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70-vuotisjuhlat 
sujuivat rennosti 
helteessä

Ota tämä lehti mukaasi syyskokoukseen

INFO
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Kiitos kaikille tästä 
ikimuistoisesta kesästä

Juhlakesämme sää oli oikukas, myrsky mylvi ja 
ukkosta enteilevä aurinko porotti joskus liiankin
kuumana. Sato oli vaihtelevan ja nyt autonlava
poikineen täyttyy omppujätteestä. Toivoa vain 
sopii, että ensi kesän omenasato olisi terve ja 
runsas ja voisimme Suomi 100 vuotta -kesän 
juhlistamiseksi järjestää taas upeat omena-
markkinat ja - lavatanssit! 

Kerhotaloprojekti herätti tunteita ja mielipiteitä 
tienvarsikeskusteluissa. Lopputuloksena olemme 
nyt saamassa taiten tuumatun uuden keittiön. 
Rakennuslupaa ja pikaisia harjannostajaisia 
odotellaan. Kaikille projektissa mukana olleille 
ja nykyiselle työryhmälle suuri kiitos yhteisistä 
ponnistuksista.

Valtamerellinen kiitoksia ja onnentoivotuksia teille kulttuuritoimikunnan 
Petri, Minna, Marita, Ansu, Heidi, Ossi ja Jukka juhlavuoden suunnittelusta 
ja toteutuksesta. Kiitos teille sadoille talkoolaisille, jotka yhteisvoimin 
järjestitte meille satumaiset 70-vuotisjuhlat. 

Tämä vuosi oli Marjis-henkeä parhaimmillaan!

Tervetuloa Marjikseen ja mukaan toimintaan myös kaikki uudet mökkiläiset. 
Tänä kesänä noin 15 mökkiä on vaihtanut omistajaa. Ilokseni puutarhas-
samme on entistä enemmän pyrähdellyt myös lapsia.

Talkoohenki on kesän mittaan ilahduttavasti virinnyt uudelleen mökkiläisten 
keskuudessa. Yleisten alueiden, rakennusten ja saniteettitilojen kunnossa-
pitoon ovat myös monet uudet mökkiläiset innokkaasti tulleet mukaan. 
Kiitos teille kaikille työstänne.

Talkoohenkeä tarvitaan myös aimo annos meiltä kaikilta syyskesän ja 
alkukevään mittaan, kun kaupungin ohjeistamana meidän on poistettava 
palstoiltamme luonnonpuut ja typistettävä/leikattava liian korkeita 
hedelmäpuita ja pensaita. Meillä on Marjis-apu-talkoolaisia valmiuksissa 
ja tätä apua kannattaa hyödyntää näissäkin töissä, jos itse ei kykene 
selviytymään tästä kerta-urakasta. Keskustellaan yhdessä näistäkin 
asioista lisää syyskokouksessa sunnuntaina 11.9.

Eläköön Marjis-henki tykönänne myös talvikuukausina!

Sirkkis
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Talkoot
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S I I R T O L A P U U T A R H A
1 9 4 6 – 2 0 1 6

7 0 - V U O T I A S

kasvienvaihtotori 
su 11.9. klo 12 
kerhotalonmäellä. 
Ilahduta naapuriasi tuomalla 
vaihtotorille itsellesi ylimääräisiä 
kasveja ja taimia. Samalla voit 
napata jotain uutta kivaa omaan 
puutarhaasi! Nimeä kasvit.
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Syyskokous
MARJANIENEN SIIRTOLAPUUTARHA RY:N 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
 Sunnuntaina 11.9.2016 klo 13.00 kerhotalolla. 
Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu klo 12 alkaen.

