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Tärkeitä yhteystietoja
• Osoitteesta www.marjis.net/yhteystiedot/  löydät 

lomakkeen, jolla tavoitat hallituksen asiassa kuin asiassa. 
Täytä lomake ja asiasi etenee! 

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

• Sihteeri Margit Suurnäkki, p. 050 493 1825 
sihteeri@marjis.net

• Jäsensihteeri Wilma Viljanmaa, p. 040 703 3700 
jasensihteeri@marjis.net

M ustapuron törmällä lenteli västäräkki 26.4. 
Se on sitten vähäsen, kun on kesä. Muu-
tama viikko sitten oli lunta vielä runsaasti, 
sitten aurinko helotti ja lämpö sulatti. 
Monella puutarhapalstalla ovat kevättyöt 

lehden ilmestyessä jo hyvällä mallilla.
Nyt olemme vihdoin koronapandemian suhteen siinä 

vaiheessa, että viruksen esiintyminen taantuu ja muuttunee 
tavallisen flunssan tapaiseksi. Tilanne helpottaa siirtolapuutar-
hayhteisömme elämää ja mahdollistaa tapahtumien järjestä-
misen normaaliin tapaan.

Koronakriisin laantuessa meitä kohtasi sodan hirvittävä 
todellisuus, kun Venäjä hyökkäsi brutaalisti ja syyttä Ukrai-
naan. Kuten ihmiset kaupunkikodeissaan ovat varautuneet 
viranomaisten ohjeistuksen mukaan, on meidänkin mietittä-
vä mökkiemme kriisiajan valmiuksia. Mökissä olisi hyvä olla 
juomavettä ja muonaa 72 tunnin ajaksi sekä paristokäyttöinen 
matkaradio. 

Yhdistyksen tiimit tarvitsevat lisää ihmisiä, varsinkin raken-
nustiimi, joka vastaa mm. rakentamisen valvonnasta. Myös 
huolto- ja tapahtumatiimi kaipaavat lisää tekijöitä.

Kiitän jäsenten antamasta luottamuksesta heidän valittu-
aan minut vuosikokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi. 

Olen toiminut kaksi vuotta yhdistyksen sihteerinä ja nyt aloitin 
kolmannen vuoden puheenjohtajana. Ilmoitin heti kokouk-
sessa, että tämä on minun osaltani toistaiseksi viimeinen vuosi 
tässä tehtävässä. Nyt on vuosi aikaa etsiä seuraava yhdistyk-
sen puheenjohtaja. 

Olkoon kesä suvisen lämmin ja poutapilvinen – toki voi 
sopivasti sataakin. 

Matti

Vaikka inflaatio jyllää, Marjiksen kulut 
ovat pysyneet kurissa. Kiitos jäsenistöl-
le! Viime kesänä omenalavoille vietiin 
lähes pelkästään muumiotautisia ja 
muuten hävitettäviä omenoita. Kus-
tannuksen ero edelliseen runsaaseen 
omenavuoteen oli tuhansia euroja. 

Sähköpostilaskun tilaa 246 mökkiä. 
Kokousaineiston tulostetaan ja pos-
titetaan enää 134 mökkiin. Näistäkin 
säästyy tuhansia euroja. 

Kesän ensimmäiset laskut lähete-
tään kesäkuun alussa ja toiset elo-
kuussa. Sähköpostilaskun voit tilata 

kirjautumalla ensin jäsensivuille ja 
päivittämällä omat tiedot.

Palstavuokrat on sidottu elinkustan-
nusindeksiin, joten niihin on tulossa 
noin kuuden prosentin nousu. 

Kiitos!
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Hallitus
Matti Taina  
puheenjohtaja,  
yhdistyksen isännöitsijä
mattitaina57@gmail.com
044 243 3071
Herukkatie 246

Karita Lesojeff hallituksen jäsen, 
varapuheenjohtaja
karita.lesojeff@gmail.com
puh. 050 3633 441
Muuraintie 145

Margit Suurnäkki hallituksen jäsen, 
sihteeri, ympäristötiimin jäsen
sihteeri@marjis.net
050 493 1825
Päärynätie 25

Päivi Järvinen hallituksen jäsen, 
taloudenhoitaja 
talous@marjis.net
050 568 0598
Luumutie 34

Wilma Viljanmaa hallituksen jäsen, 
jäsensihteeri
jasensihteeri@marjis.net
040 703 3700
Muuraintie 301

Eira Tuohimaa hallituksen jäsen, 
yhdistyksen varaisännöitsijä
eira.tuohimaa@luukku.com
050 327 1593
Mesimarjatie 223

Tiimit ja toimihenkilöt

Anne Franck hallituksen jäsen, 
huoltotiimin jäsen
annef.marjis@gmail.com
Puh.  046 844 4152
(Hallinnon avaimet, mökkikortit ja kaikki 
pysäköintiluvat)

Hanna Lukka hallituksen jäsen
hanna.lukka@gmail.com
0408210746
Karvikkatie 65

Leeni Peltonen, hallituksen jäsen, 
tiedotustiimin jäsen
leenipeltonen@gmail.com
0400 702 527
Mansikkatie 276

TALOUDENHOITAJA 
Päivi Järvinen talous@marjis.net, 
luumutie 34, 050 568 0598 

TIEDOTUSVASTAAVA  
Sonia Ben Cheikh Muuraintie 140, 040 
176 5276 sonia.bencheikh@gmail.com  
Tiedotustiimin jäsenet: Sonia Ben 
Cheikh pj., Sanna Castrén,  Arto Härkö-
nen ja Leeni Peltonen

TAPAHTUMATIIMI
Tiiminvetäjä ja Marjala-vastaava 
Heidi Halm Luumutie 31, 050 593 6074,  
heidi.halm@sci.fi 
Varatiiminvetäjä ja kahvilavas-
taava Juha Keränen Karpalotie 208, 
050 527 1709, juha.marjis@gmail.com 
Jäsenet: Sirkka-Liisa Lindberg, Marita 
Pirttimaa, Margit Suurnäkki, Helena Tai-
na, Markus Tenhu ja Tiina Vuorelainen 

SAUNATIIMI
Tiiminvetäjä Pekka Seppänen  
Mustikkatie 163, 040 524 8136 
Jäsenet: Ismo Autere, Matti Lehtola, 
Ari Lehtonen, Jorma Virkki ja Aarne 
Riikonen ja Maanus Kukk

HUOLTOTIIMI 
Isännöitsijä Matti Taina,  
044 243 3071, arkisin klo 9–15, mie-
luiten tekstiviestillä. Hälytys- ja erittäin 
kiireelliset ilmoitukset myös muulloin. 
Varaisännöitsijä Eira Tuohimaa,  
050 327 1593
Jäsenet: Risto Tanskanen, Aarne Riiko-
nen, Niko Koskinen ja Maanus Kukk
Tiedustelut ja ilmoitukset: marjishuol-
to@gmail.com

SÄHKÖRYHMÄ: ryhmänvetäjä (ei 
valittu) jäsenet: Risto Kivelä, Toni Kari, 
Lauri Levola, Risto Tanskanen ja Aarne 
Riikonen 

