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Syksyn puhurit ja myräkät ovat saapuneet Marjaniemeen. 
Mökkien yläpuolella näkyy pääskyjä ja västäräkkejä 
muuttolennossa etelään. Juhlavuoden kesä on takana. 

Marjiksessa pidettiin onnistuneet 75-vuotis- ja valojuhlat, 
jotka keräsivät ilahduttavan paljon mökkiläisiä. Alueemme 
turvallisuustilanne huononi kesällä sattuneiden varkauksien, 
murtojen, saunan murtoyrityksen ja väkivaltatilanteen vuoksi. 
Yhdistys vastasi tähän hankkimalla uudet sähköiset iLoq-
lukot ja asentamalla Marjalaan ja saunalle hälytinjärjestelmän. 
Myös katuvalastukseen kokeillaan uutta valaisinmallia, joka 
suuntaa valon tielle. Myös Marjalan ja saunan ulkovalaistusta 
lisätään syksyn aikana. Näiden lisäksi portit suljetaan syyskuun 
loppuun asti jo klo 21.

Yhdistyksen tekemä kansalaisaloite Marjaniemen suojelu-
merkinnästä on parhaillaan Kaupunkiympäristön toimialalla 
lausuntokierroksella. Päätöksiä voidaan odottaa loka-marras-
kuussa, jolloin asiasta päättää kaupunginvaltuusto. Mökkien 
uusien värien hyväksyntä etenee Helsingin kaupunginmu-
seon lausunnon jälkeen, jota varten otettiin lähes kolme-
kymmentä värinäytettä alkuperäisistä väreistä. Tavoitteena 
on saada uudet värit käyttöön ensi vuoden toukokuuhun 
mennessä.

Huoltotoimikuntaan ei ole löytynyt vetäjää, joten hallitus 
päätti uudelleen perustaa yhdistyksen isännöitsijän toimi-
henkilönimikkeen ja valitsi tehtävään allekirjoittaneen. Hoidan 
tehtävää puheenjohtajan tehtävän ohessa. Yhdistyksen isän-
nöitsijän posti ei ole työsuhde vaan vapaaehtoinen luotta-

mustehtävä. Kehitämme yhdessä vetämäni huoltotoimi-
kunnan kanssa yhdistyksen rakennuskannan, infran ja yleisten 
alueiden ylläpitoa, huoltoa ja kunnossapitoa. Yhdistyksen 
hallitus ohjaa isännöitsijän toimintaa ja hyväksyy tehtävän-
kuvauksen. Tarvitsemme huoltotoimikuntaan lisää porukkaa 
– tule mukaan. Ota yhteyttä, niin kerron mitä kaikkea kiinnos-
tavaa toimikunnassa tehdään. Sähköpostini on mattitaina57@
gmail.com ja puh. nro 044 243 3071.

Kiitos kuluneesta kauniin helteisestä kesästä ja mukavista yhtei-
sistä hetkistä.
 
Matti 

Tärkeitä yhteystietoja
• www.marjis.net/yhteystiedot  

Täytä lomake ja asiasi etenee!

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

• Sihteeri Sanna Castrén, p. 040 568 8004  
sanna.castren@gmail.com

• Vuokrasopimussihteeri Sari Jenu, 
 sari.jenu@gmail.com

• Huoltotoimikunta, vikailmoitukset marjishuolto@gmail.com

Marjaniemen siirtolapuutarha ry:n  
sääntömääräinen syyskokous 
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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. Turvallisuusasiat. 

a) Päätösasia, muutos järjestyssääntöihin:
Nykyinen sääntö: 
2 § Siirtolapuutarhan alue on avoinna kaikille 
1.5.–30.9. välisenä aikana päivisin kello 
7.00–22.00. Muina aikoina portit pidetään 
suljettuina.

Muutosesitys:
2 § Siirtolapuutarhan alue on avoinna kaikille 
1.5.–31.7. kello 7–22 ja 1.8.–30.9. kello 7–21. 
Muina aikoina portit pidetään suljettuina.

b) Hälytysjärjestelmä asennettu Marjalaan ja 
saunaan. 

c) Valaistuksen parantaminen. 

