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Siirtolapuutarhamme ja mökkimme ovat osoittautuneet 
näinä pandemian aikoina erinomaisiksi turvapaikoiksi. 
Monet tekevät mökissään etänä töitä ja muutama on 

ollut jopa vapaaehtoisessa karanteenissa. Vaimoni tehtyä 
muutamia päiviä etätöitä kerrostaloasunnossamme hän 
valitti: ”Täällähän tulee ihan mökkihöperöksi, eiköhän lähdetä 
mökille.”

Kun tulemme omaan paratiisiimme, mieli rauhoittuu ja 
seestyy. Olemme yhdistyksen hallituksessa ottaneet maan 
hallituksen ja viranomaisten suositukset, ohjeet ja määräykset 
vakavasti. Yhdistyksen ja sen jäsenten omilla, toiset huomioi
villa ja turvallisilla toimintatavoilla on suuri merkitys koronan 
tarttumisen estämisessä. 

Vuosikokouskin pidettiin poikkeuksellisesti kolme kuukautta 
myöhässä ja ulkotiloissa Marjalan edustalla. Hyvin sujuneessa 
kokouksessa valittiin uusi puheenjohtaja – kiitän luottamuk
sesta – ja uusi kahdeksanjäseninen hallitus, johon tuli neljä 
uutta jäsentä. Hallitus on aloittanut työnsä hyvässä hengessä, 
rivakasti ja innostuksen ilmapiirissä. 

Työn alla ovat olleet muun muassa yhdistyksen uudet sään
nöt, jotka käsitellään syyskokouksessa, hallituksen ja toimi
henkilöiden pelisääntöjen luominen ja toimikuntien kehittä
minen. Myös yhdistyksen tiedotustoimintaa kehitetään uuden 
tiedotustiimin voimin. 

Kaupungin kanssa tehdään yhteistyötä Mustapuron tulva
ongelmien ratkaisemiseksi, alueen liikennesuunnitelman 
laatimiseksi ja uusien mökkivärien saamiseksi. Olemme 
myös mukana vaikuttamassa Helsingin siirtolapuutarhojen 
alue järjestön kautta tulevan vuokrasopimuksen sisältöön. 
Kurki aurat suuntaavat kohti etelää, sienet sikiävät metsissä ja 
Marjiksen vireä kesäinen hyörinä hiljenee – syksy on käsillä. 

Puiden lehvästöjen saadessa upeita syysvärejä kiitän kaikkia 
mökkiläisiä kuluneesta kaudesta ja toivotan turvallista ja 
antoisaa loppuvuotta. 

Pysytään terveinä. 
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

• Huolto ja sauna Maanus Kukk, p. 040 813 332 
maanus.kukk@gmail.com 
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Marjaniemen siirtolapuutarha ry:n  
sääntömääräinen syyskokous 

Aika: Lauantai 26.9.2020 klo 13, ilmoittautuminen klo 12 alkaen. 
Paikka: Kerhotalo Marjalan edusta, osoite: Tulisuontie 10 b, 00930 Helsinki 

Asialista 

1. Kokouksen avaus 

2.   Valitaan tarvittavat kokouksen toimihenkilöt: puheenjohtaja, sihteeri,  
kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa äänten laskijat 2–6. 

3 .  Todetaan kokouksen oikea koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus. 

4.  Hyväksytään kokouksen asialista. 

5.   Keskustellaan seuraavan vuoden toiminnan päälinjoista ja päätetään  
tarvittavista vuosikokouksen valmisteluun liittyvistä asioista. 

6.   Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen pääosin Suomen Siirtolapuutarhaliitto ry:n 
laatimien mallisääntöjen mukaisiksi. Hallituksen esitys: liite 1 

7.   Yhdistyksen luottamustoimissa olevien henkilöiden ja jäsenten pelisääntöjen 
vahvistaminen, hallituksen esitys: liite 2 

8.  Informaatio- ja keskusteluasiat 

• Kerhotalo Marjala on pääosin valmis 

• Mustapuron hulevesiselvitys 

•  Kuolinpesille kohdistetut toimenpiteet ja lähetettävän kirjeen teksti  
lähetettävä kirje siitä, että jäsenen on oltava luonnollinen henkilö. 