RAKENNUSTIIMI
Tiiminvetäjä Elise Kivimäki Karvik-
katie 54, puh. 040 539 9453 tai elise.
kivimaki@gmail.com
varatiiminvetäjä Frans Wärn, Karpa-
lotie 200, fw@iki.fi
Jäsenet: Leo Pusa, Christine Barck, 
Niko Koskinen, Kimmo Kostekivi ja Matti 
Kuula
Hakemusten jättö: rtk@marjis.net tai 
huoltorakennuksen postilaatikko

YMPÄRISTÖTIIMI 
Tiiminvetäjä Outi Orenius  
Vadelmatie 79, 041 528 5546,  
outi.orenius@gmail.com 
Jäsenet: Kaija Hakkila, Eija Säynevirta, 
Mirja Tarvainen, Teija Ripattila ja Maija 
Faehnle

iLOQ-avainvastaava  
Matti Kuula Omenatie 119,  
050 589 1232, kuula@iki.fi 

Toiminnantarkastaja  
Elise Kivimäki Karvikkatie 54,  
040 539 9453, elise.kivimaki@gmail.com
Varatoiminnantarkastaja  
Arto Härkönen 
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Kohtaamispäivien ohjelma on monipuolinen, se sisältää 
muun muassa Leena Luodon luennon, puutarhakierrok-
sia, lasten ötökkäsafarin, saunan ja uuden siirtolapuutar-

ha-aiheisen näytelmän. Marjis kattaa omat kulunsa perimällä 
osallistumismaksun, joka on aikuisilta 30 euroa ja 8-15 -vuoti-
ailta 10 euroa. Osallistumismaksulla saa pääsyn luennolle, sa-
farille, näytelmään ja saunaan sekä lisäksi kahvitukset aamulla 
ja iltapäivällä sekä lounaan. 

Näytelmä syntyy perinteisesti talkootyönä, lisäksi onnistu-
neeseen päivään tarvitaan iso määrä talkoolaisia. Kannattaa 
seurata ilmoituksia ja olla mukana tekemässä päivää, jota 
Suomen siirtolapuutarhaväki muistelee pitkään.

Ilmoittautuminen päivän ohjelmaan 12.6. mennessä. 
Ilmoittautumislomakkeita saa kahvilasta, lisäksi sellainen tulee 
myös nettisivuille.

Päivän aikataulu:
 
9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi alkavat. 
10.00 Opastetut kierrokset alkavat
10.00 Alkutervehdys. Leena Luodon luento Marjalassa.  
 Lapsille pientä ohjelmaa pihalla. 
11.30 Lounas ja tapahtumatori
13–15 Sauna miehet  
16–18 Sauna naiset
14.00 Teatteri, ensimmäinen esitys
14.00 Lasten ötökkäsafari.
15.00 Iltapäiväkahvit
16.00 Teatteri, toinen esitys
18.00 Tapahtuma päättyy

Kohtaamispäivät 16.7. Marjiksessa!
Suomen siirtolapuutarhaliitto järjestää neljän vuoden välein liiton jäsenyhdistysten 
viljelijöille yhteisen tapahtuman, Kohtaamispäivän. Tänä kesänä Marjis saa kunnian toi
mia isäntänä. Edellisestä tapahtumasta onkin ehtinyt vierähtää koronan vuoksi jo kuusi 
vuotta. Bussikuljetuksia ollaan järjestämässä eri puolilta Suomea.
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Leeni Peltonen
  Olen herkästi innostuvaa tyyppiä, joten palstalla kasvaa 

monenlaisia hyöty- ja koristekasveja. Harjoittelen toista 
kesää myös kasvihuoneviljelyä.

  Olen vasta aloittamassa hallituksessa, joten en vielä tiedä! 
Läksin mukaan, koska Marjis on minulle niin rakas paikka ja 
koska haluan omalta osaltani hoitaa yhteisiä asioita.

  Rentoa olemista ja oman sadon tomaatteja. 

Margit Suurnäkki
  Olen melko harkitsevainen puutarhuri. Tuumiskelen ja poh-

din pitkään ennen puutarhahommiin ryhtymistä.
  Yhdessä tekeminen marjislaisten ja lähiympäristön kanssa.
  Siirtolapuutarhureitten kohtaamispäivää heinäkuussa.

Uusia hallituslaisia

Karita Lesojeff
  Innokas, malttamaton :)
  Halu omalta osaltani auttaa Marjista edelleen kehittymään 

ja uutena hallituksen jäsenenä toivon rakentavaa hallitus-
työskentelyä.

  Upeaa kukkaloistoa, runsasta marja- ja hedelmäsatoa, 
aurinkoa ja yhdessäoloa.

Uudet hallituksen jäsenet juoksevat tehtäviensä perässä. Melkein kaikki ennen esittäytymättömät, myös toista 
vuottaan aloittava Margit, ehdittiin saada kiinni ja kysyä kolme pointtia:

 Millainen puutarhuri olet?
  Mikä motivoi hallitushommissa?  
 Mitä odotat tulevalta kesältä? 

Hanna Lukka
   Olen innostunut aloitteleva puutarhuri, joka unelmoi 

Cottage Garden -tyylisestä runsaasti kukkivasta puutarhas-
ta. Oman mökkipihan kasveihin ja hoitoon olen tutustunut 
pikkuhiljaa kahden Marjiskesän aikana. On palkitsevaa 
nähdä oman työnsä tulos puutarhan kasvaessa. 

  Hallitushommissa motivoi mahdollisuus osallistua yh-
teisten asioiden hoitoon ja edistää Marjiksen pysymistä 
ihanana ajanviettopaikkana meille kaikille.

 Odotan mukavia ja rentouttavia hetkiä puutarhalla per-
heen ja ystävien kanssa.
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Roihupelto
Varikkotie 2, Helsinki
Puh. 02900 50200
Ma–pe 7–21
la 9–18, su 10–18
www.k-rauta.fi/lanterna

K-Rauta Lanternan isännältä edullisesti

KESÄKODIN
  PARHAAT        VÄLINEET

KESÄKODIN
  PARHAAT        VÄLINEET

KESÄKODIN
  PARHAAT        VÄLINEET

KESÄKODIN
Alennus -10% 
mökkikortilla  

(ei kampanja- ja  
erikoistuotteet)
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Kyselytutkimus jäsenille 
toukokuussa
Yhdistys kerää jäseniltä tietoa Marjiksen 
hyvän tulevaisuuden turvaamiseksi ja 
toiminnan suunnittelemiseksi. Mikä on 
sinulle Marjiksessa tärkeää nyt? Mistä 
unelmoit tulevaisuudessa? Kyselyn 
tuloksia käytetään myös Marjiksen 
merkityksen perusteluun, kun kaupun-
gin kanssa laaditaan uutta vuokrasopi-
musta.