6. Päätösasia. Esitys: Leo Pusa kutsutaan yhdistyksen 
kunniajäseneksi.

7.  Keskustellaan seuraavan vuoden toiminnan 
muista päälinjoista ja päätetään tarvittavista 
vuosikokouksen valmisteluun liittyvistä asioista. 
Jäsenille on tulossa kysely pidemmän aikavälin 
kehittämistarpeista.

8. Informaatio- ja keskustelukysymykset

• Rottahavainnot ja muut eläinasiat

• Jäteasiat

• Kuntalaisaloite

• Mustapuron leventämissuunnitelma

• Kohtaamispäivä kesällä 2022

9.  Muut mahdolliset jäsenten ja toimikuntien 
puheenvuorot (ei päätettäviä asioita)

10. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA!
Hallitus

Sunnuntaina 26.9.2021 klo 13 Marjalassa.
Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu klo 12 alkaen Marjalan terassilla.
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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 1.10. Roskien 
jättäminen katoksen liepeille on ehdot-
toman kiellettyä.

OMENAT 
 Keinukentällä on jäteomenille lava, jon-
ne voi viedä muumiotautiset omenat. 
Omenia ei saa missään tapauksessa 
laittaa alueen yleisiin roskiksiin. Ome-
nalava viedään pois 20.9. Huonot ja 
muumiotautiset omenat voi myös kom-
postoida omalla palstalla. Jos haluat 
luovuttaa omenia, katso esimerkiksi 
www.omenasiepparit.fi 

SAUNA
Viimeinen saunakerta on lauantai-
na 25.9. 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 talviaikaan. 
Ulkovesipiste avataan tarvittaessa.

KATUVALOT
Katuvalot ovat päällä niin kauan kuin 
maa on lumeton tai uusi kesä koittaa. 

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 syys–lokakuun vaih-
teessa, ellei yöpakkaset pakota teke-
mään sitä aikaisemmin. Verkosto pu-
hallutetaan tyhjäksi sulkemisen jälkeen. 
Yhdistys vastaa vesijohtoverkostosta 
palstakohtaiseen päähanaan asti, siitä 
eteenpäin jokainen mökkiläinen vastaa 
omalla palstallaan vesijärjestelmän 
huoltamisesta. Tyhjennä ja suojaa 
asentamasi johdot ym. jäätymiseltä. 
Vedet kytketään keväällä, kun yölämpö-
tilat 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,
jyrsijää, peräkärryä tai pensasleikkuria.
Ota yhteyttä mieluiten:
marjishuolto@gmail.comKU
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Monissa mökeissä on rakennettu 
kuivakäymälä. Rakennustapa-
ohjeen mukaan kuivakäymälän 

voi sijoittaa mökin yhteydessä olevaan 
varastoon tai varastona käytettävään 
leikkimökkiin. Erillistä ulkokäymälää ei 
saa rakentaa. Palstalle ei myöskään saa 
sijoittaa kemiallista käymälää. 

Voit kompostoida kuivakäymäläjät-
teen omalla puutarhapalstalla. Käymä-
läjäte kompostoidaan aina kannellisessa 
ja pohjallisessa kompostorissa, josta ei 
saa valua nesteitä pohjamaahan. Käy-
mäläjätettä ei siis saa haudata maahan. 
Käymäläjätteen kompostointiin riittää 
yleensä vuosi, sen jälkeen voit käyttää 
kompostia maanparannusaineena 

KUN 
HÄTÄ 
ON 
SUURIN 
eli ajankohtaista asiaa  
käymälöistä 

pihalla ja puutarhassa. Sitä suositellaan 
käytettäväksi ensisijaisesti koristekas-
veille. Kompostoinnista ei saa aiheutua 
haittaa naapureille.

Lisää tietoa käymäläjätteen kom-
postoinnista löytyy erinomaisesta 
opaskirjasta Kaikki kompostoinnista ja 
maanparannuksesta (Kirsi Tuominen, 
2015, Minerva-kustannus) ja osoitteesta 
www.biolan.fi/artikkelit/ 
kaymalajatteen-kompostointi

Talven ajan huoltorakennuksen inva-
WC on käytössä ja muut WC:t suljetaan. 
Talvella ei siivousta ja jokainen käyttäjä 
on vastuussa tilan siisteydestä ja omien 
jälkien siivoamisesta. 

