusta, mitä voi pitää varsin 
korkeana määränä. Vastaajien joukossa 
oli sekä tuoreita siirtolapuutarhureita 
että kokeneita konkareita. Kiitos kaikille 
kyselyyn vastanneille ja juttutupaan 
osallistuneille!

Miksi jäsenkysely tehtiin?
Maailma muuttuu ja myös siirtolapuu-
tarhurit ja heidän tarpeensa muuttuvat. 
Ilmastonmuutos ja luontokato vaativat 
välittömiä toimia kaikilta. Kaupunki 
ympärillämme kasvaa ja kehittyy, ja par-
haillaan käydään keskustelua uudesta 
siirtolapuutarhojen vuokrasopimukses-
ta kaupungin kanssa. 

Kyselyn avulla pyrittiin ymmärtä-
mään, miten Marjis vastaa jäsentemme 
muuttuviin tarpeisiin ja miten hyö-
dynnämme uusia mahdollisuuksia. On 

hienoa huomata, että marjislaiset ovat 
laajasti kiinnostuneita siirtolapuutarhan 
hyvän tulevaisuuden luomisesta. 

Millaisia vastauksia saimme?
Siirtolapuutarhasta on iloa ja hyötyä 
laajalle käyttäjäjoukolle ja tuhansille vie-
raille.  Palstoilla on keskimäärin kolme 
aktiivista käyttäjää, joista jokaisella käy 
viitisentoista vierasta vuosittain. 

Moni toivoi alueen avoimuuden 
lisäämistä ja kehittämistä julkisena puis-
toalueena. Vastauksissa saatiin lukuisia 
ideoita jo kadonneeksi luullun yhteisöl-
lisyyden ylläpitämiseksi. 85 % vastaajista 
piti yhteisöllisyyttä hyvin tärkeänä tai 
jonkin verran tärkeänä. Suuren merki-
tyksen saivat ihmisten väliset suhteet, 
jakaminen ja naapuriapu, yhdessä teke-
minen ja oppiminen, yhteiset tapahtu-
mat ja paikat sekä asioista päättäminen 
yhteisesti.

Ehdotettiin, että Marjista markkinoi-

taisiin ulospäin paremmin. Kävijöitä 
voitaisiin houkutella kertomalla eri 
kanavissa, että nyt kukkivat omenapuut 
tai sireenit tai että nyt on paras pio-
niaika. Avoimuutta ja vierailijamäärän 
kasvattamista vastustavia huomioita ei 
vastauksissa tullut lainkaan.

Hyviä palveluita arvostettiin, mutta 
samaan aikaan oltiin tietoisia niiden 
kustannusvaikutuksista. Vastaajat esitti-
vät runsaasti ideoita nykyisten palvelui-
den kehittämiseksi ja uusiksi palveluiksi. 
Yhdistykseltä toivottiin aktiivista roolia 
Helsingin kaupungin ja muiden lähi-
alueen toimijoiden kanssa. 

Moni mainitsi arvostavansa alueen 
yleisilmeestä huolehtimista ja rakennus- 
ja puutarhaperinteitä, mikä tarkoittaa 
myös yhteisiä sääntöjä tai linjauksia. 
Moni vastaaja unelmoi luonnonmukai-
sesta ja monimuotoisesta Marjiksesta. 
Vastauksissa pohdittiin, mitkä ovat 
hyviä ja tarpeellisia sääntöjä ja missä 

JÄSENKYSELY, JUTTUTUVAT 
– JA JATKOA SEURAA!

palvelut, hallinto ja toimintatavat. 
Ensimmäisessä tapaamisessa osallistujat 
jakoivat sydämiä tärkeimpinä pitämil-
leen ideoille, ja näistä käytiin vilkasta 
keskustelua. 

Toisessa juttutuvassa jatkettiin 
pohdintaa, kuinka toimintaa, tekijöitä 
ja talkoointoa riittää ja kaikki pääsevät 
mukaan yhteisöön ja toimintaan itselle 

sopivalla tavalla. Jotta Marjis kehittyi-
si julkisena puistoalueena, ideoitiin 
tekemistä ja tapahtumia esimerkiksi 
Keinukentän turvallisuuden ja viihtyi-
syyden edistämiseksi ja elävöittämiseksi. 
Syyskokouksessa kuulet, kuinka tulevai-
suustyö etenee. Tervetuloa kuulemaan! 
Kyselyn tuloksia voit tarkastella tarkem-
min jäsensivuilla.