 ASIALISTA
 1. Kokouksen avaus
 2. Kokoustoimihenkilöiden valinta 
	 	 	 •	 puheenjohtaja
	 	 	 •	 sihteeri
	 	 	 •	 pöytäkirjan	tarkastajat
	 	 	 •	 ääntenlaskijat	(tarvittaessa)
 3. Todetaan kokouksen oikea koollekutsuminen    
  ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen asialista
 5. Kerhotaloprojektin tilannekatsaus
 6. Keskustellaan seuraavan vuoden toiminnan    
  muista päälinjoista ja päätetään tarvittavista    
  vuosikokouksen valmisteluun liittyvistä asioista
 7. Informaatio- ja keskustelukysymykset
 8. Muut mahdolliset jäsenten puheenvuorot 
	 	 (ei	päätettäviä	asioita)
 9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa

 Hallitus

Marjis-juhlakirja 
Juhlakirja #Marjis70 annetaan 
joka mökkiin. Jos et ole vielä 
saanut omaasi, tule hakemaan 
se Syyskokouksessa. 

Kirja on myös laadukas lahja 
sukulaisille ja läheisille meidän 
mahtavasta kesänviettopaikasta. 

Kirjaa myydään hintaan 25,-/kpl.



Kerhotaloprojektin työryhmään kuuluvat Keijo Sillanpää, Taisto Vuohtoniemi, Leo Pusa, Matti Kuula, 
Sirkka-Liisa Lindberg ja Marita Pirttimaa. Työryhmä on kevään ja kesän aikana kokoontunut 8 kertaa.

•	 Laina-asia	on	kunnossa.	
•	 Tehdyn	kosteus-	ja	hometutkimuksen	mukaan	home/kosteusvauriot	ovat	niin	vähäisiä/
 tavanomaisia, että vaurioista pääsee eroon purkamalla vauriokohteet asianmukaisesti.
•	 Asbestitutkimuksen	mukaan	Kerhotalolla	on	kohteita,	joissa	on	asbestia.	Se	ei	aiheuta	
 haittaa eikä toimenpiteitä, koska tulevan remontin yhteydessä niihin paikkoihin ei kajota. 
•	 Rakennuslupa	on	käsittelyssä	rakennusvalvontavirastossa.	
•	 Lämmitysmuodoksi	esitetään	Ilmalämpöpumppua,	varalämmitykseksi	sähkölattialämmitystä,	
 käyttöveden lämmitykseen 300 litran sähkövaraajaa ja lisäksi aurinkopaneeleja sähkön tuottamiseen.

Laajennusosan pohjapiirustus
Nykyisen Kerhotalon keittiö, näyttämö, varastohuone ja hallituksen huone puretaan.

Kerhotaloprojekti
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Syksyn muistilista
ALuEEN PORTIT
Alueen kaikki portit pidetään suljettuina koko tal-
ven ajan 1.10–30.4. Alueen perusavain käy porttien 
lukkoihin. Muistathan talvikautena aina lukita portit 
oman mökkisi ja koko alueemme turvallisuuden 
vuoksi.

JäTEHuOLTO
Roskasäiliöt tyhjennetään viimeisen kerran 30.9.

OMENAT
Keinukentällä on jäteomenille lava, jonne voi viedä 
huonot ja muumiotautiset omenat. Omenia ei saa 
missään tapauksessa laittaa alueen yleisiin roskik-
siin.

KIOSKI
kerhotalon kioski on avoinna viimeistä kertaa 
sunnuntaina 25.9. klo 12–15. kioskin varasto olisi 
tarkoitus myydä silloin tyhjäksi, joten kannattaa 
tulla paikalle! Alennuksia luvassa!

SAuNA
Viimeinen saunakerta on 1.10. 
Perinteinen joulusauna on Tapaninpäivänä 26.12.

HuOLTORAkENNuS
Huoltorakennus suljetaan samaan aikaan kuin 
vedetkin. Inva-wc on käytettävissä myös talvella. 
Sieltä voi hakea vettä talviaikaan. 

kATuVALOT
Katuvalot ovat päällä ainakin lokakuun loppuun.