•  Vuokrasopimuksen siirron yhteydessä tehtävä yhdistyksen  
rakennustarkastus: saunat ja muut luvattomat rakennelmat 

•  Omenien loppukäsittely on pääasiassa mökkiläisten vastuulla:  
uusi toimintaohje 

•  Toimikuntien puheenvuorot 

• Tapahtumatoimikunta 

•   Ympäristötoimikunta  

•  Huoltotoimikunta  

•  Saunatoimikunta  

•  Rakennustoimikunta 

9.  Muut mahdolliset jäsenten puheenvuorot (eivät ole päätösasioita) 

10. Kokouksen päättäminen.KU
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Omenasiepparit  
pelastavat  
ylimääräiset omput

Nyt on ollut hieno omenavuosi. Siinä 
määrin, että joitakin puutarhureita pi
han yltäkylläisyys tuskastuttaa. Vaikka 
kuinka hilloaisi, kuivaisi, pakastaisi ja 
leipoisi, kaikkea ei kykene omin voi
min popsimaan. Mikä avuksi? Eihän 
hyvä omenia voi pois heittää!

Tänä syksynä Marjiksessa on 
vieraillut Omenasieppareita. He ovat 
omenanpoimijoita, jotka vamman, 
sairauden tai muun syyn takia aivan 
liian usein jääneet näkymättömiksi 
etenkin työmarkkinoilla. Joka syksy 
työllistyy kunnon palkkatöihin noin 
15 erityistä tukea tarvitsevaa omena
siepparia pelastamaan omput 
hävikiltä. Omenien luovuttaja saa 
itselleen pullon maukasta mehua 
ja ilon tukea työtä erilaisuuden arvos
tamisen puolesta. 

Käytössäsi on 
työhuone 

Pidätkö puuhastelusta tai onko mökki
si tehtävälistalla erikoistyökaluja vaati
via askareita? Tuumasta sitten toimeen 
vain, sillä tilojen tai välineiden puute ei 
enää hidasta tahtia. Meillä on saunalla 
oma verstas. 

Verstaalla on koneita ja työkaluja 
monenlaiseen puuhaan, halusit sitten 
entisöidä ikkunat tai rakentaa soman 
hyllyn. Voit porata, höylätä, sirkkelöidä, 
hioa, maalata, hitsata – mitä tekisit?

Kuinka pääsen  
nikkaroimaan? 
Ota yhteyttä Maanus Kukkiin 040 813 
332 tai  maanus.kukk@gmail.com. 
Sovi, milloin käytät verstasta. Saat 
Maanukselta opastuksen työkalujen 
käyttöön ja avaimen projektisi ajaksi.

KUVA ANNE MATTSSON
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ALUEEN PORTIT 
Alueen kaikki portit pidetään suljettui-
na koko talven ajan 1.10.–30.4. Alueen 
perusavain käy porttien lukkoihin. Älä 
jätä porttia lukitsematta edes het keksi 
– joku ulkopuolinen 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,  
jonne voi viedä muumiotautiset ome-
nat. Omenia ei saa missään tapauk-
sessa laittaa alueen yleisiin roskiksiin. 
Omenalava viedään pois 30.9. Huonot 
ja muumiotautiset omenat voi myös 
kompostoida omalla palstalla. Jos ha-
luat luovuttaa omenia, katso esimerkiksi 
www.omenasiepparit.fi

SAUNA
Viimeinen saunakerta on lauantaina  
26.9. Perinteinen joulusauna on 
tapaninpäivänä 26.12. Joulusauna on 
maksuton. 

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

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

SÄHKÖT 
Sähköt ovat käytössä ympäri vuoden. 
Varmista, etteivät sähkölaitteesi jää tur-
haan päälle. Jos olet pitempään poissa, 
voit katkaista sähkön pääkyt kimestä. 
Itse aiheutetun sähkökatkoksen kor-
jaamisesta tai uudelleenkytkemisestä 
veloitetaan 20 euroa. 