6    MarjisINFO 2022



Vuokrasopimusneuvottelujen yhteydessä järjestettiin Helsingin 
siirtolapuutarhojen aluejärjestön aloitteesta 31.8. tilaisuus, jos-
sa siirtolapuutarhojen edustajat keskustelivat yhdessä kaupun-

kiympäristön apulaispormestarin Anni Sinnemäen sekä kaupungin 
siirtolapuutarhatyöryhmän vetäjän Katriina Arrakosken kanssa. 
Tuloksena oli tiivis ja hyvähenkinen tunti, jossa käytiin läpi kaupungin 
ja puutarhojen toiveiden yhteensovittamista. Marjis 2030 -kyselyn 
tulokset olivat erinomainen pohja-aineisto läpikäynnille.

Arrakosken työryhmä on jo pitkään tehnyt esitystä tulevan vuok-
rasopimuksen tekstiosaksi, mutta työn valmistuminen on viivästynyt 
kaupungin lakimiesten vaihtumisen vuoksi. Nyt näyttää siltä, että 
kaupunki pääsee järjestämään asiasta oman sisäisen kokouksensa 
alkusyksystä. Tavoitteena on edelleen saada aikaan jokaista nykyistä 
aluetta koskeva pitkäaikainen vuokrasopimus.

Siirtolapuutarhat ovat selkeä osa kaupungin virkistys- ja viher-
alueverkostoa. Pitkän ajan kuluessa puutarhat ovat tuottaneet 
ympärilleen arvokkaita kulttuuriperinteitä, niiden tuottama viljely- ja 
virkistystoiminta nostaa elämänlaatua. 

Kaupunki odottaa siirtolapuutarhojen jatkavan avautumista 
lähialueille muun muassa tapahtumien kautta. Yhdistyksillä on myös 
merkittävä rooli vieraslajien torjunnassa, sisäisessä koulutuksessa ja 
viljelykulttuurin sekä kaupunkiviljelyosaamisessa. Kaupungin odotuk-
set sekä vastuiden ja velvollisuuksien jako on paljolti kirjattu siirtola-
puutarharyhmän luomaan sopimusmalliin.

Helsingin kaupungin ja siirtolapuutarhojen aluejärjestön edustajat 
kokoontuvat seuraavan kerran, kun kaupunki on saanut sisäisesti kä-
siteltyä siirtolapuutarhatyöryhmän ehdotuksen. Silloin sovitaan seu-
raavista askelmerkeistä, joilla uusi sopimus saadaan ajoissa maaliin.

Syksyllä 2021 perustettiin Marjis2030-
työryhmä tekemään tulevaisuustyötä 
Marjiksessa. Tulevaisuustyöryhmän 
jäseniä ovat Sanna Castrén, Maija 
Faehnle, Arto Härkönen, Hanna Lukka, 
Liisa-Maria Nitovuori, Wilma Viljan-
maa ja Margit Suurnäkki, joka toimii 
ryhmän puheenjohtajana.

tarvittaisiin päivitystä. Voiko osa pihasta 
olla niittyä? Jos voi, kuinka suuri osa? 
Voidaanko säännöissä kieltää myrkyt ja 
pesuaineet tuholaisten torjunnassa? 

Luonnonmukaisuus ja ekologisuus 
ovat sanoja, jotka näkyivät runsaasti 
avoimissa vastauksissa. Monen vastaa-
jan toive on luonnonmukainen siirtola-
puutarha, hoidettu mutta ei liian siisti. 
Alueella nähtäisiin mielellään enemmän 
hyötyviljelyä ja perinteisiä kasveja nur-
mialueiden sijaan. 

Sopimusinfo
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Kuluneena kesänä avasimme ovia 
puutarhan pienimmille ja saimme 
vastauksia moniin kysymyksiin: 

Miten linnunpönttö tehdään? Mikä on 
taidenäyttely? Mikä on karaoke? Minkä 
näköinen voi olla pikkiriikkinen luon-
nonilmiö, kuten kärpäsen silmä tai oma 
hius? Mikä ihmeen porttisuunnistus? 
Mitä jännää voi saada palkinnoksi lasten 
arpajaisissa? Maalaako joku ihan oikeas-
ti poskeeni kuvan suosikkihahmostani?

Vielä jäi paljon Marjiksessa häm-
mästeltävää, kuten mihin voi käyttää 
jättinoppaa tai mitä voisi viljellä lasten 
kasvimaalla?

Näitä ja monia muita ihmeellisiä 
asioita voidaan pohtia ja toteuttaa vaik-
kapa ensi kesänä. Mukaan lasten kanssa 
vastauksia etsimään ja silmät loistaen 
harrastamaan tarvitaan isiä ja äitejä, 
siskoja ja veljiä, mummoja, vaareja, 
serkkuja ja kummeja!

