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Elämää ulkoilmassa
Nyt eletään jälleen vuoden parhaita päiviä, kun 
puutarhakausi käynnistyy säiden lämmetessä ja 
päivän pidetessä. Elämä siirtyy ulkoilmaan ja 
puutarhatöiden lomassa nautitut hetketkin 
siirtyvät ulos. Kuinka hyvältä maistuukaan ruoka 
tai kahvit raikkaassa ulkoilmassa! 

Kausi pyörähti vauhdikkaasti käyntiin iloisissa 
tunnelmissa vappusaunassa. Kevättalkoissa 
osanotto oli niin runsasta, että talkookeitto
loppui kesken, pahoittelut siitä.

Monen talkoolaisen kanssa pääsin jutustelemaan 
ja kuuntelemaan heidän ajatuksiaan yhdistyksemme toiminnasta. Palautteiden 
runsaasta positiivisuudesta sain hyvän mielen, joka varmasti kannustaa minua 
ja muita yhdistyksen vastuutehtävissä toimivia jaksamaan työssään yhdistyk-
sen hyväksi.

Yhteenvetona voisin sanoa, että Marjiksen henki voi hyvin. Sen eteen työsken-
telemme antaumuksella hallituksessa ja kulttuuritoimikunnassa.

Tuleva kesä on yhdistyksellä välivuosi rakentamisprojekteista, ainoastaan 
suunnittelu kerhotalon peruskorjauksesta jatkuu vuosikokouksen antamin 
valtuuksin. Vuosikokous päätyi kannattamaan laajalla enemmistöllä kolmos-
vaihtoehtoa, joka oli laajennusosan rakentaminen keittiölle ja kioskille kerho-
talon päätyyn. Suunnittelu siirtyy nyt lupavaiheeseen ja siihen tarvitsemme 
rahoitusta.  Tästä vuosikokous päätti, että jäseniltä kerätään 100 € maksu 
kesän jälkimmäisen laskutuksen yhteydessä.

Syyskokoukseen mennessä on toivon mukaan kaikki rakentamiseen tarvittavat 
luvat saatu ja voidaan päättää rakentamisaikataulu ja rahoitussuunnitelma.

Moni mökkiläinen on ihmetellyt, kun nettisivumme olivat poissa käytöstä. 
Se johtui Helsingin Aluejärjestön nettisivuista, joiden alla meidänkin sivut 
toimivat. Tulevat uudet sivut toimivat meidän omalla domainilla ja ovat siten 
helpommin päivitettävissä. Nyt nettisivumme löytyvät hieman vajavaisina 
osoitteessa www.marjis.net ja uudet sivut saamme viimeistään juhannukseen 
mennessä.

Aluejärjestö on tehnyt kuntalaisaloitteen rakentamisrahaston perustamista 
rakennusvirastolle. Rahastosta myönnettäisiin lainaa siirtolapuutarhoille ja 
kesämajoille suurien hankkeiden rahoittamiseksi. Olisi tärkeää, että kaikki 
yhdistyksen jäsenet ja kaikki muutkin Helsingissä henkikirjoilla olevat tutut ja 
kumminkaimat sen allekirjoittaisivat. Aloitteen voi allekirjoittaa kevätinfossa 
ja sunnuntaisin yhdistystunnilla.

Vuosikokouksemme pitkittyessä yli neljätuntiseksi paljon tärkeää informaatiota 
jäi asialistan loppupuolelta olemattomalle huomiolle. Yritämme parhaamme 
mukaan hoitaa näitä asioita kevätinfossa.

Hyvää kesää kaikille ja hymyillään kun tavataan!

Keke 

MARJALAN MAININNAT
Marjaniemen ryhmäpuutarha ry:n 
jäsentiedote

Virvakuja 6
00930 Helsinki
www.marjis.net

ToIMITus
Minna Mansikkamäki
Petri Gustafsson 
Ansu Korhonen

TäRkeITä NuMeRoITA

saunan talkoot: 
Sirkka-Liisa Lindberg
Puolukkatie 165, puh. 050 579 7500

Muut talkoot:
Petri Gustafsson
Omenatie 94, puh. 044 566 5243

sähkötyöt:
Taisto Vuohtoniemi  
Vadelmatie 311, puh. 040 589 6322

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

TV- lähetykset
Heikki Valtonen, 
Kirsikkatie 39, puh. 0400 469 868
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sähköposti: 
marjaniemen.ryhmapuutarha@
gmail.com 

Hallituksen vastaanottoaika 
kerhotalossa on sunnuntaisin 
kello 12.00–13.00. 
 
Keskitä asiointisi siihen aikaan. 

KEVÄTINFON ASIALISTA
kevätinfo sunnuntaina 24.5.2015 klo 13.00 kerhotalolla.  

Kahvitarjoilu alkaa klo 12.00. Kerhotalon pihalla kasvien vaihtotori klo 12.00

    1. Kevätinfon avaus
    2. Käydään läpi kesän ohjeistus (lähinnä tämän lehden asiat)
    3. Muut mahdolliset asiat
    4. Kevätinfon päätös

Hallitus ja toimikuntien edustajat paikalla. Kysy ja ota kantaa!
Ota lehti mukaan kokoukseen, niin käsiteltävien asioiden seuraaminen on helpompaa.

Uusille mökkiläisille kysely- ja tutustumistilaisuus kevätinfon jälkeen. 

tervetuloa!   Hallitus
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Hallitus
keijo sillanpää
puheenjohtaja, 
kerhotaloprojektin vetäjä
044 566 5242
Puolukkatie 183
keizi183@gmail.com

elise kivimäki
sihteeri,
jäsenasiat
040 539 9453
Karvikkatie 54
elise.kivimaki@gmail.com

Matti kuula
varapuheenjohtaja
avainvastaava
huoltotoimikunta: 
toimenpideluvat
050 589 1232
Omenatie 119
kuula@iki.fi 

Leo Pusa
isäntä
huoltotoimikunta: 
sauna ja toimenpidelupien 
tarkastuskäynnit
040 832 4218
Omenatie 112
leo.a.pusa@gmail.com

eeva Rintala
taloudenhoitaja
040 548 5523
Muuraintie 302
eeva.rintala@netti.fi

Taisto Vuohtoniemi
huoltotoimikunta: 
sähköasiat
040 589 6322
Vadelmatie 311
taisto.vuohtoniemi@gmail.com

Petri Gustafsson
talkoovastaava
kulttuuritoimikunta: 
tiedotusasiat
044 566 5243
Omenatie 94
petri@globo.fi

Juha keränen
kerhoisäntä
050 527 1709
Karpalotie 208
juha.marjis@gmail.com

Jukka Heinonen
kulttuuritoimikunta: 
vakiotapahtumat
040 556 1946
Muuraintie 151
salon.dea@gmail.com

Taimi Manninen
ympäristötoimikunta: 
ympäristöasiat
050 363 3060
Vadelmatie 83
taimi.manninen@gmail.com

sirkka-Liisa Lindberg 
varajäsen
saunatalkoovastaava
kulttuuritoimikunta: 
kulttuuritapahtumat
050 5797500
Puolukkatie 165
s-l.lindberg@kolumbus.fi

Niina Byrne
varajäsen
040 552 8611
Mansikkatie 282
niina.byrne@gmail.com
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TALkooVAsTAAVAT

saunan talkootyöt 
Sirkka-Liisa Lindberg 
050 5797500
Puolukkatie 165

Muut talkootyöt
Petri Gustafsson 
044 566 5243 
Omenatie 94

Hallituksen uusin täydennys sirkka-Liisa Lindberg (Sirkkis) 
on innoissaan hommasta. Hän on jo aktiivinen kulttuuritoimi-
kunnan jäsen ja nyt hän pääsee vaikuttamaan yhteisiin 
asioihimme myös hallituksesta.

”Se oli kyllä melkein vahinko. Kun vuosikokouksessa haettiin uutta 
väkeä hallitukseen ja kukaan ei inahtanutkaan, niin minä sitten 
avasin suuni”, Sirkkis kertoo.