Kysely avautuu 21.5. ja vastausaika 
päättyy 12.6. Jos sähköpostiosoitteesi 
on yhdistyksen tiedossa, lähetämme 
kyselylinkin sinne. Toivomme, että jos 
suinkin mahdollista, vastaat verkko-
lomakkeella. Näin helpotat tulosten 
käsittelyä. Myös paperilomakkeella vas-
taaminen on toki mahdollista. Kyselyyn 
vastataan nimettömästi eikä vastaami-
nen sido mihinkään. Voit jakaa kyselylin-
kin myös palstasi muille käyttäjille.

Kyselyssä on 3 osaa. Ensimmäiseen 
vastaavat kaikki. Loput osat käsittelevät 
Marjiksen palveluja, yhteisöllisyyttä ja 
luontoa. Voit vastata halutessasi yhteen, 
useampaan tai vaikka kaikkiin osioihin.

Julkaisemme kyselyn tulokset 
loppukesästä kerhotalon ilmoitustau-
lulla, marjis.net-sivulla sekä yhdistyksen 
Facebook-sivulla.  

Järjestämme elokuussa kaksi Juttu-
tupa-tilaisuutta, joissa suunnitellaan 
tulevaisuutta tulosten pohjalta.

Muista vastata! Jokainen vastaus on 
hyvän tulevaisuuden siemen.

Innostunein terveisin 
Kyselytyöryhmä: Maija Faehnle, Margit 
Suurnäkki, Liisa-Maria Nitovuori, Wilma 
Viljanmaa, Arto Härkönen ja Sanna 
Castrén.

Kuinka saamme Marjiksen 
kukoistamaan  
tulevaisuudessakin?
Kerro sinä. Jos olet viljelijäkonkari, sinulla on vankka 
näkemys alueemme vahvuuksista ja kehitystarpeista. Jos 
olet puutarhurina vastaalkaja, havaintosi ovat tuoreita ja 
raikkaita. Haluamme kuulla kaikkien äänen.
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• Marjaniemen krokettikerho 
vietää tänä vuonna 60-vuotisjuhlia. 
Pelaaminen alkaa heti toukokuussa 
kun Marjalanmäen kenttäalue on 
kuiva. Kaikki kroketista kiinnostuneet 
ovat tervetulleita mukaan.

• Tanssijumppa käynnistyy 5.5.

• Hathajoogaryhmä toimii touko-
kuun lopusta 11.7. saakka.

• Marjaniemen  kässäkerho on 
erilaisten askartelu- ja käsitöiden 
yhdessä tekemistä sekä tietotaitojen 
jakamista. Toiminta käynnistyy 14.6. 
ja kaikki ovat tervetulleita mukaan 
oppimaan ja innostumaan tai ihan 
muuten vain katsomaan, mitä voisi 
tehdä vuosienkin tauon jälkeen. 
 

Kudontakerho kokoontuu huoltora-
kennuksessa. Tänä kesänä kokeillaan 
paperinaruloimella kutomista 
 
Kudontakerhon ensimmäinen tapaa-
minen on 15.5. klo 11.

Helsingin kaupunki on asettanut 
siirtolapuutarhatyöryhmän, jonka 
tehtävänä on valmistella vuoden 

2027 alusta voimaan tulevaa uutta 
vuokrasopimusta. Kaupungin organi-
saatiouudistus ja koronan aiheuttama 
priorisointi veivät työryhmän lähes 
vuoden tauolle mutta se alkoi kokoon-
tua uudelleen elokuussa 2021.

Siirtolapuutarhatyöryhmä on moni-
alainen ja käsittää kaupungin organi-
saatiosta puistoja, rakennuksia, kunnos-
sapitoa, maisemasuunnittelua, teknistä 
infrastruktuuria sekä sopimusasioita 
koskevaa virkamiestason asiantunte-
musta. Yksi tämän työryhmän sidosryh-
mä on Helsingin siirtolapuutarhojen 
aluejärjestö. Aluejärjestö on valinnut 
edustajikseen Arto Härkösen, Juha Tuh-
kasen sekä Annu Brotheruksen.

Viime joulukuussa siirtolapuutarhatyö-

ryhmä piti yhteiskokouksen aluejärjestön 
edustajien kanssa. Kokouksessa käytiin 
läpi sopimusvalmistelun nykytilanne ja 
periaatteet. Siirtolapuutarhatyöryhmän 
tavoite on saada aikaan pitkäaikainen ja 
vastuiltaan selkeä sopimus, joka on mah-
dollisimman yhtenevä kaikkien Helsingin 
siirtolapuutarhojen osalta.  Puutarhakoh-
taiset erityispiirteet, kuten esimerkiksi 
vesiaiheet ja historiallisesti merkittävät 
kohteet, otetaan huomioon.

Tällä hetkellä kaupungin siirtolapuu-
tarhatyöryhmä on saanut sopimusteks-
tiluonnoksen päivitettyä kokonaisuu-
dessaan ja myös ohjeet ja vastuut on 
käyty läpi ja päivitetty. Sopimuksessa 
määritellään mahdollisimman tarkasti 
kaupungin, yhdistyksen sekä yksittäisen 
mökkiläisten vastuut.

Seuraavaksi siirtolapuutarhatyöryh-
mä vie luonnoksen Kaupunkiympäris-

Monenlaista harrastustoimintaa mökkiläisille 

Tietoja vuokrasopimustilanteesta

tön toimialan ohjausryhmään hyväksyt-
täväksi ja tavoite on, että työryhmä voisi 
käsitellä luonnostekstin aluejärjestön 
edustajien kanssa tänä keväänä tai alku-
kesällä. Samassa yhteydessä yritämme 
saada kaupungin edustajilta tarkemmin 
tietoa, kuinka prosessi jatkuu virkamies-
työn ja poliittisten päätösten suhteen.

Siirtolapuutarhatyöryhmän tarkoitus 
on siis saada sopimusteksti ajoissa mah-
dollisimman valmiiksi. Luonnollisesti 
aineisto käydään vielä läpi ja päivitetään 
tarvittaessa ennen uuden sopimuksen 
voimaantuloa. Vaikka uusi sopimus tul-
laan lopullisesti viimeistelemään vasta 
seuraavien kuntavaalien jälkeen, on 
yhteinen etu, että uuden sopimuksen 
luomiseen on sitouduttu pitkäjäntei-
sesti ja kaikki mahdolliset sopimusasiat 
pystytään hiomaan mahdollisimman 
ajoissa.

Vaikka nykyinen vuokrasopimuksemme jatkuu vuoden 2026 loppuun, uuden vuokra
sopimuksen eteen on tehty jo pitkään töitä.
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Haluaisitko tutustua kiinnostaviin puutarhoihin ja avus-
taa samalla alueemme siistin yleisilmeen ylläpidossa? 
Tervetuloa mukaan ympäristötiimin vetämään palsta-

katselmusryhmään! Aiempaa kokemusta tai osaamista ei tar-
vita, sillä katselmusryhmään osallistujille järjestetään 9.6.2021 
klo 18-19 Marjalassa perehdyttämiskoulutus, jossa käydään 
yhdessä läpi katselmukseen liittyvät periaatteet ja käytännön 
toimenpiteet. Katselmukset suoritetaan 27.6.-1.7.2022. 