Kun vedet katkaistaan,  
tee näin  

1Sulje jakotukista oma venttiili. Poista 
kahva, jos siinä sellainen on. 

2Aukaise kaikki tontillasi olevat vesi-
pisteet ja tyhjennä laitteet vedestä. 

Jätä hanat talveksi auki. 

3Voit irrottaa jakotukista oman syöt-
tövesiletkun, jos haluat.

4Yhdistys painepuhaltaa vesilinjaston 
ja avaa sen yhteydessä kaikki jakotu-

kissa olevat hanat. Niiden pitää olla auki 
talven yli. 

Tule  
näyttelemään!

Marjaniemi isännöi kesällä 2022 Suo-
men siirtolapuutarhaliiton kohtaamis-
päivää. Suunnitelmissa on saada sinne 
aikaan upouuden siirtolapuutarhahen-
kisen näytelmän maailmanensi-ilta. 
Tule mukaan, ilmoita itsestäsi! Mukaan 

tarvitaan eri-ikäisiä lapsista aikuisiin 
(etenkin teini-ikäisiä) sekä yksi tenter-
fieldinterrieri.

Kirjoita: arto.harkonen@gmail.com
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Yhdistyksen ja Helsingin kau-
pungin solmiman vuokrasopi-
muksen mukaan yhdistyksen 
on huolehdittava siirtolapuu-

tarhan yleisten alueiden sekä rakennus-
ten hoidosta. 

Yhdistys olemme me.
 

Yhteisöllisyyttä ja  
tasapuolisuutta 
Toimintaamme ohjaavat arvot ympäris-

töystävällisyys, avoimuus ja luottamus, 
oikeudenmukaisuus, jäsenten yhden-
vertaisuus ja tasapuolinen kohtelu, 
vastuuntunto ja yhteisöllisyys. Marjiksen 
yhteisiä toimintoja onkin totuttu hoita-
maan vapaaehtoisvoimin ja mökkiläis-
ten talkoilla. 

Mökkiläisillä on tietysti erilaisia 
elämäntilanteita. Aina ei aikaa, voimia 
tai kiinnostusta yhteiseen tekemiseen 
riitä. Mökki on myös levähdyspaikka 

kiireen keskellä. Siellä halutaan rauhassa 
nauttia omasta pihasta. 

Marjiksessa on kuitenkin yhteensä 
320 mökkikuntaa, joista varmasti joka 
vuosi löytyy tarvittavat tekijät, vaikka 
välillä vuoroteltaisiinkin. 

On reilua, että jokainen osallistuu 
yhteiseen tekemiseen jaksamisensa 
mukaan. Jos nyt ajattelet, että olisi 
mukavampi maksaa hieman suurempaa 
huoltomaksua kuin häärätä talkoissa, 

Yhdessä tekemällä pidämme huolta 
Marjiksen tulevaisuudesta 

#YhdessäTekemälläPidämmeHuoltaMarjiksesta

Jossain jotain  
vialla?

Monia asioita voimme korjata 
myös itse. Kuitenkin jos havaitset 
vikoja, joita et itse pysty korjaa-
maan, tee vikailmoitus marjis-
huolto@gmail.com. Isännöitsijä 
Matti Tainan tavoitat numerosta 
044 243 3071. Soita vain arkisin 
klo 9–15, muulloin tekstiviestillä. 

Isännöitsijän tehtäviin kuuluu 
muun muassa yhdistyksen 
rakennusten, yleisten alueiden, 
sähkö-, vesi- ja katuvalaistusjär-
jestelmien ylläpidon ja huollon 
järjestäminen, huoltotöiden 
suunnittelu ja ohjaus sekä ulko-
puolisten toimijoiden tilaaminen 
ja töiden valvonta. Isännöitsijälle 
kuuluu myös yhteistyö Helsingin 
kaupungin kanssa. 

ota ajatuksiisi myös naapuri, jonka 
talous on tiukemmalla.