Erityistehtävänä Sirkkiksellä on saunatalkoista vastaaminen. 
Se pitää sisällään, että jokaiselle saunavuorolle riittää talkoo-
laisia niin saunakassoiksi kuin siivoukseenkin. 

”Huomaan jo nyt, että homma vaatii koko kesän mittaista sitou-
tumista ja paikalla oloa saunapäivinä, avainnipun toimittamista 
ympäriinsä, tarviketäydennystä...  Edellinen saunatalkoovastaava 
Marita Pirttimaa teki hommaa ansiokkaat 7 vuotta, katsotaan 
nyt kuinka kauan minä jaksan”, Sirkkis sanoo.

Ensimmäiseen hallituksen kokoukseenkin Sirkkis on jo ehtinyt. 
”Hallitus ei ole hirvitys. Siellä hoidetaan meidän mökkiläisten 
yhteisiä asioita hartiavoimin ja aikaa säästämättä. Arvostan 
entistä enemmän hallituksen jäseniä nähtyäni, kuinka sitoutu-
neita he ovat tehtäviinsä.”

Sirkkis on ahkera puutarhuri Puolukkatie 165:sta. Alun perin
mökki oli äidin ”ja hiukan jo vanhuuttaan lempeästi kallellaan”. 
Sirkkiksen hyvässä hoidossa mökki on ollut syksystä 2010.

Hallituksen uusi tehopakkaus

HuoLToIMIkuNTA

Keijo Sillanpää, vetäjä
kerhotaloprojekti

Matti Kuula, 
toimenpideluvat

Leo Pusa
saunatoiminta
toimenpidelupien 
tarkastuskäynnit

Taisto Vuohtoniemi
sähköasiat

kuLTTuuRIToIMIkuNTA

Petri Gustafsson, vetäjä

Minna Mansikkamäki
Ansu Korhonen
tiedotus

Marita Pirttimaa
Sirkka-Liisa Lindberg
kulttuuritapahtumat

Jukka Heinonen
vakiotapahtumat

Ossi Viita 
arkistointi

Juha Keränen
kerhotaloisäntä

YMPäRIsTÖToIMIkuNTA

Tuija Lujanen-Lampi, vetäjä

Ulma Salo
sihteeri

Sari Jenu
treffikierrokset

Taimi Manninen
katselmusasiat

Toimikunnat

Millaisia terveisiä Sirkkis lähettää mökkiläisille? 
”Tulkaa ihmeessä saunomaan, kun niin hyvä sauna 
on edullisesti tarjolla! Saunominen yhdessä on 
yksi hyvä tapa nauttia Marjiksen hengestä.”



Kirpputori 
su 7.6. klo 10
Tule myymään ylimääräiset 
tavarasi kirppikselle! 
Ansaitsemillasi rahoilla voit 
vaikka ostaa naapuripöydästä 
uutta sinulle tarpeellista tavaraa 
tilalle…

Pöydän vuokra 5 €. 
Pöytien luovutus alkaa klo 9.

Lahjoita tavaraa 
kirppikselle!
Yhdistyksellä on oma kirppispöytä, jonka tuotto 
menee yhdistyksen hyväksi. Jos sinulla on hyvää 
tavaraa, mutta et viitsi itse tulla myymään, niin 
lahjoita tavarasi yhdistykselle!

ota yhteys 
Mirja Kylliäinen, 
Mansikkatie 275, 
puh. 040 533 4951

Käy tykkäämässä
Marjis löytyy myös Facebookista. Käy tykkäämässä ja 
pysyt aina ajan tasalla! 
www.facebook.com/MarjaniemenRyhmapuutarhaRy
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TALkooVAsTAAVAT

saunan talkootyöt 
Sirkka-Liisa Lindberg 
050 5797500
Puolukkatie 165

Muut talkootyöt
Petri Gustafsson 
044 566 5243 
Omenatie 94

Tiesitkö, että…
Marjis pyörii talkoovoimin? Talkoilla pidämme alueen 
siistinä, lämmitämme saunan, järjestämme tapahtu-
mat, suljemme portit, pidämme kioskia auki, jaamme 
lehdet ja laskut ja paljon paljon muuta.

Tehtyjen talkootuntien määrä on valtava:
	 •	Yleiset	talkoot	yhteensä	n.	400	tuntia
	 •	Saunatalkoot	yhteensä	400	tuntia
	 •	Muut	talkoot	yhteensä	400	tuntia

Kun tämän kaiken mökkiläisten ahkeroinnin muuttaa 
rahalliseen arvoon, saadaan loppusummaksi 
n. 54.000 € (laskettu tuntihinnalla 45 €). 
Aika messevä summa rahaa, eikös? 

Kun teemme hommat itse talkoilla, ei palveluja 
tarvitse ostaa ulkopuolisilta yrittäjiltä. Tämä vaikuttaa 
suoraan yhdistyksen perimiin maksuihin ja säästää 
meidän kaikkien rahaa.

PS. Ja onhan niissä talkoissa kivaakin, kun tehdään 
asioita yhdessä ja voihan sitä vahingossa vaikka 
tutustua johonkuhun mukavaan naapuriinkin!

Sovi tämän kesän talkoo-
työsi 30.6. mennessä 
talkoovastaavien kanssa. 
Talkookansio löytyy Huoltorakennuksen 
pesutuvasta.

Arvontapalkintoja 
kaivataan 
Arvonnoissa on niin kiva saada voitto, oli se 
sitten kahvipaketti, shampoopullo tai yrityksen 
logolla varustettu jääskraba tai…

Mutta ensin tarvitaan arvontapalkintoja, jotta 
arpajaisia voidaan järjestää! Jos sinulla on 
kotonasi käyttämätöntä tavaraa tai voit pyytää 
työpaikaltasi tai yhteistyökumppaneiltasi, niin 
yhdistys ottaa tavarat enemmän kuin mielellään 
vastaan ja laittaa hyvän kiertämään!

Seuraavat arpajaiset järjestetään jo juhannuk-
sena, joten otahan yhteyttä: Marjut Koskela, 
Omenatie 87, puh. 0400 641 576



HuoLToRAkeNNus  
Huoltorakennuksessa on kaksi (2) naisten ja kaksi (2) miesten 
WC:tä ja yksi (1) invalidikäyttöön oleva WC.  Ne ovat auki 
ympäri vuorokauden syyskuun loppuun saakka. 

Lisäksi on neljä suihkua naisille ja neljä miehille, molemmille 
omat pukuhuoneet. Suihkut ovat käytettävissä ympäri vuoro-
kauden.

Avaimessa on kulunvalvonta, eli jokaisesta käyntikerrasta jää 
tieto, kuka on avannut oven.

Avainvastaava on Matti Kuula, Omenatie 119, p. 050 589 1232. 

Huoltorakennuksen ja vesivessojen avain
Huoltorakennukseen ja uusiin vesivessoihin käy kaikille jaettu 
iLoq-avain. Älä missään nimessä työnnä Abloy-avaimia lukko-
pesiin, sillä ne rikkovat lukon! Jos niin kuitenkin käy, ota välittö-
mästi yhteyttä Matti Kuulaan, Omenatie 119, p. 050 589 1232.
 tai Leo Pusaan, Omenatie 112, 040 832 4218.

Näin iLoq-avain toimii: Työnnä avain rauhallisesti ja kokonaan 
avainpesään ja käännä. Jos ovi ei aukea, kokeile hitaammin, 
älä käännä avainta ennen kuin se on kokonaan avainpesässä. 
Jos toimit liian nopeasti, lukon elektroniikka ei ehdi mukaan. 
Avainta ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen, sillä se vaurioituu 
herkästi! Kadonneesta tai varastetusta avaimesta on heti ilmoi-
tettava avainvastaavalle!

Pesutupa
Huoltorakennuksen pesutupa on mökkiläisten käytössä 
ma-la 7-21 ja su 9-21. Pesutuvassa on 6,5 kg:n pesukone ja 
kuivausrumpu sekä silitysrauta ja -lauta.  Pesukone toimii 
poleteilla (yksi poletti / koneellinen pyykkiä, kuivausrummun 
käyttö sisältyy hintaan), joita saa ostaa kerhotalon kioskilta 
hintaan 4 €/kpl. Pesuvuoro kestää kaksi tuntia, samoin kuivaus-
vuoro - joka alkaa 30 min pesuvuoron alkamisesta ja päättyy 
30 min sen jälkeen.