Vuosittaisten palstakatselmusten tarkoituksena on huoleh-
tia siitä, että palstojen kasvillisuus vastaa alueellemme asetet-
tuja sääntöjä ja vaatimuksia. Katselmusten tavoitteena on aina 
rakentava ja asiallinen keskustelu ja ohjeistus. Katselmukset 
suoritetaan pienryhmissä ja kukin ryhmä saa vastuulleen n. 40 
- 50 mökin suuruisen alueen. 

Jos kiinnostuit, otathan yhteyttä joko sähköpostilla outi.
orenius@gmail.com tai puhelimitse 0415285546. Voit myös 
poiketa juttelemaan asiasta, jos näet minut Vadelmatie 79:n 
pihamaalla tai bongaat minut alueella esim. ulkoiluttamassa 
valkoista japaninpystykorvaa, Nörriä. 

Ympäristötiimin vetäjä, Outi Orenius

TARJOLLA  
SIISTIÄ ILOA 
SILMILLE!

Marjis ostaa kesän 2022  
siivouspalvelut Väylä ry:ltä
 
Valitsimme Väylä ry:n tekemään Marjaniemen siirtolapuutar-
han yhteisten tilojen ylläpitosiivouksen kesäkaudella 2022. 
Väylä ry on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tavoit-
teena on, että tulevaisuudessa jokainen kehitysvammainen 
saa tekemästään työstä asiallisen palkan. Valinnassa painoi 
mahdollisuus tehdä kestäviä hankintoja Marjiksen arvoja 
kunnioittaen. 

Yhteisten tilojen siivous alkaa toukokuun ensimmäisellä 
viikolla ja jatkuu syyskuun loppuun. Suihkut ja vessat siivotaan 
koko kesän ajan kaksi kertaa viikossa ja sauna lämmityskerto-
jen mukaan. Työhön perehdytyksestä huolehtivat kaupungin 
työvalmentajat.

Olethan huomannut, että jäsensivuillamme on paljon liiton koulutustarjontaa
www.marjis.net/jasensivut/sspl/koulutukset/ 
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HEPAN HELPOTUS n. 60 L

Lämpökompostoitu

1 säkki 3 säkkiä 8 säkkiä

45

• Lemunkartanon taimimyynti  su 
15.5. klo 14–16 Marjalan edustalla. 
Taimia voi tilata etukäteen 10.5. men-
nessä, mutta myyjällä mukana myös 
jonkun verran paikalla myytäväksi. 
Taimiluettelo ja ohjeet löytyvät Mar-
jiksen kirppis ja keskustelu -Facebook-
ryhmästä. Luettelon saa pyytämällä 
myös ympäristötiimin vetäjältä.

• Kasvien vaihtotorit toteutetaan 
15.5. taimimyynnin sekä syyskokouk-
sen yhteydessä. 

• Kompostointiluento tarkempi aika 
ilmoitetaan myöhemmin.

• Vieraslajikierros 12.7. klo 17. Kier-
roksella käydään läpi mitkä ovat 
hävitettäviä, haitallisia vieraslajeja ja 

keinoja niiden ekologiseen poista-
miseen sekä tunnistetaan epäselviä 
lajeja. Paikalle voi tuoda näytteitä tai 
esitellä niitä puutarhassaan. Lähtö 
Marjalan edestä. 

• Vieraslajitalkoot yhdessä Roihuvuo-
ri-Seuran kanssa  22.6. ja 21.7. klo 18. 
Lähtö Marjalan edestä.

• Roihuvuori-Seuran roskatalkoi-
siin osallistuminen lähimetsää 
siistimällä. Tarkempi aika ilmoitetaan 
lähempänä.  

• Lintujen tunnistusta puutarhassa 
ja lähialueilla kävelyretken muo-
dossa 22.5. Lähtö pääportilta klo 9. 
 

• SSPL:n järjestämä puutarhakävely 
Marjiksessa keskiviikkona 27.7. klo 
18–20 biologi Leena Luodon asian-
tuntevalla opastuksella. Kävely kestää 
1,5–2 tuntia ja sen aikana keskitytään 
öttiäisiin ja kasvitauteihin sekä niiden 
luonnonmukaiseen torjuntaan. Käve-
lyihin voi valmistautua siten, että kat-
selee omaa pihaansa ja tuo sieltä 
näytteitä kasveista, joissa on joku 
ongelma. Lähtö Marjalan edestä. 

• Palstakatselmukset: 
Palstakatselmuskoulutus järjestetään 
9.6.2022 klo 18–19. Marjalassa tai sen 
edustalla.  
 
Katselmukset pidetään 27.6.–1.7.2022.

Ympäristötiimin tapahtumat kesällä 2022

10    MarjisINFO 2022



MARJIKSEN  
LASTEN KESÄ

Lasten tapahtumapäivä  
su 24.7. klo 10

Lasten taidenäyttely  
Marjalassa 9.7.–24.7.  
(avajaiset 9.7. klo 13)

Kuukauden toisena perjantaina 
klo 17–20

Avoimet ovet Marjalassa

Kuukauden ensimmäisenä 
lauantaina klo 10–12

Pienet viljelijät Marjiksessa

Sunnuntaisin Marjalan mäellä 
klo 11–12 (säävaraus)

Leikkejä, pelejä,  
iloista yhdessäoloa

            

• TILAA 040 587 6207 • TILAA 040 587 6207 • TILAA 040 587 6207 • TILAA 040 587 6207 • • TILAA 040 587 6207 • TILAA 040 587 6207 • TILAA 040 587 6207 • TILAA 040 587 6207 •

• TILAA 040 587 6207 • TILAA 040 587 6207 • TILAA 040 587 6207 • TILAA 040 587 6207 • • TILAA 040 587 6207 • TILAA 040 587 6207 • TILAA 040 587 6207 • TILAA 040 587 6207 •

Ohjelmaa lapsille ja nuorille myös 
muissa Marjiksen tilaisuuksissa: 

• Kevätkauden avauksessa su 29.5.

• Juhannusaaton juhlassa pe 24.6.

• Kohtaamispäivässä la 16.7.

• Valojuhlassa la 27.8.

Marjiksen iso vehreä Keinukenttä on 
koko mökkikauden ajan lasten, perhei-
den ja myös ohikulkijoiden käytössä: 
leikkipuistossa on keinut, mobiililaittei-
ta, hiekkalaatikko ja leluja sekä leväh-
dyspaikka puistonpenkkeineen.

LASTEN JA NUORTEN omat ideat ja 
ohjelmaehdotukset ovat tervetulleita!

Lisää tarkennettua tietoa Marjiksen 
lasten ja nuorten kesästä saa Kevätin-
fossa 15.5., Marjalan kahvilasta ja alueen 
ilmoitustauluilta. 

Iloista ja viihtyisää yhdessäoloa meil-
le Marjiksessa kesällä 2022!

