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Ota tämä lehti mukaasi syyskokoukseen

Syyskokouksen 
ASIALISTA s.  3

Syksyn 
muistilista s.  5

    SYKSY2019

”Metrolla mökille ja juosten jätskille”

Kesän tapahtumia
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Ja tervetuloa kaikki uudet mökinomistajat  
kauniiseen siirtolapuutarhaamme. Kuluneen  
kesän aikana on ennätysmäärä mökkejä vaihtanut 
omistajaa. Ehkä kysymyksessä on jonkinlainen  
sukupolvenvaihdos, mene ja tiedä. Arvokasta on  
se, että uusia tulijoita riittää, kun entiset puutarhurit 
ovat valmiita luopumaan vuokraoikeudestaan.

 
Tällä kaudella on tehty monia uudistuksia  
toiminnassa. Ymmärrettävästi ne ovat herättäneet 
kovasti keskustelua jäsenistössä. Hallituksen  
on ollut pakko reagoida esimerkiksi verottajan 
tiukentuneeseen tulkintaan talkootyön verotuksen 
suhteen. Yleisten tilojen siivouksen ulkoistaminen 
on nähdäkseni palvellut suurinta osaa jäsenistöstä. 

Edellisenä kesänä aloitettua katselmuskäytäntöä on jatkettu. Merkittävä osa  
huomautuksista on annettu pienistä virheistä, kuten hoitamattomasta  
aidanalusesta.
 
Kerhotalo Marjalan uusi asu on saanut runsaasti kiitosta osakseen. Jotkut ovat 
jopa kysyneet, onko tämä edes sama talo kuin ennen. Kaikkien mielen mukaan  
ei koskaan voi toimia, sanoohan sananlaskukin että ”niin monta mieltä kuin  
miestäkin”.
 
Toiveeni on, että meistä jokainen voi katsoa menneeseen kesään tyytyväisenä  
ja luottaen Marjiksen hyvään yhteishenkeen tulevaisuudessakin. Ympäröivä  
maailma näyttää useimmiten sellaiselta, kuin itse siihen suhtaudumme.
 
Kohti syksyn iloja!

  Kaneista:   Alueellamme on voimakkaasti kasvanut 
kanikanta. Jokainen voi omilla toimillaan ainakin 
jonkin verran ehkäistä sitä. Avokomposteihin ei saa 
laittaa mitään niille syötäväksi kelpaavaa. 
Puun alle pudonneet omenat ovat niille myös suurta 
herkkua. Kaupungin ohjeistuksen mukaan mökkien 
alustat on verkotettava, jotta kanit ja muut jyrsijät 
eivät pääse pesimään siellä. 

Tervetuloa syksy! 

S I I R T O L A P U U T A R H A
1 9 4 6
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Marjalan kahvila on tänä 
kesänä viimeisen kerran 
auki 15.9.



MARJANIEMEN SIIRTOLAPUUTARHA ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Sunnuntaina 22.9.2019 klo13.00 Marjalassa.
Ilmoittautuminen ja kahvit klo 12 alkaen.
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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.   Sähköryhmäkeskusten laitteiden uusinta/tilannekatsaus
6.   Rakennuskannan inventointi tulevien vuosien aikana
7.   Kohtaamispäivä 11.7.2020
8.   Keskustellaan seuraavan vuoden toiminnan päälinjoista ja
 päätetään tarvittavista vuosikokouksen valmisteluun liittyvistä asioista
9.   Informaatio- ja keskustelukysymykset
10.   Muut mahdolliset jäsenten puheenvuorot
 (ei päätettäviä asioita)
11.   Kokouksen päättäminen
          

TERVETULOA!
          
Hallitus

Perinteinen kasvienvaihtotori  
klo 12 Marjalan edessä

         



”Arkeologisia” löytöjä

Lintuhavainnot 2019

Vuosimallin 1946 mökkiä remontoidessa tulee 
vääjäämättä historia vastaan. Lattiaa purkaessani 
putkahti sahanpurujen ja mökin alta muutama 
mielenkiintoinen esine. 73-vuotisestä pimeydestä 
tuli päivän valoon Helsingin Sanomien numero 
16.8.1946 pääuutisenaan Pariisin rauhanneuvot-
telut, jossa Suomen valtuuskuntaa johti ulkoasi-
ainministeri Carl Enckell. Neuvostoliitto tyrmäsi 
kaikki Suomen hirmuisen koviin 
rauhanehtoihin esittämät lieven-
nykset. Seuraavista koolausväleistä 
löytyi vahvoja paperisäkkejä. Hieno-
jen leimojen ja tekstien: Mikkelin 
Autopilkettä 30 kg ja VaPo:n Pilketeh-
das Otava n. 32 kg, mukaan niitä oli 
käytetty pilkkeiden myyntiin ja kulje-
tukseen. Sotien aikana 1939-1945 ja 
pitkälle sen jälkeenkin melkein kaikki siviiliautot 
kulkivat häkäpöntöillä, jotka ahmivat säkkikaupal-
la koivupilkkeitä.
 