Varaukset tehdään pesutuvassa olevaan varauslistaan. Pesu-
tuvassa on tarkemmat ohjeet koneiden käyttöön. Yhteys-
henkilöt pesutuvan käyttöön liittyvissä asioissa:
•	Sari	Haarala,	Vadelmatie	313,	puh.	0400	808	911,	
   sähköposti: sari.haarala@cag.fi
•	Ulma	Salo,	Vadelmatie	70,	puh.	050	551	3693	

HuoLToVäYLäT
Väliojat palstojen välillä toimivat huoltoväylinä, joten ne täytyy 
pitää avoimina. Rajaosuus on 60 cm leveä eli 30 cm rajan 
molemmin puolin. Jokaisen asukkaan kuuluu hoitaa puolet 
väliojasta, joten sopikaa tästä omien rajanaapurienne kanssa. 
Puiden ja pensaiden oksat tulee leikata niin, etteivät ne haittaa 
kulkua.

kAsTeLu
Kastelu on viisainta suorittaa vasta myöhään illalla, jolloin 
haihtuminen on vähäisintä. Sadettimen käyttö auringonpais-
teessa on veden hukkaa, sillä aurinkoisella säällä vedestä haih-
tuu ilmaan peräti 80 %. kastele mieluummin kerran viikossa 
runsaasti kuin joka päivä pinnallisesti. Ja muistathan, että 
sadevesi on parasta kasteluvettä, joten sitä kannattaa kerätä 
talteen. 

KESÄN muISTILISTA
AuToLLA AJo JA PYsäkÖINTI
Autolla ja muilla moottoriajoneuvoilla saa ajaa siirtolapuu-
tarha-alueella vain huolto-, sairas- ja invalidiajoa. Tarpeeton 
autolla ajo on kielletty. Taksin saa tilata oman palstan eteen 
ainoastaan, jos kyseessä on sairas- tai invalidiajo. Auton saa 
ajaa palstan eteen, kun kuljetetaan erittäin painavaa tavaraa, 
jota olisi kohtuutonta kuljettaa kuljetuskärryllä tai polkupyö-
rällä. Silloinkin auto on siirrettävä takaisin paikoitusalueelle 
heti purkamisen tai lastaamisen jälkeen. Kauppakassit voi 
kuljettaa porteilla olevilla kärryillä. Toivottavaa olisi, että pa-
kolliset autolla ajot hoidettaisiin aikaisin keväällä tai myöhään 
syksyllä, kun alueella ei asuta. 

Alueella on 10 km/h nopeusrajoitus, mikä koskee myös pyö-
räilijöitä. Nopeusrajoituksen noudattaminen on tärkeää. 
Taksin asiakkaan on hyvä muistuttaa kuljettajaa nopeus-
rajoituksesta.

Parkkipaikat ovat mökkiläisten omille autoille, yksi kutakin 
mökkiä kohden. Käytä mökkikorttiasi pysäköinnin lupana. 
Alueella toimii kaupungin pysäköinninvalvonta, ja jos autossa 
ei ole näkyvillä mökkikorttia, he antavat normaalin pysäköin-
tisakon. Luonnollisesti voit lainata mökkikorttiasi vieraillesi 
vierailun ajaksi, tai ohjaa heidät käyttämään Tulisuontien 
kadunvarsipaikkoja. Julkinen liikenne alueelle on hyvä, se 
kannattaa pitää mielessä.

Parkkialueen ruudut on merkitty keltaisilla kepeillä ja Omena-
tien pääparkkipaikalla aidalla. Omenatien pääparkkipaikalla 
on kuusiaidan vieressä kaksi paikkaa moottoripyörille ja mopo-
ille. HuoM! Pysäköinti on ehdottomasti kielletty alueella ole-
villa levennyksillä (esim. Muurain-, Mansikka- ja Herukkatien 
levennyksillä). 

Iiris-talon jatkeena olevalta parkkipaikalta olemme vuokranneet 
autopaikat 21 – 40. Ne ovat mökkiläisten käytössä pääsääntöi-
sesti viikonloppuisin, muulloin vain lyhytaikaisiin tilanteisiin jos 
on tilaa. Mökkikortti on oltava ehdottomasti esillä.

HUOM! Kun tuotat tavaraa mökillesi ulkopuolisilla tavaran-
toimittajilla, otathan huomioon alueen kapeat tiet. 
Painavien tarvikkeiden ajo palstoille tulee suorittaa siten, 
että tiestö sen vaurioitumatta kestää – eikä naapureiden 
kasvustoa tuhoudu.

HAkeTeTTAVAT oksAT JA oRAPIHLAJAT
Haketettavia puuvartisia oksia ja orapihlajajätettä saa viedä 
kerhotalon mäelle merkityllä alueelle myöhemmin ilmoitetta-
valla ajalla HuoM! Alueelle ei saa viedä mitään muita kuin 
puuvartisia oksia. Ei siis puutarhajätettä muovipusseissa, va-
delmanvarsia tms. Jos tätä ohjetta ei noudateta, oksienhakija 
ei voi hyödyntää materiaalia ja tämä hyväksi havaittu palvelu 
loppuu meiltä marjislaisilta tähän. Olethan siis huolellinen! 
Kyseessä on koko yhteisön etu.
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paperit, järjestyssäännöt, mökkikortti, kartta ym) käyttöön-
sä ennen kauppakirjan allekirjoitusta sekä kaikki mökin ja 
alueen perusavaimet.

-  Ostajan on ilmoitettava kaupasta yhdistyksen 
 sihteerille, jolloin sovitaan milloin vuokrasopimuksen siirto 

tehdään ja ostaja merkitään uudeksi jäseneksi. Sama ilmoi-
tusvelvollisuus koskee myös perintöä tai lahjoitusta.

-  Ostajan tulee huolehtia varainsiirtoveron 4%- (ent. leima-
vero) maksusta tekemällä verottajalle varain siirtoverosta

 ilmoituksen 6 kuukauden sisällä kaupasta (lomakkeita saa 
esim. veroviraston palvelupisteestä Kaisaniemestä ja  
netistä www.vero.fi).

-  Ostajan velvollisuus on myös maksaa yhdistykselle 
 ennen jäsenyyden lopullista voimaantuloa vuosi kokouk-

sen vahvistama liittymismaksu 300€.

Yhdistys ilmoittaa kerran vuodessa verottajalle tapahtuneet 
kaupat ja muut omistajanvaihdokset. Lisätietoja antavat  
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

MÖkkIkoRTIN käYTTÖ JA eduT
Jokaiselle mökille on jaettu oman mökin numerolla varustettu 
mökkikortti. Laitathan sen aina autosi ikkunaan Marjiksen 
parkkipaikoilla, sillä se toimii pysäköintilupana. 

Mökkikortilla saa myös alennusta seuraavista liikkeistä: 
• Aada-Sisustus, Sahaajankatu 46. Alennus -5 – 10 %
• Muhevainen Oy, Kontula. Alennus 10 %
• Pesumesta Oy, Asiakkaankatu 5. Alennus 15 %
• Parturi-Kampaamo Salon Dea, Kauppakartanonkatu 10. 
  Alennus 10 % parturi-, kampaamo ja kosmetologin 
  palveluista
• Starkki: rakennuspalvelusta voi hankkia asiakaskortin,  
  jolla saa tuoteryhmäkohtaisesti alennuksia

NeTTIsIVuT 
Marjaniemen kotisivut löytyvät netistä:  www.marjis.net

osoITTeeN JA PuHeLIN-
NuMeRoIdeN MuuTokseT 
Ilmoitathan aina välittömästi jäsensihteerille osoitteen- ja 
puhelinnumeron muutokset. On erittäin tärkeää saada mök-
kiläiseen yhteys, jos mökillä on tapahtunut jotain poikkeavaa 
esim. vesivuoto, tulipalo, murto tms. Ilmoita myös mahdolli-
nen SÄHKÖPOSTIOSOITTEESI. Tiedotamme jäsenille asioista 
sähköpostitse jo nyt ja tulevaisuudessa vieläkin enemmän.