Kesäkässää  
virkkauksesta  
betonitöihin

Monenlaista kivaa tehtiin kesän aika-
na! Muun muassa Kohtaamispäivään 
rakennettiin neulegraffitit Marjalan-
mäen puihin. Teimme myös
betonitöitä ja maalasimme kiviä. 
Marjiksesta tehtiin myös taulu, johon 
pitkin kesää virkattiin taloja. 

Marjiksen lasten kesä 2022

Muumien piirtämistä Tove Janssonin 
päivänä
KUVA: HELI NIEMINEN 

Pienet nikkarit
KUVA: RAIMO HYNYNEN
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ALUEEN PORTIT 
Alueen kaikki portit pidetään suljettuina 
koko talven ajan 1.10.–30.4. iLOQ-avain 
käy porttien lukkoihin. Älä jätä porttia 
lukitsematta edes hetkeksi – joku ulko-
puolinen voi tulla alueelle ja sen jälkeen 
jäädä lukittujen porttien vangiksi. 

JÄTEHUOLTO 
Roskakatokset suljetaan 10.10. Roskien 
jättäminen katoksen liepeille on ehdot-
toman kiellettyä. 

OMENAT 
Keinukentällä on jäteomenille lava, jon-
ne voi viedä muumiotautiset omenat. 
Omenia ei saa missään tapauksessa lait-
taa alueen yleisiin roskiksiin. Omenalava 
viedään pois 26.9. Huonot ja muumio-
tautiset omenat voi myös kompostoida 
omalla palstalla. Jos haluat luovuttaa 
omenia, katso esimerkiksi  
omenasieppari.fi 

SAUNA 
Viimeinen saunakerta on lauantai-
na 1.10. Perinteinen joulusauna on 
tapaninpäivänä 26.12. Joulusauna on 
maksuton. 

HUOLTIS 
Huoltis suljetaan samaan aikaan kuin 
vedetkin. Inva-wc on käytettävissä myös 
talvella. Sieltä voi hakea vettä talvi-
aikaan. Ulkovesipiste avataan tarvitta-
essa. 

KATUVALOT 
Katuvalomme on varustettu hämärä-
kytkimellä ja ne pidetään toiminnassa 
vuoden ympäri. 

SÄHKÖT 
Sähköt ovat käytössä ympäri vuoden. 
Varmista, etteivät sähkölaitteesi jää 
turhaan päälle. Jos olet pitempään 
poissa, voit katkaista sähkön pääkytki-
mestä. Itse aiheutetun sähkökatkoksen 
korjaamisesta tai uudelleenkytkemises-
tä veloitetaan 20 euroa. 

SYKSYN MUISTILISTA
TALVITURVALLISUUS 
•  Vie kaikki ruuat ja juomat pois mökiltä, 

älä jätä alkoholia tai pulloja houkutuk-
seksi. 

•  Älä jätä arvoesineitä mökille. 
•  Suojaa hedelmäpuut jyrsijöiltä ja 

jäniksiltä. 
•  Voit suojata ikkunat luukuilla ja panna 

postilaatikon talvisäilöön ilkivallan 
varalta. 

•  Käy myös talviaikaan tervehtimässä 
mökkiäsi tai sovi naapurin kanssa 
vuoroista. 

•  Mieti hälytyslaitteen tai -järjestelmän 
hankkimista. 

•  Jos havaitset jollakin mökillä ilkivaltaa, 
ilmoita siitä asianomaiselle, poliisille, 
yhdistyksen nettisivujen lomakkeella 
www.marjis.net/yhteystiedot tai pu-
heenjohtajalle Matti Tainalle,  
044 243 3071 

VEDET 
Vedet suljetaan 7.10., elleivät yöpak-
kaset pakota tekemään sitä aikaisem-
min. Verkosto puhallutetaan tyhjäksi 
sulkemisen jälkeen. Yhdistys vastaa 
vesijohtoverkostosta palstakohtaiseen 
päähanaan asti, siitä eteenpäin jokainen 
mökkiläinen vastaa omalla palstallaan 
vesijärjestelmän huoltamisesta. Tyh-
jennä ja suojaa asentamasi johdot ym. 
jäätymiseltä. Vedet kytketään keväällä, 
kun yölämpötilat sallivat. 

RISUJEN KERÄYS 
Oksia saa viedä Kerhotalonmäelle 
ympäri vuoden. Orapihlajan oksat on 
eroteltava muista oksista ja niille on 
oma kasansa. Keräys on vain puuvar-
tisille oksille (myös vadelmat), muut 
oksat on kompostoitava tai haketettava 
omalla palstalla. 