SYKSYN MUISTILISTA

TALVITURVALLISUUS 
Vie kaikki ruuat ja juomat pois mökiltä, älä 
jätä alkoholia tai pulloja houkutukseksi. 
• 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 
puheenjohtajalle Matti Tainalle,  
044 243 3071 

VEDET 
Vedet suljetaan la 3.10., elleivät yöpak-
kaset pakota tekemään sitä aikaisem-
min. Verkosto puhallutetaan tyhjäksi 
sulkemisen jälkeen. Yhdistys vastaa 
vesijohtoverkostosta palstakohtaiseen 
päähanaan asti, siitä eteenpäin jokainen 
mökkiläinen vastaa omalla palstallaan 
vesijärjestelmän huoltamisesta. Tyh-
jennä ja suojaa asentamasi johdot ym. 
jäätymiseltä. Vedet kytketään keväällä, 
kun yölämpötilat sallivat. 

RISUJEN KERÄYS 
Oksia saa viedä Kerhotalonmäelle 15.10. 
alkaen kevääseen asti. Kuivia vadelman-
oksia saa viedä vasta keväällä ja ora-
pihlajan oksien keräys on kesällä ennen 
juhannusta. Keräys on vain puuvartisille 
oksille, muut oksat on kompostoitava tai 
haketettava omalla palstalla.

TYÖKALUJA VUOKRATAAN 
Voit vuokrata yhdistyksen oksasilppuria, 
jyrsijää, peräkärryä tai pensasleikkuria. 
Hinta on 10 euroa kerta. Ota yhteys: 
Maanus Kukk, puh. 040 813 3326. 
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Kun vedet katkaistaan,  
tee näin  

Marjiksessa toimii 
huoltotoimikunta

Oletko ihmetellyt, että mitä huolto
toimikunta tekee? Meidän työmme 
on huolehtia ja ylläpitää alueen 
rakennuksia ja viheralueita. Usein 
työmme tärkeys huomataan silloin, 
kun jokin asia ei toimi: esimerkiksi 
suihkusta tulee kylmää vettä, roskis
katoksen ovi ei aukea tai nurmikot 
ovat leikkaamatta.

Meitä on tällä hetkellä pieni 
joukko tekemässä alueen ylläpito
töitä. Tarvitsemme lisävoimia jouk
koomme. Mökkiläisenä olet jo mo
nen alan asiantuntija ja siksi riittääkin, 
että olet innostunut ja ennakkoluulo
ton. Sinun ei tarvitse tulla yksin, vaan 
voit pyytää mukaasi mökkinaapurin 
tai kaverin Marjiksesta.

Ilmoittaudu Sarille mailitse:  
sari.jenu@gmail.com. 

4Yhdistys painepuhaltaa vesilinjas
ton ja avaa sen yhteydessä kaikki 

jakotukissa olevat hanat. Niiden pitää 
olla auki talven yli. 

3Voit irrottaa jakotukista oman 
syöttövesiletkun, jos haluat. 

2Aukaise kaikki tontillasi olevat 
vesipisteet ja tyhjennä laitteet 

vedestä. Jätä hanat talveksi auki. 
1Sulje jakotukista oma venttiili. 

Poista kahva, jos siinä sellainen on. 
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TERVETULOA TALKOISIIN!
Syystalkoot 10.10. klo 11 

Tule mukaan ja laitetaan yhdessä pääportin 
parkkipaikat kuntoon. Aloitamme ruusujen 
alasleikkauksella, jonka jälkeen on helpompi tehdä 
tarvittavat korjaukset parkkipaikalla. 

Iltapäivällä kaikille talkoolaisille sauna ja pientä 
syötävää. 

Ilmoittautumiset Maanus puh. 040 813 3326 tai 
sähköpostitse sari.jenu@gmail.com. 

Jos on huono sää ja vettä sataa, niin silloin 
siirrämme talkoo päivää. 

Sähköpääkeskuksen maalaaminen
Keväällä tarvitaan mökkiläisiä sähköpääkeskuksen 
maalaamiseen! Ei tarvitse olla maalari, riittää, että 
pensseli pysyy kädessä. 

Maalaaminen tehdään keväällä 2021. Ja eikun 
pensselit heilumaan! 