KESÄ-HEINÄ-ELOKUU

Kuukauden toisena lauantaina 
klo 10–13

Pienet nikkarit verstaalla 
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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 ky-
seessä on sairas- tai invalidiajo. Auton saa ajaa palstan eteen 
sellaista erittäin painavaa tavaraa kuljetettaessa, jota olisi koh-
tuutonta kuljettaa kuljetuskärryllä tai polkupyörällä. Tällöinkin 
auto ja mahdollinen peräkärry on siirrettävä takaisin paikoitus-
alueelle heti purkamisen tai lastaamisen jälkeen. Kauppakassit 
voi kuljettaa porteilla olevilla kärryillä.

Alueella on 10 km/h nopeusrajoitus, joka koskee myös 
pyöräilijöitä. Ylinopeus on turvallisuusriski, lisäksi ylinopeuden 
nostama pölypilvi vahingoittaa monen mökkiläisen puutarhaa 
ja kasvimaata. Taksin asiakkaan on hyvä muistuttaa kuljettajaa 
nopeusrajoituksesta.

Parkkipaikat ovat mökkiläisten omille autoille, mökkiä kohti 
saa olla kerralla pysäköitynä vain yksi auto. Käytä mökkikorttia-
si osoittamaan lupa pysäköintiin. 

Alueella toimii kaupungin pysäköinninvalvonta. Jos autossa 
ei ole näkyvillä mökkikorttia, pysäköinninvalvonta antaa 
normaalin pysäköintivirhemaksun. Voit lainata mökkikorttiasi 
vieraillesi vierailun ajaksi tai mieluummin ohjata heidät käyttä-
mään Tulisuontien kadunvarsipaikkoja. Kannattaa muistuttaa, 
että alueen julkinen liikenne on hyvä. 

Omenatien pääparkkipaikalla on kuusiaidan vieressä kaksi 
paikkaa moottoripyörille ja mopoille.

Pysäköinti on ehdottomasti kielletty alueella olevilla leven-
nyksillä (esim. Muurain-, Mansikka- ja Herukkatien levennyksillä). 

Iiris-talon jatkeena olevan pysäköintialueen paikkoja voivat 
mökkiläiset käyttää pääsääntöisesti viikonloppuisin ja muul-
loin vain lyhytaikaisesti, jos on tilaa. Mökkikortti on oltava 
ehdottomasti esillä.

Kun tilaat tavaraa mökillesi ulkopuolisilla tavarantoimittajil-
la, otathan huomioon alueen kapeat tiet. Painavien tarvikkei-
den ajo palstoille tulee suorittaa siten, että tiestö sen vaurioi-
tumatta kestää eikä naapureiden kasvustoa tuhoudu.

AVAIMET
Huoltorakennuksessa, kesävesivessoissa, alueen porteilla, 
postilaatikoissa ja kuljetuskärryissä käytetään iLoq-älyavainta. 
ILoq-avaimien tilaukset ja katoamisilmoitukset hoitaa yhdis-
tyksen avainvastaava Matti Kuula, Omenatie 119, p. 050 589 
1232 tai s-posti kuula@iki.fi. Uusi iLoq-avain maksaa 30 euroa.

Muistathan, että iLoq-lukkopesiin ei missään tapauksessa 
saa työntää vanhaa Abloy-avainta. Jos näin käy, niin ota välittö-
mästi yhteyttä Matti Kuulaan. Muussa tapauksessa lukkopesä 
voi mennä korjauskelvottomaksi, uusi pesä maksaa 250 euroa. 

ILoq-lukot ovat ns. älylukkoja ja niiden käyttöä voidaan 
seurata, joten esim. vahingonteon sattuessa avaimen käyttäjä 
voidaan selvittää.

HAKETETTAVAT OKSAT JA ORAPIHLAJAT
Puuvartisia oksia voi tuoda Kerhotalonmäelle jatkuvasti. Huo-
maathan, että orapihlajanoksille on merkitty oma paikkansa. 

Keräykseen saa viedä vain puuvartisia oksia, ei esimerkik-
si perennoja. Jos ohjetta ei noudateta, oksien hakija ei voi 
hyödyntää materiaalia, ja näin hyväksi havaittu palvelu loppuu 
marjislaisilta. Olethan siis huolellinen!

ROMULAVA
Romulava on käytössä torstaina 9.6. klo 14–19. Seuraa ilmoi-
tuksia. 

HUOLTORAKENNUS JA KESÄVESIVESSAT
Huoltorakennus sijaitsee Keinukentällä ja kesävesivessoja on 
eri puolilla aluetta. Kaikkiin näihin käy ainoastaan elektroninen 
iLoq-älyavain. Lisätietoa avaimista katso kohta ”AVAIMET”.

Huoltorakennuksessa on viisi WC:tä (kaksi naisten, kaksi 
miesten WC:tä ja yksi invalidikäyttöön soveltuva WC), suihkut 
miehille ja naisille (neljä suihkua kummassakin erillisillä puku-
huoneilla) sekä pesutupa (pesukone ja kuivausrumpu).

WC:t ja suihkut ovat avoinna ympäri vuorokauden syys-
kuun loppuun. Inva-WC on käytettävissä myös talviaikaan ja 
sieltä voi hakea vettä mökille vesien sulkemisen jälkeenkin.

Noudatathan hyvää hygieniaa yhteisvessoissa asioidessasi. 
Vessoista, suihkuista ja muista yhteisistä tiloista löytyy pinta-
desinfiointiainetta, jota on käytettävä aina tiloissa asioidessa.

PESUTUPA
Huoltorakennuksen pesutupa on mökkiläisten käytössä ma-la  
ma-la 7–22 ja su 9–22. Pesutuvassa on 6,5 kg:n pesukone ja 
kuivausrumpu sekä silitysrauta ja -lauta. Pesukoneen maksu-
käytännöistä päätetään erikseen, seuraa ilmoituksia. 

Pesuvuoro kestää kaksi tuntia – samoin kuivausvuoro, joka 
alkaa 30 min pesuvuoron alkamisesta ja päättyy 30 min sen 
jälkeen. Varaukset tehdään pesutuvassa

Varaukset tehdään pesutuvassa olevaan varauslistaan. 
Pesutuvassa on tarkemmat ohjeet koneiden käyttöön. 

VÄLIKÄYTÄVÄT
Välikäytävät palstojen välillä toimivat huoltoväylinä, joten ne 
täytyy pitää avoimina. Rajaosuus on 60 cm leveä eli 30 cm 
rajaviivan molemmin puolin. Jokaisen asukkaan kuuluu hoitaa 
puolet väliojasta, sopikaa tästä omien rajanaapurienne kanssa.

Puiden ja pensaiden oksat tulee leikata niin, etteivät ne 
haittaa huolto- ja pelastustöitä.

KASTELU
Kastelu on viisainta suorittaa vasta myöhään illalla tai varhain 
aamulla, silloin haihtuminen on vähäisintä. Aamu on iltaa 
viisaampi, mikäli lehtikotiloita on paljon. Sadettimen käyttö 
auringonpaisteessa on vedenhukkaa, sillä aurinkoisella säällä KU
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vedestä haihtuu ilmaan peräti 80 %. Kastele mieluummin ker-
ran viikossa runsaasti kuin joka päivä pinnallisesti. Muistathan, 
että sadevesi on parasta kasteluvettä, joten sitä kannattaa 
kerätä talteen.