TYÖKALUJA LAINATAAN 
Voit lainata yhdistyksen oksasilppuria, 
peräkärryä tai pensasleikkuria.  
Ota yhteyttä mieluiten:  
marjishuolto@gmail.com
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P
uutarhakautena oli mökkiläisille tarjolla monenmois-
ta toimintaa ja tilaisuutta, joihin osallistuttiin sankoin 
joukoin. Osa tilaisuuksista kokosi vierailijoita lähiseu-
dulta ja myös kauempaa tutustumaan Marjaniemen 
siirtolapuutarhaan.

Harrastustoimintaa aikuisille:
Marjalassa kokoontui mökkiläisille tarkoitettuja harrastusryh-
miä yhteensä 49 kertaa, mm. joogaryhmä, rivitanssiryhmä, 

MARJANIEMEN  
PUUTARHAN KESÄ 2022 
LUKUINA

käsityöryhmä ja tanssijumpparyhmä. Tämän lisäksi huoltora-
kennuksella oli kudontakerho ja  Marjalan mäellä useamman 
kerran viikossa krokettikerho.

Lapsille suunnattua toimintaa oli 20 kertaa:
Nikkarointia saunan työpajassa, lasten taidenäyttely, lasten 
tapahtumapäivän porttisuunnistus, avoimet perjantai-illat, 
Muumien piirtämistä Tove Janssonin päivänä, lasten peli/leik-
kitunnit Marjalan mäellä sunnuntaiaamupäivisin.

Siirtolapuutarhaliiton puutarha
kävely Marjaniemessä biologi 
Leena Luodon johdolla

Leo Pusalle SSPL:n kultainen  
ansiomerkki.
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Juhannusjuhla

Erilaisia tilaisuuksia oli 17:
Äitienpäiväjuhla, kierrätyspäivä mökkiläisten omilla porteilla, 
taimimyyntiä, linturetki, juhannusjuhla, yhteislaulutilaisuuk-
sia, kompostiluento,  Siirtolapuutarhaliiton kohtaamispäivä 
Marjaniemessä,  aikuisten ja lasten karaoket, Tunnelmoiden-
ilta, juttutupia, Avoimet puutarhat -päivänä 9 avointa porttia, 
Valojuhla

Marjalan kesäkahvila:
Marjalan kahvila oli avoinna toukokuun lopusta syyskuun 
alkuun yhteensä viitenätoista sunnuntaina.

Marjalan muu käyttö:
Marjalaa käytettiin kokouksiin, info- ja koulutustilaisuuksiin 
sekä näytelmäharjoituksiin 28 kertaa.

Mökkiläisten yksityisvaraukset:
Mökkiläiset ovat varanneet Marjalaa kuudeksi tunniksi tai koko 
päiväksi yksityistilaisuuksiinsa kolmenatoista päivänä mm. 
syntymäpäiviin, sukukokouksiin, rippijuhliin ym.

Kohtaamispäivien vieraita kiinnostivat myös alueopastukset

Kohtaamispäivien ötökkäsafari kiinnosti 
kaikenikäisiä

Ebbaa ikä kaikki jatkoi näytelmäperinteitä
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Marjis netissä
Kotisivut www.marjis.net

Facebook-sivut facebook.com/ 
marjaniemensiirtolapuutarha
(suora linkki löytyy myös marjis.net  
-etusivulta)
Kirpparisivu löytyy FB:stä nimellä  
Marjiksen kirppis ja keskustelu

@marjaniemensiirtolapuutarha

Me Marjiksessa tuemme tervettä 
yritystoimintaa ja lain mukaan 
toimivia rakennus- ja remontti-
yrityksiä. Kun tilaat remontti- tai 
puutarhatöitä, muista ainakin 
nämä kolme T:tä:

•  Tee tilatusta työstä aina kirjallinen 
sopimus

•  Tarkista, että yritys, jolta työn 
tilaat, kuuluu ennakkoperintä-
rekisteriin

•  Tutustu huolellisesti yhdistyksen 
ohjeisiin: marjis.net/ 
rakentaminen/urakointi

Valitettavasti kaikki Marjiksen 
ilmoitustauluilla olevat ilmoitukset 

eivät edusta lain mukaan toimivia 
yrityksiä, ja liikkeellä on myös hui-
jareita. Muutamat mökkiläiset ovat 
joutuneet selvittelemään laskutus-
asioita verotoimiston lakimiesten ja 
Kilpailu- ja kuluttajaviraston asian-
tuntijoiden kanssa. Se vie aikaa ja 
vaatii paljon paperitöitä.

Kun yrityksen taustat ovat 
kunnossa ja sinulla on kirjallinen 
sopimus työstä, olet oikeutettu ve-
rotuksen kotitalousvähennykseen. 
Myös riitatilanteissa sinulla on 
tällöin mahdollisuus saada apua. 

Hallitus

Älä tue harmaata taloutta, varo huijareita!