Me kaikki voimme vaikuttaa 
kulujen kasvamiseen tai pie-
nenemiseen. 

Talkoiden lisäksi ihan yleinen huo-
maavaisuus pitää kuluja kurissa ja tekee 
elosta viihtyisämpää. Siivoa siis omat 
jälkesi suihku- ja WC-tiloissa, lajittele ja 
litistä jätteesi. Suosi kierrätystä, älä sullo 
käyttökelpoista tavaraa jäteastiaan.

Kaikki työ on arvokasta
Tuntuuko osallistumisen kynnys 
korkealta? Tekemistä on monenlaista, 
ja kaikille löytyy juuri itselle sopiva 
talkootyö. Tämäkin MarjisINFO tehtiin ja 
kannettiin postilaatikkoosi talkootyönä.

Töitä voi tehdä silloin kuin sinulle so-
pii, tai naapureiden tai ystävien kanssa. 

Esimerkkejä omatoimitalkoista ovat 
olleet vessojen ovien maalaukset tänä 
kesänä, Marjalan kukkapenkkien hoita-
minen ja roskakatosten siistinä pitämi-
nen. Jos tarvitset talkoisiin tarvikkeita tai 
välineitä, saat ne yhdistykseltä.

 
Talkoilla hyvää mieltä ja  
elämänlaatua
Marjiksen sauna lämpiää ja Marjalan 
kahvila pidetään auki vapaaehtoisin 
voimin. Nurmikot ovat siistit, portit 
suljetaan, vedet avataan ja suljetaan tal-
koovoimin. Talkootyö mahdollisti myös 
Marjiksen 75-vuotisjuhlan onnistuneen 
toteutuksen.  

Mitä enemmän teemme yhdessä, 
sitä upeammaksi paikaksi teemme 
Marjiksen. Talkoiden oheistuottee-
na tutustumme naapureihin – ehkä 
saamme ystäviä – ja koko Marjis tuntuu 
läheisemmältä ja turvallisemmalta. Ja 
näyttää entistä kauniimmalta!

Talkootöiden  
tulevaisuus
Miten talkoot saataisiin paremmin 
toimimaan? Mikä houkuttelisi sinut 
mukaan? Miten haluaisit ilmoittautua? 
Mitä haluaisit tehdä talkoilla? 

Tästä aiheesta avautuu keskustelu jä-
sensivuille, tervetuloa mukaan keskus-
teluun jakamaan ideoita tai keinoja!

Tapahtumatoimikunta 
etsii innostavaan joukkoonsa 
muutamaa näppärää miestä 
mukaan erilaisten Marjaniemen 
tapahtumien toteuttamiseen.

Ilmoittautua voit  
heidi.halm@sci.fi.  
Tervetuloa!

Huoltorakennus 10  
vuotta. Kudontakerhoa 
yhtä lailla 10 vuotta.  
Onnea tinahääparille!
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VÄLÄHDYKSIÄ  
MARJANIEMEN   
KESÄSTÄ

Marjaniemen siirtolapuutarhan 
75-vuotissynttärijuhlat vietettiin 
helteisessä säässä. Marjislaisia oli tullut 
sankoin joukoin juhlistamaan synty-
mäpäivää ja samalla seuraamaan mök-
kiläisten upeita Talent-esityksiä. Tarjoilu 
sujui jouhevasti korona-turvallisuus 

huomioiden. Noin 250 kakkupalaa 
maistui hyvin juhlijoille kahvin kera ja 
lapsille oli pillimehut. Meille järjestäjille 
jäi mukavat fiilikset, koska koimme 
juhlien olleen onnistunut ja lämmin-
henkinen tilaisuus. Seuraavia juhlia 
odotellessa!  Terveisin Tiina ja Helena

 KUVA SINI LEPPÄ

6.7. ja 9.8. Lipunnosto 
Marjalan mäellä
Eino Leinon päivän 6.7. ja Tove Jans-
sonin/suomalaisen taiteen päivän 9.8. 
aamuna Marjalan mäelle kokoontui 
aamuvirkkuja mökkiläisiä: luettiin 
Leinon runoja ja muisteltiin suomalaisia 
taiteilijoita ja omia taidekokemuksia. 