PALoTuRVALLIsuus
Jokaisessa mökissä tulee lain mukaan olla toimiva palova-
roitin. Jos mökissäsi on jokin tulisija, esim. takka tai kamiina, 
hormi on nuohottava joka 3. vuosi lain mukaan. Marjanie-
messä nuohouksen hoitaa Nuohous- ja ilmastointipuhdistus 
Rantanen Oy, nuohoojamestari Isto Rantanen, puh. 0400 703 
465. Ajanvaraus myös: www.nuohousliike-rantanen.com/

PoLkuPYÖRäT
Polkupyörät on aina säilytettävä porttien sisäpuolella, 
etteivät ne ole esteenä muille kapeilla teillämme liikkujille.  

PoRTIT
Portit suljetaan iltaisin klo 22.00 ja syyskuussa klo 21.00.
                 7

keRHoTALoN kIoskIkAHVIo
Kioski on avoinna sunnuntaisin klo 12.00–15.00 
Poikkeus: su 1.6 kioski suljettu. Saatavana kahvia, virvokkei-
ta, olutta, siideriä, jäätelöä, karkkia ym. pientä purtavaa.

YHdIsTYsTuNTI sunnuntaisin klo 12.00–13.00 
kerhotalolla.
Kerhotaloa vuokrataan vain jäsenille. Hinta 180 euroa/vuoro-
kausi. Ota yhteys Keijo Sillanpäähän, puh. 044 566 5242.

koMPosToINTI
Jokaisella palstalla tulee olla komposti puutarhajätteen kom-
postoimista varten. Biojätettä ei Marjiksessa kerätä erikseen, 
joten puutarha- ja keittiöjätettä ei saa viedä roskakatoksissa 
oleviin roskiksiin. Keittiöjäte on joko vietävä alueen ulkopuo-
lelle tai kompostoitava omassa talousjätekompostorissa, jossa 
on kansi ja johon jyrsijät eivät pääse.

koTIeLäIMeT
Muistathan, että koirat ja kissat eivät saa juosta vapaana 
puutarha-alueella. Koirat on oltava kytkettyinä niitä ulkoilutet-
taessa ja koirien jätökset on aina kerättävä pois.

kuLJeTuskäRRYT
Yhdistyksellä on kahdet ”maitokärryt” pääportilla ja  yhdet 
Siltaportilla ja Metsäportilla. Kärryt ovat käytettävissä raskai-
den tavaroiden kärräämiseen autolta mökille. Perusavain käy 
lukkoon. Palautathan kärryt heti käytön jälkeen takaisin 
samaan paikkaan ja lukitset huolellisesti. Kärryä ei saa 
viedä omalle tontille.

LANGAToN LAAJAkAIsTA
Kerhotalolla on langaton laajakaista käytettävissä ilmaiseksi 
kaikille mökkiläisille. Salasana on 19781, suojaus wep 40/128.

MeHILäIsPesäT
Pääportin läheisyydessä teräsvajan takana on tänä kesänä  
kolme mehiläispesää, joita hoitaa mehiläistarhaaja Nina 
Hänninen, puh. 050 554 8386. 

MÖkIN JäTeVedeT
Ohjeet mökkien jätevesien käsittelystä löytyvät nettisivuiltam-
me www.marjis.net. Kysymyksiin vastaa myös puheenjohtaja 
Keijo Sillanpää, puh. 044 566 5242.

MÖkIN MYYNTI 
JA MuuT oMIsTAJAVAIHdokseT
Myydessäsi tai muuten siirtäessäsi mökin omistusoikeuden 
toiselle, muista seuraavat asiat:

-  Uuden omistajan / uusien omistajien on oltava 
helsinkiläinen/-siä

-  Kauppa – tai muu luovutuskirja tehdään kolmena kappa-
leena, joista yhden ostaja luovuttaa yhdistykselle. Kauppa-
kirjamalli löytyy kotisivuiltamme: 

 www.siirtolapuutarhat.net/marjaniemi
-  Myyjä luovuttaa vuokrasopimuksen (vuodelta 1997 ja  

uusilta palstoilta vuodelta 2009) uudelle omistajalle ja yhdis-
tys tekee sopimukseen siirtoliitteen.

-  Uuden omistajan tulee saada tonttia ja Marjaniemen ryh-
mäpuutarha ry:tä koskevat asiakirjat (säännöt, tilinpäätös, 
toimintakertomus ja muut edellisen vuosikokouksen asia-



PosTILAATIkko
Jokaisen mökin portilla on oltava postilaatikko, johon 
yhdistyksen ja muu tärkeä posti voidaan jakaa turvallisesti.

PYsäkÖINNINVALVoNTA
Alueellamme toimii kaupungin pysäköinninvalvonta. 
Jokaisessa pysäköidyssä autossa pitää olla näkyvillä mökki-
kortti. Jos sitä ei ole, pysäköinninvalvojat antavat normaalin 
pysäköintisakon. Ohjaa vieraasi käyttämään julkisia liikenne-
välineitä tai lainaa heille vierailun ajaksi omaa mökkikorttiasi 
tai ohjaa heidät esim. Tulisuontien kadunvarsipaikoille.

RAkeNTAMINeN
Kaikki mökin ja puutarhapalstan ulkoista ilmettä muuttava 
rakentaminen tarvitsee TOIMENPIDEILMOITUKSEN hallitukselle. 
Toimenpidehakemusta ja sen liitteitä on toimitettava kahdet 
identtiset kappaleet hallitukselle. Toimenpideilmoituksia vas-
taanottaa Matti Kuula, Omenatie 119, 050 589 1232
kuula@iki.fi, toimenpidelupien tarkastuskäynnit tekee Leo 
Pusa, Omenatie 112, 040 832 4218, leo.a.pusa@gmail.com.

Piirustusten rakennuksista on oltava A4-koossa. Mitään raken-
tamista ei saa aloittaa ilman päätöstä tähän ilmoitukseen. 
Päätös on voimassa 3 vuotta päätöspäivämäärästä. Rakenta-
misaika on 1 vuosi rakentamisen aloittamisesta. 

Tyyppipiirustukset on lunastettava rakentamisesta 
vastaavalta henkilöltä tai puheenjohtajalta. Tyyppipiirustukset 
maksavat rakennusvalvontaviraston suosituksen mukaisesti 
170 euroa. 

uusien mökkien sähköt
Kaikissa rakennettavissa uusissa mökeissä vaaditaan loppu-
tarkastuksen yhteydessä sähkötöiden käyttöönottoilmoitus ja 
mittauspöytäkirja. Nämä asiakirjat saa sähkötöiden tekijältä.

RAkeNNeLMAT
Rakennelmien rakentamisessa noudatetaan vuosikokouksessa 
2009 hyväksyttyä Marjaniemen rakentamistapaohjetta.  
Ohje löytyy myös nettisivuiltamme www.marjis.net

Tarkistathan aina ohjeet, ennen kuin suunnittelet rakentamista 
ja haet toimenpidelupaa hallitukselta. Rakennelmien kuten leik-
kimökin, grilli-katoksen tai kuistin toimenpidelupa on 50 euroa.

RoskAkATokseT
Kaikilla kolmella parkkipaikalla on roskakatokset. Katoksissa 
on sekajäteastioita, paperinkeräysastiat sekä siniset keräyskar-
tonkiastiat, joihin voi viedä huuhdellut maitopurkit, pahviset 
pakkaukset, pizzalaatikot, kartonkiset kertakäyttöastiat sekä 
aaltopahvia. Puutarha- ja biojätettä ei saa tuoda roskiksiin!

Myös pienmetallille ja lasille on omat keräysastiat.

Yhdistys maksaa jätesäiliön tyhjennyksestä huomattavan 
summan vuosittain, joten sinne ei kannata laittaa jätteitä, 
jotka kuuluvat kompostiin. Katoksen seinään kiinnitettyjä 
lajitteluohjeita tulee noudattaa. Ylitäysiin astioihin, maahan 
katoksen sisälle tai ulkopuolelle ei saa jättää roskia. Roskikset 
tyhjennetään kesä–elokuussa kaksi kertaa viikossa (ti ja pe). 
Jätekatoksiin käy yleisavain.