Lattiarakenteiden alta maasta löytyi kaksi 6 cm:n 
ja yksi 10 cm:n pituinen sepän takoma naula! Nii-
den kiemuraisuus viittaa rakennuksen tulipaloon. 
Ilmeisesti palstamme sijaitsee ympäröivää aluetta 

Marjaniemen siirtolapuutarhan alueella olen ha-
vainnut 1.1.-1.9. aikana 67 eri lintulajia. Kokonais-
määrä on viime vuotta pienempi, sillä mökkimme 
remontti keskittyi sisäpuolen rakentamiseen. 
Joukkoon mahtui muutama mukava harvinaisuus 
tai muuten hieno bongaus.

Alueella pesivien vakiolajien lisäksi kirjasin ”ha-
visvihkoon” harvemmin nähtyinä tikarinokkaisen 
jättiläistiira räyskän, mestarikalastaja kalasääsken 
ja yli lentäneen keltavästäräkin. Vanha merikotka-
pariskunta kaarteli kesäkuussa noin 40 metrissä 
aivan Herukkatien päällä valkoiset pyrstöt hohta-
en. Rouva merikotkan, joka on siippaansa suu-
rempi, siipienväli saattoi olla hyvinkin 240 cm!

Eräänä heinäkuun iltapäivänä antoi vanha varis 
alueelle petohälytyksen. Kaikki varikset, harakat, 
naakat, lokit, kottaraiset sekä kesy- ja sepelkyyh-
kyt lehahtivat parviksi ilmaan ja pitivät kovaa 
mekkalaa. Tiesin etsiä petoa taivaalta. Kanahauk-
kanaarashan siellä mennä viiletti kohti Marjanie-
men uimarantaa paljon pienemmän nuolihaukan 
ajaessa sitä pois Roihuvuoren metsän reviiriltään.
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hieman korkeammalla ollutta kumpua, jolla on 
todennäköisesti aikoinaan sijainnut vanha raken-
nus, ehkä lato tai karjasuoja 1700- tai 1800-luvul-
la. Mustapuron laaja tulviminen perjantaina 
23.8.2019 vahvisti teoriaa, sillä hämmästyksekseni 
puron varrella sijaitsevalle tontillemme ei tullut 
lainkaan vettä.

Eräs jännittävä löytö raottaa alueemme 
aikaisempaa historiaa. Herukkatien 
naapurimme antoi ennen poislähtöään 
minulle mökkinsä entisen omistajan 
säilyttämän kiväärin pistimen. Se oli 
löytynyt mökin perustuksia kaivetta-
essa. Pitkälle ruostunut ”rotanhäntä” 
-pistin on venäläisen Mosin-Nagant 

m/1891 kiväärin tankopistin. Ilmeisesti Venäjän 
armeija on pitänyt jalkaväen manöövereitään 
alueella aikaisemmin olleilla Herttoniemen ja 
Puotilan kartanoiden omistamilla niityillä ja joku 
epäonnekas sotamies on harjoituksen tuoksinas-
sa pudottanut pistimensä heinikkoon. 

Matti Taina
mökkiläinen ja lintuharrastaja

Saunan lähistöllä pesi pikkutikka- ja puukiipijä-
pariskunta. Marjalan upeassa takametsässä lauloi-
vat suloista konserttiaan satakieli, mustapääkerttu, 
kultarinta, peukaloinen, lehtokerttu, sirittäjä  
ja laulurastas. Olen laittanut läheiseen  
koivuun pöntön kottaraisia varten,  
mutta se ei ole kelvannut. Harmi,  
sillä kottarainen on todellinen  
lintumaailman Pavarotti. Täytynee  
hivuttaa pönttöä hieman korkeammalle,  
jotta alueella parveilevat ja ruokailevat  
”starat” huolisivat sen.  

Linnut ovat jälleen rikastuttaneet  
marjislaisten mökkielämää. Olisiko  
Sinulla vielä tilaa linnunpöntölle  
tonttisi puissa. Linnuista ja niiden  
seuraamisesta saa paljon iloa ja virkistystä.  
Jäsenistön toiveesta järjestämme  
ensi vuonna opastetun linturetken,  
kuten viime keväänä. 

Matti Taina
mökkiläinen ja lintuharrastaja



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  
torstaina 3.10. Sen jälkeen katokset suljetaan 
munalukolla. Roskien jättäminen katoksen  
liepeille on ehdottoman kiellettyä. 

OMENAT
Keinukentällä on jäteomenille lava, jonne voi viedä 
muumiotautiset omenat. Omenia ei saa missään 
tapauksessa laittaa alueen yleisiin roskiksiin.  
Omenalava viedään pois 30.9.  Muita huonoksi  
jääneitä omenoita voi kompostoida.  
Katso myös www.omenasiepparit.fi

KIOSKI
Marjalan kioski on avoinna viimeistä kertaa  
sunnuntaina 15.9. Kioskin varasto olisi tarkoitus 
myydä silloin tyhjäksi, joten kannattaa tulla  
paikalle! Alennuksia luvassa!