18.7. Lasten  
tapahtumasunnuntai

Kahdella puutarhan teitä kiertävällä 
erimittaisella porttisuunnistusreitillä 
etsittiin kirjaimia sanaan örettötöletääj 
(jäätelötötterö).  Suuri oli lasten riemu, 
kun Heinosen Timo jakoi maalissa kaikil-
le lapsille mitalit kaulaan ja suunnituk-
sen jälkeen sai vielä jäätelöt. 

18.7.–1.8. Ikkunagalleria 
Marjalassa
Marjalan ikkunat täyttyivät 12 marjis-
laisen miehen taiteesta ja kädentai-
dontöistä. Mukana oli myös uuteen 
kukoistukseen entisöity vuoden 1946 
Marjiksen mallimökki. Pienoismallin ra-
kensi 1963  C. Tenhivaara. Mallin korjasi 
2021 Rami Hynynen. Malli on pysyvästi 
esillä Marjalassa.

13.8. Tunnelmoiden 3 
Marjalan mäellä
Sarjassaan kolmas Tunnelmoiden-
musiikki ja lämmin elokuinen ilta. Nina, 
Esko, Jukka ja Tyko viihdyttivät Marjalan 
mäellä jälleen lähemmäs sataa Marjik-
sen musiikin ystävää. 

28.8. Valojuhla 
Marjalan kahvila oli illalla muutaman 
tunnin avoinna tunnelmallisesti valoilla 
koristeltuna. Valokulkueita oli edellisen 
vuoden tapaan kaksi ja molemmat 
keräsivät mukaan paljon väkeä. Pidem-
pi reitti kiersi  rummutuksen tahdissa 
lähes toisen puolen siirtolapuutarhaa. 
Lopuksi Marjalan mäellä oli tulishow 
joka ihastuti ja hieman pelotti pienim-
piä katsojia. 

Kesäkahvila
Marjiksen kahvilan kesä kului samois-
sa merkeissä kuin edellinenkin kesä, 
eli avasimme heinäkuun alussa ja 
elokuun loppuun asti joka sunnuntai 
iltapäivän palvelimme mökkiläisiä. 
Lyhyt kesäkausi luonnollisesti rokotti 
kävijämäärää. Tämän kesän talkoo-  

 
 
apulaisina oli mm. nuoria innokkaita 
mökkiläisiä, jotka tutustuivat työ-
elämään aktiivisesti monenlaisissa 
keittiötehtävissä. Nuorison makeat ja 
suolaiset leipomukset saivat suuren 
suosion. Kiitos Anna, Jenni ja Sonja.

KUVA JONI MUOTKA

25.7. Marjaniemi Talent / 75-vuotisjuhlat 
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  Matti Taina
1. Vaimoni Helena keskittyy kokonaisuuden suunnitteluun, 
minä autan pensaiden ja omenapuiden leikkaamisessa ja suu-
remmissa maanmuokkaus- ja istutustöissä. Laatoitustyöt ovat 
meneillään. Haluan oppia ja tietää kasvien nimet ja hoidon. 
Bongaan puutarhassa liikkuvat perhoset, pörriäiset ja linnut 
nisäkkäitä unohtamatta. 

2. Yhteisten asioiden hoito ja siinä onnistuminen. Marjiksen 
olemassaolon varmistaminen sekä erilaisten kehittämisasi-
oiden eteenpäin vieminen. Hallituksen hyvä yhteishenki ja 
tekemisen meininki antavat potkua ja jaksamiseen voimia. 
Tukea saa aina tarvittaessa.   

  Margit Suurnäkki
1. Olen utelias puutarhuri, jota kiinnostavat kasvien nimet ja 
tarinat. Joka vuosi opin jotain uutta, useimmiten yrityksen ja 
erehdyksen kautta. Tämän kesän yllättäjiä olivat lehtikaalit, 
jotka kasvoivat suuriksi ja satoisiksi.

2. Olemalla mukana yhdistyksen toiminnassa olen oppinut 
tuntemaan uusia ihmisiä ja se on mukavaa. Nyt on minun 
vuoroni olla mukana hoitamassa yhteisiä asioita - kukin 
vuorollamme näitä teemme. Minua motivoi erityisesti mah-
dollisuus vaikuttaa siihen, millainen on siirtolapuutarhojen 
tulevaisuus osana tulevaisuuden kaupunkimaisemaa, perintei-
tä kunnioittaen.