HuoM ! Lähin ongelmajätepiste sijaitsee 
sHeLL huoltoasemalla Visbynkatu 1, 00930 H:ki

sAuNA
sauna lauantaisin 10.5 alkaen syyskuun loppuun saakka
      • KlO 16.00–18.00 MIEHET
      • KlO 19.00–21.00 NAISET
(juhannuksena perjantaina eli aattona) 

sauna myös keskiviikkoisin juhannuksesta elokuun 
loppuun asti
      • KlO 16.00–18.00 NAISET
      • KlO 19.00–21.00 MIEHET

saunamaksu:
	 				•	5 euroa/aikuiset ja 2 euroa/lapset 5–11 v. 

Saunan sarjalippuja 11 kpl/30 euroa on myytävänä 
mökkiläisille saunalla ja kioskilla. 

saunaa vuokrataan myös yksityiskäyttöön mökkiläisille. 
Tilaussaunan hinta on 180 euroa ja saunomisaika neljä tuntia 
tai sopimuksen mukaan. Tiedustelut ja varaukset: Saunatoimi-
kunnan vetäjä Leo Pusa puh. 040 832 4218

säHkÖTYÖRYHMä
Taisto Vuohtoniemi, Vadelmatie 311, puh. 040 589 6322
Risto Kivelä, Kirsikkatie 285
Leo Pusa, Omenatie 112, puh. 040 832 4218
Tapani Ryyppö, Puolukkatie 172, puh. 050 329 0546

Voit kääntyä em. henkilöiden puoleen, jos kyseessä on
- mökkisi tai lähialueesi sähkön jakeluhäiriö
- tarvitset välilukeman
- rakentamisen tai remontin vuoksi tarvitset sähköjen 
  poiskytkentää katujakokaapista.

Pienet jakeluhäiriöt mm. sulakkeen noston katujakokaapista 
voi suorittaa myös seuraavat henkilöt, joilla on avain katujako-
kaappeihin:

Keijo Sillanpää, Puolukkatie 183, puh. 044 566 5242
Risto Tanskanen, Herukkatie 258, puh. 050 598 4664
Anssi Järvenpää, Kirsikkatie 241, puh. 0500 512 207
Heikki Kylliäinen, Mansikkatie 275, puh. 0500 602 836
Lauri Levola, Herukkatie 253, puh. 0400 980 566
Toni Kari, Herukkatie 250, puh. 050 591 6782
Jyrki Sammalisto, Mustikkatie 128, puh. 050 525 4339
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TAksI
Taksin voi tilata kahdelle portille, joiden tilausosoitteet ovat:
 
	 						•		Pääportti,	Virvakuja	6
	 						•		Siltaportti,	Tulisuontie	10

Itäkeskuksen taksiasema 010 026 264

TALkooT
Talkoovelvoite vuonna 2015 on 6 tuntia / mökki. Yleisillä 
talkoilla voi nyt kuitata 3 tuntia talkoovelvoitetta. Vuonna 
2015 tai jo aikaisemmin 75 vuotta täyttäneet mökkiläiset, ja 
kunniajäsenet on vapautettu talkoovelvoitteesta. Velvoitteen 
voi myös korvata 100 euron hoitomaksulla. Kaikilla yhdistyk-
sen jäsenillä on voimassa oleva talkoovakuutus tapaturmien 
varalle. 

kysy talkootöitä 
Petri Gustafssonilta puh. 044-566 5243, saunan talkoita 
Sirkka-Liisa Lindbergiltä,  050 579 7500. Ilmoittaudu vaikka 
kevätinfossa, jos et vielä ole varannut omia talkootöitäsi! 
Seuraa myös ilmoitustaulua. Talkootyöt on sovittava viimeis-
tään kesäkuun loppuun mennessä. 

ToNTTIeN kuNTo
Jokainen on velvollinen pitämään tonttinsa, rakennuksensa 
ja rakennelmansa siistinä. Hallituksen edustajat suorittavat 
katselmuksen kesä/heinäkuussa. Mikäli tarvitaan, sen jälkeen 
järjestetään vuokrasopimusten § 13 mukaiset erityiskat-
selmukset ja annetaan tarvittavat huomautukset. HUOM! 
Yhdistys voi leikkauttaa mökkiläisen pensasaidan ja puut ja 
lähettää laskun mökkiläiselle, jos mökkiläinen ei tätä itse hoida 
huomautuksesta huolimatta (vuosikokouksen 2010 päätös 
sekä vuokrasopimuksen § 13: Ellei vuokramies korjaa puut-
teellisuuksia, yhdistys voi suorittaa ne vuokramiehen kustan-
nuksella.) 
Hoitamaton tontti voi myös olla aihe tontin vuokrasopi-
muksen purkamiseen.

Tonttien kunnossapidossa tulee noudattaa Helsingin kau-
pungin rakennusviraston laatimia ohjeita Siirtolapuutarhojen 
pelisäännöt. Ja muistathan, että oman tonttisi takapiha on 
toisen etupiha, joten pidä tonttisi siistinä joka puolelta!

VuokRATTAVANA

	 •	Puutarhajyrsin	 •	Pensasleikkuri
	 •	Hakettaja	 •	Peräkärry

Vuokra 10 euroa/laite. Ota yhteys: isäntä Leo Pusa 040 832 4218
                   

YHdIsTYsTuNTI 
su klo 12.00–13.00 on kerhotalolla hallituksen vastaanotto-
aika eli yhdistystunti. Silloin voit hoitaa esim. vuokrasopimus-
ten siirrot, osoitteenmuutokset ja saat rakentamisen ohjeet 
jne. Paikalla on aina muutama hallituksen jäsen, joiden kanssa 
voit neuvotella omaa mökkiä ja palstaa koskevista asioista 
sekä kertoa hyviä toimintaideoita. Keskitäthän asiointisi  
tuohon aikaan.
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YLeIsAVAIN
Yleisavainta voi ostaa kerhotalon kioskista 5 euroa/kpl.  
Avain käy vessoihin, portteihin, postilaatikkoon, kuljetus- 
kärryihin ja jätekatoksiin.

ääNekkääT TYÖT JA MuuT HäIRIÖTä 
AIHeuTTAVAT ToIMINNoT
Melua aiheuttava rakentaminen ja muu naapureita häiritsevä 
toiminta (esim. sirkkelöinti, naulaaminen, ruohonleikkaus, 
moottorisahan käyttö, radion tai muun soittimen äänekäs 
kuuntelu) ovat kesä–elokuussa kiellettyjä iltaisin, öisin ja 
viikonloppuisin. (Arkisin klo 21.00–08.00 ja viikonloppuna 
lauantaista klo 18.00–ma klo 08.00 välisinä aikoina.) 

Helsingin kaupungin Ympäristökeskus kehottaa kirjeessään 
välttämään savua aiheuttavaa polttamista. Esim. risujen polt-
taminen tynnyrissä ja avoimessa tulisijassa katsotaan määräys-
ten mukaan avopoltoksi ja on siten kielletty.

sähkövastaava tiedottaa
Tarkista käyttämiesi jatkojohtojen ja pistorasioiden kunto.  
Pinnaltaan näkyvästi haurastunut tai halkeillut jatkojohto 
tulee hävittää. Jos pistotulpassa tai jatkopistorasiassa on näky-
viä vaurioita tai kulumia, se on vaihdettava uuteen. Hankkies-
sasi uuden jatkojohdon tai kaapelikelan, varmista, että siinä on 
asianmukaiset merkinnät ulkokäyttöön sopivuudesta. Suomen 
vaativiin olosuhteisiin on testattu ja turvallisiksi havaittu FI-
merkinnällä varustetut johdot. Ulkokäytössä sähkölaitteisiin, 
jatkojohtoon ja kaapelikelaan tulee ottaa virta vikavirtasuoja-
tusta pistorasioista. Turvallisinta on pyytää asiantuntijaa vaih-
tamaan ulkopistorasiat vikavirtasuojattuun malliin, mikäli niitä 
ei vielä ole. Samalla on tarkistettava syöttöjärjestelmän kunto.