SAUNA
Viimeinen saunakerta on lauantaina 28.9.  
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 niin kauan kuin maa on lumeton. 

SÄHKÖT
 Sähköt ovat käytössä ympäri vuoden. Varmista, 
etteivät sähkölaitteesi jää turhaan päälle. Jos olet 
pitempään poissa, voit katkaista sähkön pääkytki-

Syksyn muistilista
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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 Matti Taina, 
044 243 3071) tai isännöitsijälle (Heikki Kylliäinen, 
050 060 2836)

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 Kerhotalonmäelle 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. 
Ota yhteys: Maanus Kukk, puh. 040 813 3326.
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Päivitä yhteystietosi!

Olethan huomannut, että jäsenrekisterin tiedot 
voi päivittää suoraan nettisivuillemme. Tarkistat-
han osoitteesi – myös sähköpostiosoitteesi, koska 
ensi kevääksi on tulossa mahdollisuus saada myös 
lasku sähköpostitse. Lisäksi käytössä oleva puhe-
linnumero on tärkeä kiireellisten tilanteiden va-
ralle. Jos et ole vielä rekisteröitynyt sivuillemme, 
ohjeet löytyvät uutislistasta. Jos et käytä nettiä, 
ilmoita muuttuneet tiedot jäsensihteerille  
(Heikki Niemi, 040 540 1044).

Tule näyttelemään!

Vain mökkielämää -näytelmä saa jatkoa. Tekeillä 
on uusi siirtolapuutarha-aiheinen näytelmä, jonka 
työnimi on Kivi, sakset, raparperi. Tapahtumat 
alkavat Ruskeasuon siirtolapuutarhasta, jossa nos-
talgiakaipuinen johtokunta päättää tehdä jotain 

suurta. Poikkeuksellisesti he eivät kuitenkaan saa 
koko valtakunnan jakamatonta suosiota. Riittääkö 
sisu, kasvaako ahneus?

Puitteetkin komenevat, kun näytelmä esitetään 
11.7. Silloin Marjaniemessä on kohtaamispäivä  
ja lisäksi Suomen siirtolapuutarhaliiton  
90-vuotisjuhla. Tarvitsemme monta eri-ikäistä  
ja oloista näyttelijää ja cameo-rooliin  
presidenttiparin koiran tai näköis-
versionsa. Harjoitukset tulevat 
painottumaan alkukauteen, joten 
kokoonnumme muutaman 
kerran ideoimaan ja tekemään 
rooleja jo varhain keväällä.

Ilmoittaudu nettisivujemme 
(www.marjis.net/talkoot/talkoot-2 ) 
kautta tai suoraan arto.harkonen@gmail.com.
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Kankaankudontaleirin päättäjäiset pidettiin lauantaina 31.8. Talkoita oli jälleen paljon – komeimpana 
suorituksena saunan verstaan rakentami-
nen. Syystäkin talkooväelle järjestettiin 
juhlat. Päähäärijänä Maanus Kukk.

Kenkään ei jäänyt kylmäksi, kun koitti Tuo tullessas, vie 
mennessäs -päivä. Kesällä myös aukesi Facebookiin  
Marjiksen kirppis -sivu.

Juhannusta vaivasi jälleen kokonpoltto-
kielto mutta bilebändi Millie Jean hehkui. 

Lastentapahtuma kilpailuineen ja askarteluineen oli  
jälleen lasten mieleen ja jäätelöbaari muistetaan kauan.

Syödään yhdessä -tapahtuma keräsi ver-
raten pienen mutta kulinaarisen joukon 
piknikkareita. Pitsa se on kesäkurpitsakin.

Kesän tapahtumia Marjiksessa
Kesä 2019 toi muun muassa supersuositut joogatunnit. Tässä kooste tapahtumista, 
jotka saatiin tallennettua.
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Käsitykerhossa ahkeroitiin 
kesällä betonitöitä, kudottiin 
kosteudenpoistohiiriä ja vale-
ampiaispesiä sekä tehtiin koruja. 
Suuri ponnistus oli yli kymmenen 
hengen voimin kerhotalon  
seinälle tehty valoryijy. 

Kansallinen saunapäivä keräsi yleisöä. 
Monelle on edelleen uutinen, että Marja-
niemen sauna on avoin kaikille. Sanomaa 
levitettiin myös Avoimet puutarhat -päivä-
nä, jolloin Marjaniemessä 16 mökkiä avasi 
ovensa vieraille.

Nina Pethman ja Esko Siik järjestivät 
tunnelmallisen ja paljon kehuja saaneen 
jazz-henkisen illan

Petja Päivärinne järjesti ennen juhannusta lasten ja  
nuorten sirkusleirin ja oli haamuilemassa myös Valo- 
juhlissa. Petjaa varmasti näemme tulevinakin vuosina!

Valojuhla kruunasi kesän 2019. Rumpalina jälleen itse Kari 
Laakso.