  Sanna Castrén
1. Kolmen kesän jälkeen kaukana gurusta, mutta onneksi jo-
kainen kasvukausi opettaa uutta. Haaveissa monilajinen ja läpi 
kesän kukkiva puutarha, jossa jääräpäisimmät vuohenputket, 
piiskut, tattaret ja muut jyrät antavat vähitellen muillekin tilaa 
kukoistaa.

2. Hallituksessa saa hyvän kuvan koko yhdistyksestä, 
tutustuu jäseniin saa ymmärrystä miksi asiat ovat kuten ovat. 
Vapaaehtoistyöhön jäävää aikaa on yleensä aina liian vähän 
suhteessa siihen, mitä kaikkea olisi kiva ehtiä. 

  Kaija Hakkila
1.+2. Mökkini on hyvän olon ja tyytyväisyyden linnake. 
Paratiisi, johon olen ollut päätä pahkaa rakastunut tänne 
tulostani asti. Kauneuden ja mielenrauhan tyyssija. Iloitsen 

Hallitus  
esittäytyy

täällä oikeastaan ihan kaikesta (paitsi orapihlaja-aidan edustan 
siivoamisesta) Ympäröivän Marjalan mäen lintulehdosta, puh-
taista villiyrteistä, kevään ensimmäisestä viherryksestä, syksyn 
viimeisistä väreistä ja kaikesta siltä väliltä. Yritän katsoa asioita 
ihmisyyden, kulttuurin, kauneuden ja toisista välittämisen 
näkökulmasta. En pidä byrokratiasta.

  Sari Jenu
1. Puutarha muuttuu elämäntilanteen mukaan – keväällä 
meille tuli kasvilaatikoita ja nyt olen innostunut hyötykasveis-
ta. On mukavaa tehdä ruokaa oman puutarhan sadosta.

2. Vuokrasopimussihteerinä tapaan uudet marjislaiset 
vuokrasopimuksen teon yhteydessä. On hienoa esitellä heille 
yhdistystä ja Marjaniemeä ja saada heidät innostumaan yhdis-
tystoiminnasta. 

  Päivi Järvinen
1. Olen aika rento puutarhuri, joka rakastaa kukkia - varsin-
kin vanhoja perennoja. Mutta myös uusiin tuttavuuksiin on 
mukavaa tutustua. Tänä kesänä vuorossa olivat keijunkukat ja 
nyt olen kovasti ihastunut akileijoihin. Keväisin puutarhassa 
on ihanaa seurata valtavaa kasvun voimaa kun luonto herää, 
lumikellot ponnistelevat esiin ja myöhemmin kielot ja vuokot. 
Heinäkuussa runsasta satoa tuottaa vanha vadelma-aita. Kut-
sunkin tätä aikaa kesästä “vadelmavankeudeksi”. 

2. Tunnen, että toimimalla yhdistyksen hallituksessa voin 
omalta osaltani luoda perustaa upean puutarha-alueemme 
jatkuvuudelle ja tulevaisuudelle. Olemme vakavarainen yhdis-
tys ja taloutemme on hyvässä kunnossa. Iso kiitos siitä kuuluu 
edellisille hallituksille.

  Heikki Niemi
1. Puutarhatöiden osalta olen lähinnä vaimon apuri. Autan 
fyysisesti raskaimmissa asioissa. Nurmikon leikkuu on puutar-
ha-asioiden suurin työmaani ja lisäksi rikkaruohojen kitkentä 
on toinen ajallisesti aikaa vievä harrastus. Mukava on nähdä ja 
syödä työn tuloksia marja-aronioista vihanneksiin ja yrtteihin.

2. Meillä on upea yhdistys, jossa monenlaisia aktiivitoimin-
toja. Olen ylpeä saadessani olla mukana tässä, oppia uutta 
ja antaa oma panokseni yhdistyksen hyväksi. On mukava 
porukka ja tekemisen meininkiä, mutta erittäin mieluiseksi 
koen lukuisten vapaaehtoisten auttamisen halun yhteisen 
Marjiksen parhaaksi.

