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Ota tämä lehti mukaasi syyskokoukseen.

Syyskokouksen ASIALISTA s.  2

Syksyn 
muistilista s.  5

    SYKSY2018

”Kesäpesälle odotettua kiirempää tilausta
 - kortta kekoon kimpassa!”

Kuvakilpailun
VOITTAJA s.4
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MARJANIEMEN SIIRTOLAPUUTARHA ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Maanantaina 24.9.2018 klo 18.00 Marjalassa.
Ilmoittautuminen ja kakkukahvitarjoilu klo 17 alkaen.

Koko syksy on pilkottu, paistettu ja keitetty omena-
herkkuja – ja kannettu omenoita jätelavalle. Kovasti 
on toivottu omenatuoremehulaitteita hankittavaksi 
yhdistyksen toimesta, eikä niiden hankkiminen  
olisikaan vaikeaa. Entä se muu toteutus? Tilat,  
korkea hygienia, pastörointi, ja ennen kaikkea  
tekijät? Onnistuisiko sen hoitaminen talkoovoimin? 

Meillä on jokaisella ollut omat huippuhetkemme 
kesänvietossa, omiin positiivisiin ja iloa tuottaneisiin 
kuuluvat eittämättä näytelmän esitykset ja niitä  
edeltäneet harjoitukset. Niinä iltoina olemme  
saaneet kokea sitä yhteisöllisyyttä mitä siirtola- 
puutarhoilta odotetaan. Uskon, että katsojilla on 
ollut yhtä antoisaa katsoa näytelmää. Erityiskiitos 

Arto Härköselle ja Pia Hynyselle käsikirjoituksesta ja Artolle myös ohjaamisesta 
näyttelemisen ohessa. Monet taitavat odottaa lisää vastaavaa…

Uusi katselmuskäytäntö on herättänyt tunteita, ja sitä tullaan jatkamaan ja 
kehittämään edelleen. Saatu palaute on ollut pääasiassa myönteistä. Marjalaan 
liittyvät toimenpiteet ovat poikineet monta työryhmää ja parannuksia on tulossa. 
Ikkunat ovat nyt auki ja se on lisännyt tilan viihtyvyyttä ja toimivuutta.

Hallitus on tehnyt kovasti töitä ja pyrkimyksenä on yhteisen paratiisimme kehit-
täminen ja jäsenten tasavertainen kohtelu. Kiitoksena jäsenille voin kertoa, että 
useampikin satunnainen kävijä on todennut että teillä on täällä Marjaniemessä 
niin siistiä ja kaikki on hyvin hoidettua. Erityisesti se on lämmittänyt mieltä, kun 
jonkun toisen siirtolapuutarhan edustaja on sen todennut. Voimme olla ylpeitä 
yhteisistä saavutuksistamme!

Kesän kirkkaus on vaihtumassa syksyn lempeämpiin päiviin, kun aurinko ei nouse 
enää niin korkealle. Silloin on hyvä antaa rauhan laskeutua puutarhurin mieleen. 
Syystöiden jälkeen on hyvä vetäytyä levollisiin tunnelmiin ja askareisiin kiihkeän 
kesän jälkeen.

Marjislaisille hyvää syksyä toivottaen!

Taimi ehti kesän tohinoissa auttaa 
myös nuorempia näyttelijöitä 
ottamaan selvää käsikirjoituksen 
kummallisuuksista.

Pitkä, kuuma kesä on takana. 

S I I R T O L A P U U T A R H A
1 9 4 6

Txxxxxxxxxxxxxx

Taimi
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MARJISINFO
Marjaniemen 
siirtolapuutarha ry:n 
jäsentiedote

Virvakuja 6
00930 Helsinki
www.marjis.net

TOIMITUS
Taimi Manninen 
Arto Härkönen
Ansu Korhonen

Tärkeitä
numeroita
Rakentaminen 
Leo Pusa
Omenatie 112
puh. 040 832 4218

Talkoot
Sirkka-Liisa Lindberg
Puolukkatie 165
puh. 050 579 7500

Sähkötyöt
Taisto Vuohtoniemi
Vadelmatie 311
puh. 040 589 6322

Muut huolto- ja 
kunnostustyöt
Isännät
Leo Pusa, 
Omenatie 112 
puh. 040 832 4218 

Matti Taina
Herukkatie 246 
puh. 040 862 0436

TV- lähetykset
Heikki Valtonen 
Antenniverkkovastaava
Kirsikkatie 39
puh. 0400 469 868

Marjalan kahvila on tänä kesänä 
viimeisen kerran auki 23.9.

ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
2. Kokoustoimihenkilöiden valinta
  • puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat, ääntenlaskijat 
     (tarvittaessa)
3. Todetaan kokouksen oikea koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen asialista
5. Marjalaprojektin tilannekatsaus
  • Marjalan mahdollinen vuokraus ulkopuolisille
  • Marjalan kehittäminen
6. Marjalan laajentamista varten otetun lainan ylimääräinen lyhentäminen
7. Keskustellaan seuraavan vuoden toiminnan päälinjoista ja 
              päätetään tarvittavista vuosikokouksen valmisteluun liittyvistä asioista
8. Informaatio- ja keskustelukysymykset
  • kaavoitustilanne
  • alueeseen liittyvien töiden ulkoistaminen
9. Muut mahdolliset jäsenten puheenvuorot
  (ei päätettäviä asioita)
10. Kokouksen päättäminen
          

TERVETULOA!
          
Hallitus

         



ALUEEN PORTIT
Alueen kaikki portit pidetään suljettuina koko talven 
ajan 1.10.–30.4. Alueen perusavain käy porttien 
lukkoihin. Muistathan talvikautena aina lukita portit 
oman mökkisi ja koko alueemme turvallisuuden 
vuoksi.

JÄTEHUOLTO
Roskasäiliöt tyhjennetään viimeisen kerran  tiistai-
na 2.10.Sen jälkeen katokset suljetaan munalukolla.  
Roskien jättäminen katoksen liepeille on ehdotto-
man kiellettyä.

OMENAT
Keinukentällä on jäteomenille lava, jonne voi viedä 
huonot ja muumiotautiset omenat. Omenia ei saa 
missään tapauksessa laittaa alueen yleisiin roskiksiin. 
Omenalava viedään pois 1.10.

KIOSKI
Marjalan kioski on avoinna viimeistä kertaa 
sunnuntaina 23.9. Syyskokouksen aikaan. Kioskin 
varasto olisi tarkoitus myydä silloin tyhjäksi, joten 
kannattaa tulla paikalle! Alennuksia luvassa!

SAUNA
Viimeinen saunakerta on lauantaina 29.9. 
Perinteinen joulusauna on tapaninpäivänä 26.12.

HUOLTIS
Huoltis suljetaan samaan aikaan kuin vedetkin. 
Inva-wc on käytettävissä myös talvella. Sieltä voi 
hakea vettä talviaikaan. 

KATUVALOT
Katuvalot ovat päällä ainakin lokakuun loppuun.

SÄHKÖT
Sähköt ovat käytössä ympäri vuoden. Varmista, 
etteivät sähkölaitteesi jää turhaan päälle. Jos olet 
pitempään poissa, voit katkaista sähkön pääkytki-
mestä. Itse aiheutetun sähkökatkoksen korjaami-
sesta/uudelleenkytkemisestä veloitetaan 20 euroa.

TALVITURVALLISUUS
• vie kaikki ruuat ja juomat pois mökiltä, älä jätä
  alkoholia tai pulloja houkutukseksi
• älä jätä arvoesineitä mökille
• suojaa hedelmäpuut jyrsijöiltä ja jäniksiltä
• suojaa ikkunat luukuilla, postilaatikot kannattaa
  laittaa talvisäilöön
• käy myös talviaikaan mökillä säännöllisesti tai
  sovi naapurin kanssa vuoroista
• mieti, kannattaisiko hankkia hälytyslaite mökillesi
• jos havaitset jollakin mökillä ilkivaltaa, ilmoita
  siitä asianomaiselle, poliisille, sihteerille 
  Tommi Ahtonen, 040 551 2219 tai isännälle 
  Leo Pusa p. 040 832 4218

VEDET
Vedet suljetaan lokakuun ensimmäisellä viikolla
elleivät yöpakkaset pakota tekemään sitä aikaisem-
min. Verkosto puhallutetaan tyhjäksi sulkemisen 
jälkeen. 