Muista varoa johtoja ulkotöitä tehdessäsi!  

Hurrrrrrrrr
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su 24.5. klo 12 - 13 
kAsVIeN VAIHToToRI 
(ennen kevätinfoa) kerhotalolla
Tuo palstaltasi vaihtoon taimia ja nouda itsellesi 
uusia kasveja. Nimeä kasvit.

ke 3.6. klo 17 - 19  kerhotalolla 
HYÖNTeIseT PuuTARHAssA
Houkuttele tai torju hyönteisiä – molempia 
toimia tarvitaan! Puutarhuri Marianne Lönnberg 
luennoi puutarhan hyötyeliöistä ja tuholaisista 
sekä antaa ohjeita hyönteishotellin rakentami-
seen. Hyönteishotellia varten tuo mukanasi pieni 
astia (saviruukku, peltipurkki, maitopurkki tms.), 
työkaluja, liimaa, nauloja, sakset, puukko, pie-
nisilmäistä verkkoa, laudan palasia jne. 
Kerää lisäksi luonnosta tai puutarhastasi männyn 
käpyjä, ruokoja, oksia yms. pientä materiaalia.  

Ti 9.6. klo 18 - 20 kerhotalolla
koMPosTI oN PuuTARHuRIN PANkkI
Laita nyt kompostiasiat kuntoon palstallasi: 
se on helppoa, hauskaa ja hyödyllistä.
Kompostointi on siirtolapuutarhurin tärkeä 
ympäristöteko. Kun syntyväneloperäisen jätteen 
kompostoi omalla palstalla, säästää ympäristöä 
jätteen kuljetuksilta ja saa aikaan ravinnerikasta 
humusta, joka parantaa maata. Hyvin hoidettu 
komposti ei haise eikä aiheuta haittaa ympäris-
tölle. Tule kuulemaan vinkkejä ja kokemuksia 
oman lähimullan tuotannosta! 
Kompostikurssin tarjoaa HSY.

To 9.7. ja to 23.7. klo 16 - 18 
TReFFIkIeRRokseT PALsToILLA
Kokoonnutaan klo 16.00 Omenatien ilmoitus-
taulun edessä ja vieraillaan toistemme puu-
tarhoissa. Jaetaan kokemuksia, nähdään hyviä 
ideoita, annetaan vinkkejä, opitaan yhdessä ja 
tutustutaan toisiimme palstoilla kierrellen. 
Tule rohkeasti mukaan! 

Ympäristöryhmän kesätapahtumat

To 30.7. klo 16 - 18  kerhotalolla
sALAATTIkIMARA LAsTeN kANssA
Hyötykasviyhdistyksen toiminnanjohtaja 
Taina Laaksoharju pitää meille toiminnallisen 
teematapahtuman. Keräilkää etukäteen pals-
taltanne kasviksia ja vihanneksia, peskää ne ja 
tuokaa tullessanne. Tuo myös pilkkomisvälineet 
ja alusta. Yhdessä Tainan kanssa teemme erilai-
sia salaattikimaroita ja smootheja. Tainan avulla 
kertaamme kasvien kasvuun ja kasvatukseen 
liittyviä asioita.  Pohdimme lasten osallisuutta 
puutarhatöissä ja kerromme kokemuksiamme. 
Lopuksi herkuttelemme tuotoksillamme. 
TERVETULOA YHDESSÄ LASTEN TAI 
LASTENLASTEN KANSSA!

su 13.9. klo 12 -13 
kAsVIeN VAIHToToRI 
(ennen syyskokousta) kerhotalolla
Tuo palstaltasi vaihtoon taimia ja nouda itsellesi 
uusia kasveja. Nimeä kasvit.

Tervetuloa mukaan!

Ympäristöryhmän puolesta 
Tuija Lujanen-Lampi

 

 

Tervetuloa Ympäristöryhmän avoimiin ja maksuttomiin tilaisuuksiin
kuuntelemaan, kyselemään, keskustelemaan ja oppimaan!
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Harkitsetko 
kesäkanoja?  
Viime kesänä Marjiksessa tepasteli yhdeksän 
kanaa, kolmella eri palstalla. Tämä toi uutta 
ilmettä kaupunkiviljelyyn ja herätti paljon 
kiinnostusta, ihastusta ja kyselyjä. Nyt kesällä 
2015 kanoja on jo useampia ja uskon, että yhä 
edelleen monet harkitsevat ottavansa kanoja 
omalle palstalle. Hienoa!

Tarkempia ohjeita ym. kanainfoa saat Marja-
niemen ympäristöryhmän vastuuhenkilöiltä 
ja kerhotalolla olevasta kansiosta, johon voi 
käydä tutustumassa esim. yhdistystunnilla 
sunnuntaisin. 

Lisätietoa:
 Evira http://www.evira.fi/portal/fi/elaimet/  
       usein+kysyttya/kesakanat/
  Kanayhdistys  http://www.kanayhdistys.com 
  Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen      
       nettisivut
  Tuija-Lujanen-Lampi  050 4082 488
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Marjis opettajana ja parantajana
Monet haastateltavista kuvaavat, kuinka arjen askareet siirto-
lapuutarhassa opettavat ja tuottavat oivalluksia. Ne opettavat 
kiireettömyyttä, hitaasti tekemistä ja keskeneräisyyden sie-
tämistä. On palkitsevaa, kun näkee työnsä tulokset.  Samalla 
oppii, että mikään ei ole ikuista. Aina ei voi onnistua ja silti 
aina kannattaa yrittää uudestaan. 

Puutarhalla on myös parantava vaikutus ja se on auttanut sel-
viytymään vaikeina aikoina. Ulkoilma antaa terveyttä ja hyvin-
vointia. Moni kuvasi sitä voimakasta kokemusta, kun kävelee 
alueen porteista sisään ja tekee päätöksen jättää työasiat tai 
muut murheet porttien ulkopuolelle.  

Yhteisöllisyys on haaste
Marjiksessa asuminen opettaa yhteisöllisyyttä. Täällä kohtaa 
ihmisiä erilaisista taustoista ja ammateista. Sukupolvet koh-
taavat ja vanhuksesta ja nuoresta voi tulla kavereita. Parhaim-
millaan voimme oppia toinen toisiltamme ja maailmankuvam-
me avartuu. 

marjiksen henki

Viime kesänä sai alkunsa Marjiksen henki -projekti, jonka tarkoi-
tuksena on kartoittaa yhteisömme menneisyyttä, parhaita 
nykykokemuksia sekä toiveita tulevaisuudelle. Tein yhteensä 
16 kiinnostavaa ja antoisaa haastattelua. 

Kiitos kaikille osallistuneille! 

Haastatteluissa nousi esille asioita, jotka 
haluan nostaa esille yhteiseen pohdintaan. 

Samalla Marjiksen monimuotoisuus voi olla haaste.  Erilaisia 
näkökulmia, mielipiteitä ja arvoja on paljon.  Haastateltavat 
kuvailivat, että tämä on opettanut toisten huomioon ottamis-
ta, erilaisuuden hyväksymistä ja välillä myös pitkää pinnaa.  
Osa nosti esille sen, että juuri näistä syistä meillä on kehitetty 
yhteisiä pelisääntöjä. Niiden tarkoituksena ei ole rajoittaa vaan 
mahdollistaa rauhaisa yhteiselo.

Haastatteluissa nousi esille myös kysymys siitä, miten yhtei-
söllisyyttä voidaan kehittää.  Tärkeänä pidettiin, että muutosti-
lanteissa huomioidaan erilaiset mielipiteet, ratkaisuja haetaan 
yhdessä ja huolehditaan siitä, että myös hiljaisten ääni tulee 
kuuluville.  Esille nousi myös toivomus luontevista kohtaa-
mistilanteista, mitkä mahdollistavat yhteenkuuluvaisuuden 
tunnetta. Monelle sauna tai kioskin terassi sunnuntaisin tarjo-
aa parhaat hetket Marjiksessa.
 