  Kira Närhi
1. Puutarhanhoitoni on ollut tähän asti lähinnä raivaamista ja 
remppaa, työ jatkuu edelleen. Viljelylaatikot ovat kuitenkin jo 
tuottaneet vaikka mitä ja tänä keväänä valmistunut kasvihuo-
ne yllätti sadollaan! Seuraavaksi haluan keskittyä perennoihin.

2. Yhdistystoiminta ei pyöri ilman vapaaehtoisia ja hallituk-

siin on harvoin ylitarjontaa. Haluan kantaa vastuuni ja tehdä 
vuorollani oman osuuteni yhteisten asioiden hoidossa. Tämä 
on hieno mahdollisuus myös nähdä omin silmin, miten paljon 
työtä Marjiksen pyörittäminen vaatii.

  Eira Tuohimaa
1. Viljelen lähinnä syötäviä kasveja, vaikkakin olen tänä kesänä 
innostunut myös perennoista. Olen puutarhurina analyytti-
nen, laadin exceleitä ja suunnittelen tarkasti talvella seuraavan 
kesän viljelyt. Aina ei käytäntö kuitenkaan mene kuten exce-
leissä suunniteltu, mutta siinäpä homman hauskuus. Imen 
myös ideoita muilta mökkinaapureilta omaan puutarhaani.

2. Koen kantavani oman korteni kekoon kun osallistun halli-
tustyöhön. Yhteisten asioiden hoitaminen on tärkeää, ja kun itse 
olen sitä nyt tovin tehnyt, jatkossa arvostan entistä enemmän 
heitä jotka antavat vapaa-ajastaan kaikkien mökkiläisten eduksi.

  Wilma Viljanmaa
1. Olen omassa puutarhassani keskittynyt tuottamaan pölyt-
täjille ruokaa - ja siinä ohessa itselle silmäniloa. Onnistumisen 
iloa tuottivat esimerkiksi syyssyrikkä, joka houkutteli koko 
kesän valtavasti perhosia, ja hämähäkkikukka kimalaisineen.

2. Uutena marjislaisena hallitustyöskentely tarjoaa loistavan 
väylän tutustua yhdistykseen ja sen jäseniin. Samalla tuon 
oman panokseni yhteiseen tekemiseen. 

1. Millainen puutarhuri olet? 
2. Mikä motivoi 

hallitushommissa?
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Marjis internetissä
Kotisivut www.marjis.net

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

@marjaniemensiirtolapuutarha

Puutarhaatko somet 
mullassa? 
Helsingin siirtolapuutarhojen aluejär-
jestö kokoaa syksyn aikana sivuilleen 
erilaisia puutarhojen sekä puutarhurei-
den sometilejä. Kerro omasi tai sellaiset, 
joita tiedät. Linkityslupa luonnollisesti 
kysytään tilin ylläpitäjältä. Kerro havain-
tosi jollekulle seuraavista (kaikki nämä 
tilit ovat julkisia):
• www.facebook.com/ 

arto.harkonen.3/
• twitter.com/ArtoHarkonen
• www.instagram.com/ 

arto.harkonen/
• tai viesti arto.harkonen@gmail.com

Siirtolapuutarhaliiton 
uusi hallitus 
Suomen siirtolapuutarhaliitto piti liit-
tokokouksensa Helsingissä elokuun 
viimeisenä viikonloppuna. Halli-
tuskausi lyhenee kolmivuotiseksi. 
Marjaniemeläinen Leo Pusa vetäytyi 
ansaitusti hallitustyöstä kahdeksan 
vuoden työrupeaman jälkeen. Hel-
sinkiläisistä puutarhureista uudessa 
hallituksessa ovat Arto Härkönen 
(Marjaniemi), Sini Marttinen (Klauk-
kalanpuisto), Kaija Kumpukallio 
(Herttoniemi) sekä Lasse Granroth 
(Ruskeasuo). Varajäseninäkin on 
kaksi marjislaista, Margit Suurnäkki ja 
Sanna Castrén.