Ilmoittatuminen: sari.jenu@gmail.com. 
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Poikkeuksellinen tilanne laittoi Marjanie
men tapahtumatoimikunnan suunni
telmat uusiksi tänä kesänä. Lennossa 

suunnitelmat vaihtuivat, ja joitakin tapahtumia 
jouduttiin kokonaan peruuttamaan. Taimitori 
vaihtui taimien etukäteistilaamiseen, jotka 
Lemunkartanon puutarhuri toimitti suoraan 
Marjaniemeen. Juhannusjuhlissa ei kokko 
palanut eikä Marjalassa tanssittu, mutta lipun

nostoon ja sen jälkeiseen kahvitilaisuuteen 
tuli paljon mökkiläisiä tapaamaan toisiaan ja 
kuuntelemaan Esko Siikin haitarinsoittoa.

Heinäkuussa vietettiin lasten tapahtuma
sunnuntaita. Kahdella erimittaisella portti
suunnistusreitillä etsittiin kirjaimia sanoihin 
’päivänkakkara’ ja ’kesäpäivä’. 18 lapsen 
mukana isät, äidit, mummot ja vaarit pääsivät 
kulkemaan ehkä totutusta reitistä poikkeavia 

TOISENLAINEN  
TAPAHTUMAKESÄ  
MARJANIEMESSÄ 
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mökkialueen portinpieliä tutkimassa. 
Saman päivän iltana järjestettiin Marja
niemen perinteinen valokulkue. 
Tällä kertaa kulkueita oli kaksi: ensin 
liikkeelle lähtenyt, lapsiperheille suun
nattu kulkue, joka eteni iloisesti tuttuja 
lastenlauluja laulaen. Pidemmän reitin 
kulkue puolestaan kiersi lähes toisen 
puolen siirtolapuutarhaa rummutuk
sen tahdissa. Ihastus oli molemmissa 
kulkueissa suuri, sillä mökkiläiset olivat 
laittaneet toiveiden mukaisesti pihansa 
loistamaan hienoilla valoilla. Molemmat 
kulkueet keräsivät myös muita kuin 
mökkiläisiä mukaansa.

Marjalassa ei tänä kesänä voinut 
suuria tapahtumia pandemiatilanteen 
vuoksi järjestää, mutta toimintaa oli 
siellä rajoitusten puitteissa monen
laisten ryhmien muodossa joka ilta 
maanantaista torstaihin. Marjalassa oli 
mökkiläisille kahdenlaista joogaa, 
käsityökerhoa, tanssijumppaa ja 
loppukesästä myös rivitanssiharjoi
tuksia. Ryhmiä ohjasivat alueella kesää 
viettävät mökkiläiset.

Myös sunnuntaikahvila toimi hei
näkuusta syyskuun alkuun.

Vaikka kaikkea ei voitukaan toteut
taa, jäi tältäkin kesältä monta mukavaa 
muistoa.

TEKSTI JA KUVAT HEIDI HALM

teitä puutarhassa. Suuri oli lasten riemu, 
kun Heinosen Timo jakoi maalissa 
kaikille lapsille mitalit kaulaan ja vielä 
jäätelötkin!

Siirtolapuutarhapäivänä Marjalan 
ikkunoihin rakennettiin ikkunanäytte
ly viikoksi, ja näyttelyä pääsi jokainen 
katsomaan silloin kun itselle parhaiten 
sopi. Mukana näyttelyssä oli kahdeksan 
taitavan mökkiläisen töitä. 

Lempeän lämpöisenä elokuun 
ensimmäisenä perjantaiiltana Marjalan 
mäellä oli toista sataa pöydissä istuvaa 
mökkiläistä kuuntelemassa Esko Siikin 
kokoaman orkesterin ja Marjaniemen 
oman laulusolistin Nina Pehtmanin 
musiikkia. Tunnelmoidenilta onnistui 
loistavasti, ja innostuivatpa jotkut illan 
lopulla tanssimaankin terassin edessä 
olevalla hiekkatiellä!

Järjestettiinpä Elokuun loppupuolel
la myös omenakiska, jonka tarkoituk
sena oli helpottaa mökkiläisiä keskellä 
runsasta omenasatoa. Huokeita omenia 
olivat tulleet hakemaan ihmiset niin 
läheltä kuin kauempaakin! 