KERHOTALO MARJALA
Kahvila on avoinna sunnuntaisin klo 12.00–15.00. Kahvila au-
keaa toukokuussa ja on auki Valojuhliin saakka. Seuraa ilmoit-
telua tarkemmista ajankohdista Saatavana on kahvia, virvok-
keita, olutta, siideriä, jäätelöä, karkkia ym. pientä purtavaa.

Kerhotaloa vuokrataan jäsenille esim. syntymäpäiviä ja 
muita juhlia varten. Hinta 250 euroa/vuorokausi. Lisätietoja 
antaa tapahtumatiimin vetäjä Heidi Halm puh. 050 593 6074 
heidi.halm@sci.fi

Kerhotaloa voi nyt vuokrata myös puoleksi päiväksi, tällöin 
vuokra on 100 euroa.

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 JA KANAT
Muistathan, että koirat ja kissat eivät saa juosta vapaana puutar-
ha-alueella. Koirat on oltava kytkettyinä niitä ulkoilutettaessa ja 
koirien jätökset on aina kerättävä pois. Kesäkanoista on kattava 
selvitys nettisivuilla www.marjis.net/hyva-tietaa/kanat/

KULJETUSKÄRRYT
Yhdistyksellä on kahdet maitokärryt pääportilla ja yhdet 
Siltaportilla ja Metsäportilla. Kärryt ovat käytettävissä raskai-
den tavaroiden kärräämiseen autolta mökille. iLoq-avain käy 
lukkoon.

Palautathan kärryt heti käytön jälkeen takaisin samaan 
paikkaan ja lukitset huolellisesti. Kärryä ei saa viedä omalle 
tontille.

MEHILÄISPESÄT
Pääportin läheisyydessä teräsvajan takana on tänä kesänä 
yhteensä viisi mehiläispesää, joita hoitavat mehiläistarhaaja 
Eero Hänninen puh. 050 343 0191 ja Matti Konttinen, Masa.
konttinen@gmail.com, puh. 0400 424 543.

MÖKIN JÄTEVEDET
Ohjeet mökkien jätevesien käsittelystä löytyvät nettisivuiltam-
me www.marjis.net/ohjeet/jatehuolto-ja-jatevedet/

MÖKIN MYYNTI JA MUUT  
OMISTAJAVAIHDOKSET
Myydessäsi tai muuten siirtäessäsi mökin omistusoikeuden 
toiselle, muista seuraavat asiat:
• Ostajan tai ostajien tulee olla helsinkiläisiä. Todistuksen saa 

seurakunnasta tai Digi- ja väestötietovirastosta.

• Kauppa – tai muu luovutuskirja tehdään kolmena kappalee-
na, joista yhden ostaja luovuttaa yhdistykselle.

• Myyjä luovuttaa vuokrasopimuksen (vuodelta 1997 ja uusil-
ta palstoilta vuodelta 2009) uudelle omistajalle ja yhdistys 
tekee sopimukseen siirtoliitteen. Uuden omistajan tulee 
saada tonttia ja Marjaniemen siirtolapuutarha ry:tä koskevat 
asiakirjat (säännöt, tilinpäätös, toimintakertomus ja muut 
edellisen vuosikokouksen asiapaperit, järjestyssäännöt, 
rakentamistapaohje, mökkikortti, kartta yms.) käyttöönsä 
ennen kauppakirjan allekirjoitusta sekä myös kaikki mökin 
ja alueen perusavaimet.

• Ostajan on ilmoitettava kaupasta yhdistyksen jäsensihteeril-
le, jolloin sovitaan, milloin vuokrasopimuksen siirto tehdään 
ja ostaja merkitään uudeksi jäseneksi.

• Sama ilmoitusvelvollisuus koskee myös perintöä tai lahjoi-
tusta.

• Ostajan tulee huolehtia varainsiirtoveron (4 %) maksusta 
tekemällä verottajalle varainsiirtoverosta ilmoituksen 6 
kuukauden sisällä kaupasta. Kukin mökkiläinen vastaa itse 
mökin tietojen ilmoittamisesta ja päivittämisestä verottajal-
le. Ilmoituksen voi tehdä helposti OmaVerossa.

• Omistajanvaihdokseen voi kuulua sähkömittarin luenta. 
Ottakaa yhteys sähkötyöryhmän jäseneen, jos kaupante-
kohetkeen mennessä kulutettu sähkö halutaan laskuttaa 
myyjältä. Jos mittaria ei lueta kaupantekohetkellä, uusi 
omistaja vastaa edellisen mittariluennan (toukokuun 
puoliväli) jälkeisestä sähkönkäytöstä. Luennasta peritään 20 
euroa. Kannattaa muistaa, että sähkölasku suhteessa mökin 
hintaan on hyvin pieni ja usein jakautuva summa jää jopa 
luentamaksua pienemmäksi.

• Ostajan velvollisuus on myös maksaa yhdistykselle en-
nen jäsenyyden lopullista voimaantuloa vuosikokouksen 
vahvistama liittymismaksu 350 €. Sovi yhdistyksen vuokra-
sopimussihteerin kanssa aika omistajavaihdospapereiden 
luovuttamisesta yhdistykselle. Lisätietoja antavat puheen-
johtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri.

MÖKKIKORTIN KÄYTTÖ JA EDUT
Jokaiselle mökille on jaettu oman mökin numerolla varustet-
tu mökkikortti. Laitathan sen aina autosi ikkunaan Marjiksen 
parkkipaikoilla, sillä se toimii pysäköintilupana. 

Uusi kortti maksaa 20 euroa. Sellaisen saa Anne Franckilta.
Mökkikortilla saa tietojemme mukaan alennusta seuraavis-

ta liikkeistä:
• K-rauta Lanterna, alennus mökkikortilla yleisesti 10% (ei 

kampanjatuotteista)

• Aada-Sisustus, Sahaajankatu 46. Alennus 5-10 %
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• Muhevainen Oy, Kontula. Alennus 10 %

• Onninen Express, Kauppakartanonkatu 4. Saat tukkukau-
pasta alennuksen mainitsemalla, että olet Marjaniemen 
siirtolapuutarhasta. Vain käteismaksu.

• Pesumesta Oy, Asiakkaankatu 5. Alennus 15 %

• Parturi-Kampaamo Salon Dea, Kauppakartanonkatu 10. 
Alennus 10 % parturi- ja kampaamopalveluista

NETTISIVUT 
Marjaniemen nettisivut löytyvät osoitteesta www.marjis.net

Yhdistyksen jäsenille suositellaan kirjautumista myös netti-
sivujen Jäsensivuille. Jäsensivuilla on paljon materiaalia, muun 
muassa niitä Suomen siirtolapuutarhaliiton järjestämien kurs-
sien tallenteita, joita voidaan jakaa vain yhdistysten jäsenille.