Marjilaiset ovat ylpeitä pitkästä historiasta ja siitä, että alueella 
on asunut tai asuu tunnettuja merkkihenkilöitä.  Menneisyy-
destä sain kuulla monta hauskaa tarinaa, jotka kertoivat 
siirtolapuutarhojen synnystä, yhteisistä tapahtumista ja 
hetkistä esimerkiksi yövartioista leiritulen äärellä. Samalla 
tarinat kertovat yhteiskunnallisesta muutoksesta. 

Digitalisointia ja ideointia
Tänä kesänä kulttuuritoimikunta järjestää vanhojen valoku-
vien taltiointia kerhotalolla 26.7. Tarkoitus on silloin siirtää 
historiallista kuva-aineistoa digitaaliseen muotoon ja liittää 
kuviin niiden tarina. Tämän lisäksi tulemme arkistoimaan 
kaiken olemassa olevan materiaalin niin, että ne ovat suojassa 
tuleville sukupolville. 

Mahdollisuuksia luontevaan kohtaamiseen ja mielipiteiden 
vaihtoon haluamme luoda myös 14.6 järjestettävällä juhlavuo-
den 2016 suunnittelutapahtumalla. Tervetuloa mukaan!

Petri Gustafsson
Kulttuuritoimikunnan vetäjä

Marjaniemen yhdistystoiminnan arvoja ovat mm. avoimuus, 
luottamus ja yhteisöllisyys. Myös Kulttuuritoimikunta on mää-
ritellyt tavoitteekseen hyvien yhteyksien luomisen marjislais-
ten välille. Näiden asioiden saavuttamiseksi on tärkeää edistää 
arvostavaa vuorovaikutusta yhteisössämme.  Mutta miten se 
käytännössä tapahtuu?

Marjiksessa tulee vaalia yhdenvertaisuutta. Tämä tarkoittaa, 
että jokaisen mielipide on arvokas ja jokainen ansaitsee tulla 
kuulluksi. Näin kaikilla on mahdollisuus omalta osaltaan 
vaikuttaa siihen, millaista meillä Marjiksessa on.

Arvostava vuorovaikutus syntyy, kun asioista pyritään löytä-
mään niiden hyvä puolia ja luodaan aktiivisesti positiivista 
ilmapiiriä. On tärkeää kiinnittää huomio onnistumisiin ja niihin 
asioihin, jotka toimivat.

Arvostetaan toisiamme, niin marjis kukoistaa!
Arvostava vuorovaikutus luo yhteisölle hyvinvointia ja kan-
nustaa kaikkia panostamaan yhteisön hyväksi. Positiivisessa 
ilmapiirissä luovuus ja ongelmien ratkaisukyky ovat parhaim-
millaan.  Tutkimusten mukaan myönteisten tunteiden vallassa 
havaintokyky avartuu, innostus tarttuu ja yhteisöllisyys 
kukoistaa.  

Hyvässäkin yhteisössä on ristiriitatilanteita, mutta ne eivät 
muodostu ylitsepääsemättömiksi. Ristiriidat voivat olla myös 
oppimiskokemuksia, jotka johtavat toiminnan kehittämiseen. 

Yhteinen päämäärä edistää arvostavaa vuorovaikutusta. 
Pystymmehän me yhdessä osoittamaan, että Marjiksella on 
tärkeä terveydellinen, sosiaalinen, ympäristöllinen ja kulttuuri-
historiallinen arvo, jota kannattaa vaalia ja säilyttää tuleville 
sukupolville? 



Puutarhurin hellästä luonteesta kertoo se, että hän säästää 
muutaman oikein sievän rikkaruohonkin puutarhansa kaunis-
tukseksi. Helin pihassa linnunpönttöjen omistajuudesta käy-
dään kovaa kisaa ja Oliviaksi nimetty orava elelee rauhaisasti 
mökin alla.

Mökki on ollut Helin vanhemmilla jo 70-luvulta ja Helin omis-
tuksessa vuodesta 2000. Helin kuusi lastenlasta viettävät mie-
luusti aikaa Marjiksessa, yksi heistä tulee taas tanssileirillekin. 
Puuhaa mökillä piisaa. ”Tänä kesänä uusin villiviiniaidan ja 
vessan portaat, maalaan puolet vintistä ja osan ikkunapuitteis-
ta”, Heli luettelee. 

Ehkä kivointa Helin mielestä on aamuisin kiertää puutarhassa 
katselemassa, mikä tänään herää ja on kauneimmillaan. ”Hie-
noa nähdä, mikä tänä kesänä onnistuu”, hän tuumii.

Siltavahdin hommissa
Lähes kaikille pääportista kulkeville näky on tuttu: siltaan 
nojailee leppoisa ja puhelias Matti Flyström.
”On minua siltavahdiksikin nimitetty, kun usein pysähdyn tähän 
vetämään tupakkaa ja rupattelemaan ohikulkijoiden kanssa. 
Usein alueelle tulevat ulkopuolisetkin kyselevät minulta kaiken-
laista”, Matti kertoo.

Matti jos kuka tietää Marjiksen asiat, onhan hän viettänyt 
kesänsä alueella koko ikänsä. Matti on syntynyt helmikuussa 
ja kesäkuussa hänet tuotiin jo Marjikseen. Mesimarjatie 224:n 
mökki oli isoäidin, sitten äidin ja nyt Matin. 

Marjiksessa on Matin mielestä parasta leppoisa oleskelu ja 
hyvät naapurit. ”Asun täällä koko kesän vapusta vesien sulkemi-
seen saakka, tämä on mukavaa vaihtelua kerrostaloasumiselle”.

Jotain Matti kaipaa entisestäkin Marjiksen meiningistä. 
”Olimme nuorina kerhotalolla kaiket illat, kuuntelimme mu-
siikkia, pelasimme coronaa ja pingistä ja pidimme hauskaa. 
Kerhotaloa voisi nykyäänkin käyttää enemmän ja se saisi olla 
useammin auki.”

Leppoisaa nautiskelua
Heli Nieminen muuttaa Omenatie 95:een  vapun tienoilla ja 
viettää koko kesän alueella. ”Töissä ollessani Marjiksen läheisyys 
oli merkittävä, kun jouduin usein sunnuntainakin töihin. Nyt 
eläkkeellä on fantastista seurata koko kesän kiertokulkua täällä 
puutarhassa”, Heli hehkuttaa.

”Keväällä on kiva tavata taas naapurit ja vaihtaa kuulumisia. 
Puutarhan kasvien seuraamisesta nautin suunnattomasti. Nyt on 
scillat, seuraavana lemmikit, sitten tulevat päivänkakkarat… Mi-
nulle on tärkeää, että puutarhassa on tietyt samat kasvit vuodesta 
toiseen ja silti kaikki kesät ovat ihan erilaisia”, Heli kertoo.
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Kesämieli korkealla
Marjislaisten pieni kesä-gallup sen paljastaa: 
Marjista ei mikään voita!

Uutta mökkiä pystyttämässä
Matti ja katariina Lehtola ovat viettäneet Puolukkatie 188:ssa 
kymmenen kesää. Tänä vuonna ei mielenkiinto ole viljelyssä 
ja mukavassa yhdessäolossa, vaan tiedossa on tyystin erilaisia 
aktiviteetteja. ”Rakennamme uutta mökkiä ja siinähän se koko 
kesä kuluu. Meillä on kaksi rakennusmiestä ja 19-vuotias poi-
kammekin saattaa olla täällä auttamassa”, Matti kertoo.

Matin mukaan vanha mökki oli jo niin huonossa kunnossa, 
että remontoinnin sijaan kannatti rakentaa uusi. ”Näin saam-
me lisätilaakin reilusti”, Matti myhäilee. Perustukset ovat jo 
pystyssä ja tarkoituksena on, että kesän loppuun mennessä 
ainakin kaikki mökin ulkotyöt olisivat valmiina.

Matti on monelle tuttu saunanlämmittäjän pestistään jo vuo-
sien ajalta. Saunan lämmitys onkin Matin mielestä yksi mielui-
simmista asioista Marjiksessa. ”Siinä saa olla aivan rauhassa ja 
se on sellaista mukavaa omaa aikaa, suorastaan rentouttavaa”.  



oletko kerännyt  kahvipusseja ja miettinyt, 
mitä niistä voisi tehdä? 