Kansallisena siivouspäivänä 29.8. 
jättivät mökkiläiset itselleen tarpeet
tomia tavaroita porttien viereen, ja 
kuka tahansa ohikulkija saattoi niitä 
mukaansa ottaa. Osa tavaroista pää
tyi toisiin puutarhamökkeihin, mutta 
nähtiinpä myös vierailijoita kiertelevän 

Mikä tilaisuus! 
Mitä haluaisit tehdä toisten marjislaisten kanssa? Laulaa kuorossa? Näytellä? 
Käydä linturetkellä? Kerro. Voit ilmoittautua suoraan tapahtumatoimikuntaan, 
jättää toiveesi paperilapulla syyskokouksessa tai lähettää nettilomakkeen 
milloin vain syksyn aikana. Katsotaan, mitä sitten tapahtuu! 

Seuraa puutarhojen syksyä @marjaniemensiirtolapuutarha 
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  Varapuheenjohtaja ja Tapahtuma
toimikunnan jäsen Rauni Söderlund

Mökki on parikymmentä vuotta sitten uudelleen rakennettu, 
joten lämpö pysyy hyvin sisällä ja tämänkeväisen mökinnos
tooperaation jälkeen myös tulvavedet ulkona. Hermolevon ja 
laiskottelun keidas.

Puutarhassa iloitsen ihan kaikesta. Pientä suurempi varaus 
tänä vuonna kuitenkin vanhan omenapuun valtavasta sadosta.

Haluan kehittää hyvien ideoiden leviämistä mökkiläisten 
kesken sekä mutkattomia suhteita alueemme naapureiden ja 
kaupungin kanssa.

  Puheenjohtaja Matti Taina
Mökkimme Villa Helena valmistui viime vuonna, rakensimme 
sen uudelleen itse, kuistin kokonaan ja mökin muutoin paitsi 
rungon, josta vuoden 1946 runkoa jäi noin 70%. Nautimme 
lämpöisestä tai viileästä mökistämme ympäri vuoden ilma
lämpöpumpun ja suoran sähkölämmityksen avulla. Vaimoni 
Helena on suunnitellut sisustuksen valoisaksi ja viihtyisäksi.

Iloitsen omenapuista, perennoista ja vaimoni perustamista 
kukkapenkeistä. Puutarhamme paras paikka on kahden van
han omenapuun alla, jossa vietämme perhejuhlia ja syömme 
ystävien kanssa. Iltapäiväpatiolla nautimme lasin viiniä ihaillen 
auringon laskua. Myös eläimet, linnut, perhoset ja pörriäiset 
ilostuttavat mieltäni.

Haluan kehittää rakentavaa vuoropuhelua jäsenten, pu
heenjohtajan ja hallituksen kesken. Haluan kaikille enemmän 
iloista ja hyvää mieltä. Myös alueemme olemassaolon turvaa
minen on tärkeimpiä tavoitteitani.
 

  Yhdistyksen sihteeri Sanna Castrén
Mökkini on vanha, vino ja viehättävä. Parin vuoden aikana se 
on saanut ryhdikkäämmät perustukset, ehjän katon, maalia 
ja tapettia – pikku hiljaa näyttää omalta. Puutarha tarjoaa yllin 
kyllin kitkettävää, yllätyksiä ja uutta opittavaa. Puuhastelun 
keskellä on rentouttavaa antaa katseen levätä kaikessa vehrey

Kurkista hallitukseen
Aktiivisten hallitusihmisten saaminen kiinni on urakka mutta muutama 
ei ehtinyt juosta karkuun kolmea kysymystä: Millainen on mökkisi? Mistä 
iloitset puutarhassasi? Mikä haluat kehittää Marjiksessa?

dessä ja kuunnella tuulen suhinaa. Marjiksen 
puutarhureiden välistä yhteisyyden tunnetta 
ja sujuvaa vuorovaikutusta pitää koettaa 
edistää.

  Ympäristötoimikunnan jäsen  
Kaija Hakkila

Mökkini on hyvän olon ja tyytyväisyyden lin
nake. Paratiisi, johon olen ollut päätä pahkaa 
rakastunut tänne tulostani asti. Kauneuden ja 
mielenrauhan tyyssija.