OSOITTEEN JA PUHELINNUMEROIDEN  
MUUTOKSET
Ilmoitathan aina välittömästi osoitteenmuutokset ja puhelin-
numeron muutokset. Ilmoittaminen käy helposti yläreunan 
Jäsensivut-valinnalla. Mikäli omien yhteystietojen muutta-
misessa on ongelmia tai muutettavia tietoja ei pysty itse 
muuttamaan, ota yhteys jäsensihteeriin, Wilma Viljanmaa 
(jasensihteeri@marjis.net).

On erittäin tärkeää saada mökkiläiseen yhteys, jos mökil-
lä on tapahtunut jotain poikkeavaa, esimerkiksi vesivuoto, 
tulipalo tai murto. Ilmoita myös sähköpostiosoitteesi. Uuden 
jäsenrekisterin avulla pystymme helposti tiedottamaan tär-
keistä asioista myös sähköpostitse.

PALOTURVALLISUUS
Jokaisessa mökissä tulee lain mukaan olla toimiva palovaroitin. 
Jos mökissäsi on jokin tulisija, esim. takka tai kamiina, hormi on 
nuohottava joka 3. vuosi lain mukaan. Nettisivuillemme kerä-
tään yhteystietoja mökkiläisten käyttämistä nuohousliikkeistä.

POLKUPYÖRÄT
Polkupyörät on aina säilytettävä omalla palstalla/tontilla, ettei-
vät ne ole esteenä muille kapeilla teillämme liikkujille.

PORTIT
Portit suljetaan touko-heinäkuussa iltaisin klo 22.00 ja elo-
syyskuussa klo 21.00. Ethän sulje porttia ennen iltakymmentä, 
jotteivat alueella olevat vierailijat jää loukkuun.

POSTILAATIKKO
Jokaisen mökin portilla on oltava postilaatikko, johon yhdis-
tyksen ja muu tärkeä posti voidaan jakaa turvallisesti. Huoleh-
di myös, että mökkisi numero on näkyvissä.

PYSÄKÖINNINVALVONTA
Alueellamme toimii kaupungin pysäköinninvalvonta. Jokai-
sessa pysäköidyssä autossa pitää olla näkyvillä mökkikortti. Jos 
sitä ei ole, pysäköinninvalvojat antavat normaalin pysäköinti-
virhemaksun. Kopio kortista ei kelpaa. 

Ohjaa vieraasi käyttämään julkisia liikennevälineitä tai lai-
naa heille vierailun ajaksi omaa mökkikorttiasi tai ohjaa heidät 
esimerkiksi Tulisuontien kadunvarsipaikoille.

RAKENTAMINEN JA SÄHKÖTYÖT
Mökin ja kaikkien rakennelmien uudis- ja korjausrakentami-
seen tarvitaan aina toimenpidelupa yhdistyksen hallitukselta. 
Luvat ovat yleensä maksullisia. Rakentamis-, lupa- ja tarkas-
tusasioissa antaa neuvoja ja opastusta Rakennustiimin vetäjä 
Elise Kivimäki. Tutustu ohjeisiin ja kaavakkeisiin osoitteessa 
www.marjis.net/ohjeet/rakentaminen/

Tyyppipiirustukset on lunastettava rakentamisesta vastaa-
valta henkilöltä tai Rakennustiimin vetäjältä.  Tyyppipiirustuk-
set maksavat rakennusvalvontaviraston suosituksen mukaises-
ti 170 euroa.

Kaikissa rakennettavissa uusissa mökeissä vaaditaan loppu-
tarkastuksen yhteydessä sähkötöiden käyttöönottoilmoitus ja 
mittauspöytäkirja. Nämä asiakirjat saa sähkötöiden tekijältä. 
Sääntö koskee myös vanhojen mökkien sähkömuutoksia.

RAKENNELMAT
Rakennelmien rakentamisessa noudatetaan 25.3.2020 päivi-
tettyä Marjaniemen rakentamistapaohjetta. Ohje löytyy myös 
nettisivuiltamme www.marjis.net/ohjeet/rakentaminen/

Kuolinpesät
 
Kuoleman kohdatessa on surun lisäksi paljon tehtävää. 
Yhdistys on tukena niissä asioissa, jotka liittyvät vuok-
rasopimuksen siirtoon. Olkaa yhteydessä yhdistyksen 
jäsensihteeriin mahdollisimman pian, viimeistään kolmen 
kuukauden kuluttua, ja ilmoittakaa, kuka toimii yhteys-
henkilönä yhdistyksen suuntaan ja hänen yhteystietonsa.

Vuokraoikeuden haltijan pitää olla luonnollinen hen-
kilö ja hänellä olla kotipaikka Helsingissä. Kuolinpesä ei 
kaupungin sääntöjen mukaan voi siis olla haltija. Vuokra-
oikeus siirretään jako- tai osituskirjan perusteella leskelle 
tai perillisille.

Vuokrasopimuksen siirtoa varten yhdistys tarvitsee:
• Oikeaksi todistetun jäljennöksen perukirjasta

•  Kuolinpesän osakkaiden allekirjoittaman valtuutuksen 
pesän asioiden hoitajalle

•  Oikeaksi todistetun jäljennöksen jako- tai osituskirjasta

•  Kauppakirjan (alkuperäinen kappale)

•  Oikeaksi todistetun jäljennöksen testamentista

•  Todistuksen saajan helsinkiläisyydestä (Digi- ja Väestö-
tietovirasto)

Jos kuolinpesän osuus siirtyy jo olevalle varsinaiselle 
jäsenelle, peritään vain kirjaamismaksu 50 €. Muussa 
tapauksessa jäseneksi liittymismaksu on 350 €.

Kuolinpesällä on vuosi aikaa järjestellä mökin ja 
puutarhapalstan omistus- ja vuokra-asiat uusiksi. Vuoden 
jälkeen yhdistyksellä on oikeus irtisanoa palstan vuok-
rasopimus. Jos määräaika on lähenemässä tai ylittynyt, 
otattehan yhteyttä yhdistyksen vuokrasopimussihteeriin 
tilanteen selvittämiseksi.
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Tarkistathan aina ohjeet, ennen kuin suunnittelet raken-
tamista ja haet toimenpidelupaa hallitukselta. Rakennelmien 
kuten leikkimökin, grillikatoksen tai kuistin toimenpidelupa 
on enintään 50 euroa.

ROSKAKATOKSET
Kaikilla kolmella parkkipaikalla on roskakatokset. Katoksissa 
on erilliset astiat paperille, pienmetallille, kartongille, lasille, 
muoville ja sekajätteelle. Puutarha- ja biojätettä ei saa tuoda 
roskiksiin! Katoksen seinään kiinnitettyjä lajitteluohjeita tulee 
noudattaa. Ylitäysiin astioihin, maahan katoksen sisälle tai 
ulkopuolelle ei saa jättää roskia. Yhdistys maksaa jätesäili-
ön tyhjennyksestä huomattavan summan vuosittain, joten 
kierrätäthän oikein. Kesän aikana voimme helposti säästää 
juhannusbändin verran rahaa.

Roskikset tyhjennetään kesä–elokuussa kaksi kertaa viikos-
sa, erikoisjäteastiat harvemmin. Jätekatoksiin käy iLoq-avain.