HUOM! Yhdistys vastaa vesijohtoverkostosta 
palstakohtaiseen päähanaan asti, siitä eteenpäin 
jokainen mökkiläinen vastaa omalla palstallaan 
vesijärjestelmän huoltamisesta. Tyhjennä ja suojaa 
asentamasi johdot ym. jäätymiseltä. Vedet kytke-
tään keväällä yölämpötilojen salliessa. 

RISUJEN KERÄYS
Oksia saa viedä Kerhotalon mäelle 15.10. alkaen 
kevääseen asti. HUOM! Kuivia vadelmanoksia saa 
viedä vasta keväällä. Keräys on vain puuvartisille 
oksille, muut oksat kompostoitava tai haketettava 
omalla palstalla. 

TYÖKALUJA VUOKRATAAN
Yhdistyksen oksasilppuria, jyrsijää, peräkärryä tai 
pensasleikkuria vuokrataan hintaan 10 euroa kerta. 
Isäntä Leo Pusa, Omenatie 112, p. 040 832 4218

Syksyn muistilista

Kesän bongaukset
Marjaniemen siirtolapuutarhan alueella tai alu-
eelta käsin on havaittu kevään ja kesän aikana 
lukuisia eri lintulajeja. 

Kun meistä tuli onnellisia marjislaisia heinäkuussa 
2016, aloin lintuharrastajana kirjata ylös kaikki 
havaitsemamme lintulajit. Useimmat niistä näimme 
tai kuulimme vaimoni Helenan kanssa mökki-
remontin ja puutarhan kunnostuksen yhteydessä.
Ilman, että olisimme tehneet varsinaisia linturet-
kiä, on tähän mennessä kirjattu havaituksi peräti 
87 eri lintulajia! Tämä kertoo vakuuttavasti alueen 
linnuston rikkaudesta.

Alueella pesii säännöllisesti mm. sinisorsa, varpus- 
ja kanahaukka, fasaani, lehtokurppa, tuo iltaöinen 
kurnuttaja, sepelkyyhky, lintuslangilla ”sepelpulu”, 
haarapääsky, iloinen pyrstön vispaaja västäräkki, 
Marjalan takana pesivät peukaloinen, sirittäjä ja 
taiturihuilisti kultarinta. Pöntöissä viihtyvät pikku-
varpunen, tali- ja sinitiaiset sekä kirjosieppo. Myös 
laulutaituri kottarainen on runsastumaan päin. 
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Harakka, varis, viherpeippo ja tikli pesivät tonteilla 
tai lähimetsissä.
Harvinaisempiakin lajeja on bongattu, mm. 
harmaahaikara viime helmikuisesta Musta-
purosta, muuttomatkalla olevat sinisuohaukka, 
nuoli- ja hiirihaukka sekä kalasääski. Myös räyskä, 
meriharakka, käki, isokuovi ja mustavaris ovat 
liihotelleet alueellamme. Majesteetillinen meri-
kotka ”rundailee” silloin tällöin Marjiksen yllä. 
Ehkä parhaimpina bongauksina ovat ruokinnalla 
käynyt giganttinokka nokkavarpunen, tonttimme 
takana Mustapuron rantapöpelikössä kesäkuisen 
päivän konserttia pitänyt lintujen Pavarotti luhta-
kerttunen ja syksyllä 2017 alueen yllä saalistaneet 
ilmojen formulaykköset kaksi muuttohaukkaa.

Linnut elävöittävät ja rikastuttavat kulttuurihistori-
allista aluettamme. Tehkää lintuhavaintoja ja 
ilmoittakaa niistä vaikka allekirjoittaneelle.

Matti Taina
mökkiläinen ja lintuharrastaja

Voittaja! Kevään lehdessä julkaisimme kilpailun aiheesta Marjaniemi - kaupunkipuisto. 
Voittajakuvan lähettivät jo toukokuussa Anneli Sedrik ja Ari Pulkkinen. Kuvan 
nimi ”Kesäpesälle odotettua kiirempää tilausta - kortta kekoon kimpassa!” 
ei selityksiä kaipaa.              Onnea!
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Mökkiläiset Sara Piippo, Tuija Sairi ja Kaija Rosendahl rakensivat Marjalaan 
yhteisnäyttelyn kansainvälisen siirtolapuutarhapäivän kunniaksi 29.7.2018.
Esillä oli tauluja sekä veistoksia, joita oli tehty eri tekniikoilla. Näyttelyn avajaispuheen 
piti varapuheenjohtaja Rauni Söderlund. Näyttelyvieraita kävi yli sata henkilöä.