Nyt opetellaan Ulla Turtolan johdolla tekemään 
kahvipusseista punontatekniikalla kassi tai 
koppa. Ensimmäinen kokoontuminen 

kerhotalolla su 28.6. klo 12
ja silloin sovitaan seuraava kokoontumispäivä. 
Jos omia kahvipusseja ei ole, Ullalta saa kurssin 
aikana. Kurssi ja materiaalit eivät maksa mitään.

Tervetuloa! 

Ulla Turtola, Päärynätie 16, puh. 050 5858670.

Askarrellaan 
kahvipusseista 
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Avoimet puutarhat 
sunnuntaina 28.6.
Nyt on oiva tilaisuus esitellä sievä siirtolapuutarhasi 
vieraille! Ilmoittaudu mukaan valtakunnalliseen 
Avoimet puutarhat -tapahtumaan pudottamalla 
ilmoittautumislappusi Huoltorakennuksen 
punaiseen postilaatikkoon 7.6. mennessä tai 
meilaa ilmoittautumiset@marjis.net.

Kädentaitajat
Suosittu Kädentaitajat-kerho kokoontuu juhannuk-
sesta lähtien tiistai-iltaisin klo 18-20 saunan 
verannalla.  Kerhossa opetellaan yhdessä uusia 
taitoja ja käsityötekniikoita yhden toimiessa vuo-
rotellen ohjaajana. Elokuussa järjestetään Kerho-
talolle näyttely Kädentaitajien aikaansaannoksista. 

Tervetuloa jakamaan omaa osaamistasi, tekemään 
käsillä mökillesi kaikkea kivaa ja viettämään aikaa 
kivassa porukassa!

Kudontakerho
Kudontakerholaiset kutovat tänäkin kesänä huolto-
rakennuksen kutomolla mattoja ja loppukesästä 
ehkä muutakin. Jos kutominen kiinnostaa, tule 
kutomolle juttelemaan ja kyselemään. 
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Lasten tanssileiri ma-pe 8.–12.6.2015

70
Tule ideoimaan juhlavuotta 2016!
Meidän maineikas Marjis viettää 
ensi vuonna 70-vuotisjuhlia. Miten me mökkiläiset 
haluamme juhlia tätä merkittävää saavutusta? Millaiset 
juhlat, mitä tapahtumia, millaisia oheistuotteita, 
kuka kutsutaan juhlapuhujaksi tai bändiksi…? 

Näistä ja monista muista asioista 
Kulttuuritoimikunta kerää taas mielipiteitä 
Juhlavuoden kulttuurikahvilassa 
su 14.6. klo 14.  

Kahvia ja pullaa tarjolla, 
tule paikalle ja kerro ideasi!

Kerhotalolla klo 9.00-15.00
Leirialueella voi olla jo 8.30-9.00 ja 15.00-16.00, 
ohjaajat ovat paikalla.

Ohjelmassa tanssituntien lisäksi esiintymis-
harjoitteita, liikuntaa ulkona ja sisällä, pelejä, 
leikkejä, kädentaitoja, mahdollisesti retkiä 
lähialueille.

Leirillä tehdään esitys, joka esitetään leirin 
lopussa. kaikki ovat tervetulleita katsomaan 
pe 12.6. klo 14.

Leiri jakautuu lasten ja nuorten ryhmiin, 
ikäsuositus 7-15 vuotta. Voit olla aloittelija 
tai pro – tanssituntien tasoryhmät jaetaan
leirillä.

Omat eväät ja iloinen mieli mukaan.

Hinta on marjislaisille 129,50 ja 
ei-marjislaisille 185 euroa. 
Hinta sis. tapaturma- ja vastuuvakuutuksen.

Leirille otetaan 30 leiriläistä ilmoittautumis-
järjestyksessä.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
• info@tanssila 
• soittamalla 041 525 4116/Iiris

Aikaisempia leiritunnelmia 

voi käydä katsomassa 

osoitteessa 

www.tanssila.fi



Toukokuu
Pe     01.05. Vappusauna, miehet klo 16-18 naiset klo 19-21
La  09.05. Talkoot klo 10 alkaen, lisäksi talkoosauna, miehet klo 16-18 ja naiset klo 19-21
Su  10.05. Kevättapaaminen ja Kioskin avajaiset sekä Äideille Äitienpäiväkakkua
To  14.05. Helatorstai, klo 12 alkaen kesäkukkataimien, mullan sekä perennoiden myyntiä
Pe  15.05. Romulava sekajätteelle, 5€/kottikärry. Pääportilla klo.9-15
Su  24.05. Kevätinfo kerhotalolla klo.13, kahvit ja kasvien vaihtotori alk. klo 12
Pe  29.05. Grillauskurssi kerhotalolla (maksullinen), klo 18-20
kesäkuu 
Ke  03.06. Luento hyötyeliöistä ja tuholaisista, Kerhotalo, klo.17-19
Su  07.06. Kirpputori, Kerhotalo, klo 10 alkaen
Ma  08. – pe 12.6. Liikunta- ja tanssileiri lapsille (maksullinen)
  Lisätietoja http://www.tanssila.fi/leiritoiminta 
Ti  09.06. Luento kompostoinnista, Kerhotalo, klo.18-20
Su  14.06. Kulttuurikahvila: ideoidaan yhdessä juhlavuotta 2016
Pe  19.06. Juhannusjuhlat Kerhotalolla klo 18 alkaen
  Juhannussauna, miehet klo 13-15 ja naiset klo 16-18
Su  28.06. Avoimet puutarhat
Ti 30.06.  Kesäinen lauluilta klo 18
HeINäkuu 
Pe  03.07. Karaoke + Leidit lavalla
To  09.07. Treffikierrokset palstoilla klo 16-18, osa 1
Su  12.07. Lastentapahtuma Kerhotalolla
To  23.07. Treffikierrokset palstoilla klo 16-18, osa 2
La  25.07. Kansainvälinen siirtolapuutarhapäivä
Su  26.07. Kerätään talteen vanhat kuvat ja tarinat
Ti  28.07.  Kesäinen lauluilta klo 18
To  30.07. Salaattikimara lasten kanssa Kerhotalolla klo 16-18
Pe  31.07. Karaokedisko 
eLokuu 
La  08.08. Käsityötapahtuma Kerhotalolla
Su  16.08. Käsityötapahtuma Kerhotalolla
Su  23.08. Kirpputori Kerhotalolla
Kuun vaihde  Omenamarkkinat, tuoretori, hunajanmyyntiä kerhotalolla
  Ajankohta tarkentuu sadon valmistumisen mukaan
sYYskuu 
La  05.09. Valojuhlakarnevaali
Su  13.09. Syyskokous Kerhotalolla klo 13.00, kasvien vaihtotori klo 12 alkaen
La  26.09. Syystalkoot klo 10 alkaen, talkoosauna, miehet klo 16-18 ja naiset klo 19-21
LokAkuu Vesien sulkeminen yöpakkasten mukaan
JouLukuu 
Su  13.12. Jouluomenapolku Kerhotalolla
La   26.12. Tapaninpäivän sauna

 

	 	 •	Krokettikerho	kokoontuu	kerhotalonmäellä	sunnuntaisin.
	 	 •	Käsityökerho	kokoontuu	saunankuistilla	tiistaisin.
	 	 •	Petankkikerho	kokoontuu	kerhotalonmäellä	sunnuntaisin.
	 	 •	Kudontaryhmä	toimii	huoltorakennuksella.
	 	 •	Mölkkykerho	kokoontuu	kerhotalonmäelllä	perjantaisin.
	 	 •	”Roosanruukku”	Petankkiturnaus	Klaukkalanpuiston	rpy.	su.28.6
	 	 •	”Roopenruukku”	Petankkiturnaus	Herttoniemen	spy.	su.23.8

TapahTumakaLenTeri 2015

kalenteriin saattaa tulla muutoksia. seuraa ilmoittelua kauden aikana!

Tule mukaan vaikuttamaan, harrastamaan ja pitämään hauskaa!