Lähin ongelmajätepiste sijaitsee SHELL-huoltoasemalla, 
Visbynkatu 1.

SAUNA
Sauna-ajat lauantaisin syyskuun loppuun:
• Klo 15–17 MIEHET

• Klo 18–20 NAISET 
(juhannusaattona perjantaina miehet saunovat klo 13–15 ja 
naiset 16–18)

Sauna myös keskiviikkoisin juhannuksesta elokuun loppuun 
asti:
• Klo 16–18 NAISET

• Klo 19–21 MIEHET

Saunamaksu: 7 euroa/aikuiset ja 2 euroa/lapset 5–11 v.
Saunan sarjalippuja 11 kpl/40 euroa on myytävänä mökki-

läisille. Ulkopuolisille myydään sarjalippuja 11kpl/55 euroa.
Myös saunalla voi maksaa kortilla. Saunalippuja myydään 

vain saunalla, ei enää Marjalan kahvilassa.
Saunaa vuokrataan myös yksityiskäyttöön mökkiläisille. 

Hinta 250 euroa / 4 tuntia ja 1.5.–30.9. lauantaisin naisten vuo-
ron jälkeen (alkaen noin klo 20.30) hintaan 50 euroa / 2 tuntia. 
Tiedustelut ja varaukset saunatiimiltä.

SÄHKÖTYÖRYHMÄ
Jäsenet:
• Risto Kivelä, Kirsikkatie 285, puh. 050 300 5602

• Leo Pusa, Omenatie 112, puh. 040 832 4218

• Toni Kari, Herukkatie 250, puh. 040 450 8329

• Lauri Levola, Herukkatie 253, puh. 0400 980 556

• Risto Tanskanen, Herukkatie 258, puh. 050 598 4664

Voit kääntyä Risto Kivelän ja Leo Pusan puoleen, jos
• mökilläsi tai lähialueellasi on sähkön jakeluhäiriö

• tarvitset välilukeman 

• rakentamisen tai remontin vuoksi tarvitset sähkö-
jen poiskytkentää katujakokaapista.

Pienet jakeluhäiriöt, kuten sulakkeen noston katujakokaa-
pista, voivat hoitaa kaikki sähkötyöryhmäläiset.

TAKSI
Taksin voi tilata kahdelle portille, joiden tilausosoitteet ovat:
• Pääportti, Virvakuja 6

• Siltaportti, Tulisuontie10

Muistathan, että taksisääntely on loppunut. Taksin hinta on 
syytä selvittää tilauksen yhteydessä.

TALKOOT
Talkoiden järjestäminen on tiimien vastuulla. Kaikilla yhdistyk-
sen jäsenillä on voimassa oleva talkoovakuutus tapaturmien 
varalle. Varaa omat talkootyösi talkookansiosta, joka on huol-
torakennuksen pesutuvassa.

TONTTIEN KUNTO
Jokainen on velvollinen pitämään tonttinsa, rakennuksensa ja 
rakennelmansa siistinä. Ympäristötiimin kouluttamat mökkiläi-
set suorittavat katselmuksen kesä/heinäkuussa.

Mikäli tarvitaan, sen jälkeen järjestetään vuokrasopimus-
ten § 13 mukaiset erityiskatselmukset ja annetaan tarvittavat 
huomautukset.

HUOM! Yhdistys voi esimerkiksi leikkauttaa mökkiläisen pen-
sasaidan ja puut ja lähettää laskun mökkiläiselle, jos mökki-
läinen ei tätä itse hoida huomautuksesta huolimatta (vuosi-
kokouksen 2010 päätös sekä vuokrasopimuksen § 13: Ellei 
vuokramies korjaa puutteellisuuksia, yhdistys voi suorittaa ne 
vuokramiehen kustannuksella.) Hoitamaton tontti voi myös 
olla aihe tontin vuokrasopimuksen purkamiseen. Tonttien 
kunnossapidossa tulee noudattaa Helsingin kaupungin raken-
nusviraston laatimia ohjeita Siirtolapuutarhojen pelisäännöt.

Tonttisi takapiha on toisen etupiha, joten pidä tonttisi 
siistinä joka puolelta!

LAINATTAVANA 
Puutarhajyrsin • Hakettaja • Pensasleikkuri • Peräkärry.  
Tiedustelut ja varaukset huoltotiimiltä.

ÄÄNEKKÄÄT TYÖT JA MUUT  
HÄIRIÖTÄ AIHEUTTAVAT TOIMINNOT
Melua aiheuttava rakentaminen ja muu naapureita häiritsevä 
toiminta (esimerkiksi sirkkelöinti, naulaaminen, ruohonleikka-
us, moottorisahan käyttö, musiikin äänekäs soittaminen) on 
kesä-elokuussa kielletty iltaisin, öisin ja viikonloppuisin (arkisin 
klo 21–8 ja viikonloppuna lauantaista klo 18:sta maanantaihin 
klo 8:aan).

Helsingin Kaupunkiympäristötoimiala kehottaa välttämään 
savua aiheuttavaa polttamista. Esim. risujen polttaminen tyn-
nyrissä ja avoimessa tulisijassa katsotaan määräysten mukaan 
avopoltoksi ja on siten ehdottomasti kielletty.
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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
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Kesän tapahtumakalenteri
Toukokuu
Su 15.5. Taimimyynti ja Siivouspäivä –  
 mökkiporteilla kierrätettäviä tavaroita
Su 15.5. Kevätinfo Marjalassa klo 13
Su 22.5. Lintukävelyretki klo 9 pääportilta
Su 29.5. Kesäkauden avaus Marjalan kahvilassa.  
 Mieskuoro Körmyt esiintyy klo 13–4, säestää Raija Alestalo

Kesäkuu
To 9.6.  Palstakatselmuskoulutus klo 18
To 9.6.  Romulavat käytössä
Pe 10.6. Avoin ilta Marjalassa
Ke 22.6. Vieraslajitalkoot klo 18
Pe 24.6. Juhannusjuhlat, lipun nosto. Marjalan kahvila avoinna
 Yhteislaulua, juhannuskokko ja lopuksi tanssia
Ke 29.6. Yhteinen lauluilta Roihuvuoren seurakunnan kanssa

Heinäkuu
Pe 8.7. Avoin ilta Marjalassa
La 9.7. Taidenäyttelyn avajaiset klo 12
 Lasten taidetta 9.7.-24.7.
Ti 12.7. Vieraslajikierros klo 17
La 16.7. Siirtolapuutarhaliiton Kohtaamispäivä Marjaniemessä
To 21.7. Vieraslajitalkoot klo 18
Pe 22.7. Yhteislauluilta
Su 24.7. Lasten urheilupäivä
Ke 27.7. Leena Luodon ohjaama puutarhakävely

Elokuu
Pe 5.8. Tunnelmoiden IV ilta
Su 7.8. Avoimet Puutarhat -päivä klo 12–17
Pe 12.8. Avoin ilta Marjalassa
La 27.8. Valojuhla, valokulkueet Marjaniemen ympäri
 lopuksi tanssia
 
Myös viikoittaista harrastustoimintaa – lue sisäsivuilta.