Taidetta ja teatteriaPalstakatselmukset tehtiin nyt 
ensimmäistä kertaa talkooporukalla!
Palautekeskustelussa todettiin, että siirtola-
puutarhassamme on pääosin kauniita ja hyvin 
hoidettuja palstoja. Suurin osa kunnostuskeho-
tuksista liittyi huoltokäytäviin ja pensasaitoihin 
eli helposti hoidettaviin/kunnostettaviin asioihin. 
Talkooporukka kokosi myös ensi vuodelle kehittä-
mistarpeita ja -ideoita. Tästä on hyvä jatkaa!

Katselmusryhmäläiset kiittävät siitä, että
• olit paikalla kun katselmusryhmä saapui 
• keskustelit ystävällisesti ja asiallisesti
• annoit rakentavaa palautetta
• haluat tehdä yhteistyötä
• panostat yhteiseen viihtyvyyteen
• otit yhteyttä etukäteen kertoaksesi miksi et ole  
  voinut hoitaa palstaasi sääntöjen mukaisesti
• huolehdit palstasi kauneudesta

Katselmusryhmäläiset pyytävät, että
• uskallat pyytää apua ja neuvoja ongelma-
  tilanteissa
• ennakoit tulevat kasvukaudet eli hoidat palstaasi 
  suunnitelmallisesti
• teet yhteistyötä yhteisen viihtyvyyden puolesta
• olet paikalla katselmuskierroksen aikana
• palstasi on siisti ja hoidettu koko kesän, touko-
  kuusta aina lokakuuhun asti
• ymmärrät, että kaikilla on samat säännöt ja 
  velvoitteet

Tervetuloa ensi vuonna mukaan 
palstakatselmustalkoisiin!

Marjaniemessä syntynyt komedia Vain mökkielämää keräsi yli 250 katsojaa. Lavalla oleva väki oli 
syystäkin tyytyväinen. Muistattehan, että vaikka näytelmän henkilöt olivat todellisia vaikuttajia, 
juonessa oli paljon keksittyä. Totuus löytyy Marjiksen historiikista.

Muistatko vielä, kuinka keväällä 
omenankukat kylvettivät mehiläisiä? 
Tämän ja monta muuta tapahtumaa löydät Marjiksen 
Youtube-kanavalta. Kirjoita Youtuben hakuun 
”Marjaniemen siirtolapuutarha” ja löydät kanavamme.
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Heikki Kylliäinen
Heikki Kylliäinen kävi läpi Marja-
niemen rakentamissäännöt. 
Keskustelusta saatiin hyviä eväitä 
rakentamistapaohjeiden edelleen-
kehitykseen.

Matti Taina
Matti Taina piti esitelmän kirjo-
jensa synnystä. Samalla syntyi 
jotain muuta: Marjaniemeen 
on vihdoin tulossa kirjallisuus-
piiri, kunhan sille löytyy vetäjä. 
Halukkaat ilmoittautukaa!

Kesän luentoja ja muuta kivaa Marjiksessa

Hannu Rinne
Perinnemestari Hannu Rinteen 
luennosta on tullut jo perinne. 
Aiheina olivat perinnerakenta-
minen, ikkunoiden kunnostus ja 
luja lupaus siitä, että kaiken voi 
korjata.

Millie Jean
Juhannus oli myrskyinen  eikä yhdistyksellä ollut kokonpolttolupaa. 
Sen sijaan bilebändi Millie Jean oli liekeissä ja sen myötä yleisökin. 
Lämpimin juhannus ikinä, sanoivat paikallaolijat.

vietettiin helteisessä säässä 
heinäkuun puolivälissä. Kisoihin 
osallistui 25 innokasta lasta. 
Jonglööri  Petja Päivärinteen 
pallonheittotyyli erosi varsinaisista 
kilpailijoista.. Räiskäleet maistuivat 
palkintojenjaon jälkeen. 
Ensi vuonna uudelleen! 

Karaokea 
Karaokeisännät Blue 
Brothers täydensivät 
teatterin ensi-illan 
tunnelman.

Lasten kulttuuri- 
ja urheilupäivää