Iloitsen täällä oikeastaan ihan kaikesta 
(paitsi orapihlajaaidan edustan siivoamises
ta) Ympäröivän Marjalan mäen lintulehdosta, 
puhtaista villiyrteistä, kevään ensimmäisestä 
viherryksestä, syksyn viimeisistä väreistä ja 
kaikesta siltä väliltä.

Yritän katsoa asioita ihmisyyden, kult
tuurin, kauneuden ja toisista välittämisen 
näkökulmasta. En pidä byrokratiasta.

 
  Vuokrasopimussihteeri ja  
Huolto toimikunnan jäsen Sari Jenu

Meidän mökkimme on kodikas, rauhallinen pesä, jonne on 
ihana tulla raskaan työpäivän jälkeen. Mikään ei olen iha
nampaa, kuin kuunnella sateen ropinaa ullakolla ja nukahtaa 
lämpimän peiton alla. Mökkimme on koko perheen rentoutu
mispaikka.

Meillä on useamman kesän ajan ollut kanoja ja niiden seu
raaminen on hupaisaa ja meditoivaa. Minusta on kiva tehdä 
erilaisia puutarhatöitä pihallamme.

Haluaisin kehittää Marjiksessa yhteisöllisyyttä ja yhteisvastuu
ta. Tämä voisi hyvin toteutua niin, että jokainen mökkikunta voisi 
vuorollaan olla mukana hallitus tai toimintakuntatyöskentelys
sä. Vastuu marjislaisten hyvinvoinnista kuuluu meille kaikille.
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  Rakennustoimikunnan jäsen  
Rauno Viljakainen

Meillä on aika uusi mökki, noin 10 vuotta vanha. Siinä on hy
vät eristykset, eli siinä voi viihtyä myös viileämpinä päivinä.

Palsta on avara ja antaa iltaaurinkoon. Toistaiseksi aika 
puutarhassa on mennyt raivauksessa, vieraslajitorjunnassa 
sekä suunnittelussa. Mukavaa tekemistä, josta jää silminnäh
tävää tulosta! Kyllähän omat luomuhedelmät, vihannekset ja 
yrtit maistuvat!

Minulle tärkeitä asioita ovat yhteisöllisyyden kehittäminen 
ja yhdistyksen toimintojen avoimuuden lisääminen

 

  Jäsensihteeri Heikki Niemi

Mökki on alkuperäinen katetulla verannalla varustettu pu
namullan värinen maalattu mökki, joka helteellä ei ole liian 
kuuma. Leppoisaan oleiluun sopiva pesä.

Iloitsen raikkaasta ilmasta ja puuhastelusta, sekä hyvistä 
naapureista. Valitettavasti maasavi vetää huonosti runsailla 
sadekeleillä.

Toivon hyvän yhteishengen jatkuvan ja kasvavan Marjiksen 
hyväksi.

KUVA ALEKSI MÄKINENHallituskuvassa mukana myös pallonsa piilottaneet Anne Franck ja Leo Pusa.

2020 MarjisINFO    11 



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

Päivitä yhteystietosi
Pidä huolta, että osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi ovat ajan 
tasalla. Voit päivittää omat tietosi suoraan jäsenrekisteriin nettisivuillamme. 
Yhdistyksellä olisi hyvä olla tiedossa kaikkien mökkikunnan jäsenten yhteys tiedot 
ja kuka on mökkikunnan keskuudestaan sopima yhteyshenkilö.

Kun valitset laskun ja vuosikokousasiakirjat sähköpostiisi, yhdistys säästää mel-
koisen summan postitus- ja tulostuskuluja. Sähköpostilähetykseen siirtyneiden 
kesken arvotaan kaksi nippua saunalippuja. Onnekkaat saavat tiedon henkilö-
kohtaisesti vuosikokouksen 2021 jälkeen. 

∙ Etkö ole vielä rekisteröitynyt jäsensivuille? Ohjeet näet uutislistasta.
∙ Voit myös ilmoittaa yhteystietosi sähköpostitse: jasensihteeri@marjis.net