SÄHKÖT
Sähköt ovat käytössä ympäri vuoden. Varmista 
etteivät sähkölaitteesi jää turhaan päälle. Jos olet 
pitempään poissa, voit katkaista sähkön pääkytki-
mestä. Itse aiheutetun sähkökatkoksen korjaami-
sesta/uudelleenkytkemisestä	veloitetaan	20	euroa.

TALVITuRVALLISuuS
•	vie	kaikki	ruuat	ja	juomat	pois	mökiltä,	älä	jätä		
  alkoholia tai pulloja houkutukseksi
•	älä	jätä	arvoesineitä	mökille
•	suojaa	hedelmäpuut	jyrsijöiltä	ja	jäniksiltä
•	suojaa	ikkunat	luukuilla,	postilaatikot	kannattaa	
  laittaa talvisäilöön
•	käy	myös	talviaikaan	mökillä	säännöllisesti	tai		
  sovi naapurin kanssa vuoroista
•	mieti,	kannattaisiko	hankkia	hälytyslaite	mökillesi
•	jos	havaitset	jollakin	mökillä	ilkivaltaa,	ilmoita			
  siitä asianomaiselle, poliisille, sihteerille 
		(Elise	Kivimäki	p.	040	5399	453)	tai	
			isännälle	(Leo	Pusa	p.	040	832	4218)

VEDET
Vedet suljetaan viimeistään lokakuun alkupuolella, 
elleivät yöpakkaset pakota tekemään sitä aikai-
semmin. Verkosto puhallutetaan tyhjäksi sulkemi-
sen jälkeen. 

HuOM! Yhdistys vastaa vesijohtoverkostosta 
palstakohtaiseen päähanaan asti, siitä eteenpäin 
jokainen mökkiläinen vastaa omalla palstallaan 
vesijärjestelmän huoltamisesta. Tyhjennä ja suojaa 
asentamasi johdot ym. jäätymiseltä. Vedet kytke-
tään keväällä yölämpötilojen salliessa. 

RISuJEN kERäYS
Oksia saa viedä Kerhotalon mäelle 15.10. alkaen 
kevääseen asti. HUOM! Kuivia vadelmanoksia saa 
viedä vasta keväällä. Keräys on vain puuvartisille 
oksille, muut oksat kompostoitava tai haketettava 
omalla palstalla. 

TYÖkALuJA VuOkRATAAN
Yhdistyksen oksasilppuria, jyrsijää, peräkärryä tai 
pensasleikkuria vuokrataan hintaan 10 euroa kerta. 
Isäntä Leo Pusa, Omenatie 112, p. 040 832 4218.
 

SYYSTALkOOT 
la 24.9 klo 10>  
Yleiset syystalkoot ovat lauantaina 
24.9 alkaen klo 10 Kerhotalolla.
 
Laitetaan Marjis talvikuntoon ja 
siivotaan Kerhotaloa. Kaikille 
ahkerille talkoolaisille palkkioksi 
saunalippu illan talkoosaunaan!
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TV-kanavat pimeinä 14.9.

Kaupunki tiukkana katselmuksessa

TV:n lähetyskatkos kestää vähintään 5 tuntia. 
Jos sää ei tuolloin salli muutostöitä, ilmoitetaan uusi 
päivämäärä.  

Muutostyön jälkeen tehtävä joka mökissä:
1)	Kanavahaku	on	suoritettava	uudelleen
2)Jos	digitaaliset	kuvat	eivät	näy	kunnolla,	on	palau-				
    tettava tehdasasetukset ja tehtävä kanavahaku.

Huom: Muutospäivänä Digi-Heikki ei ehdi vastaamaan 
puheluihin.

Kaupunki suoritti katselmuksen alueellamme 
29.6.2016. Huomiota kiinnitettiin yleisiin viher-
alueisiin ja yksittäisiin palstoihin. Kaupunki 
antoi meille sekä kiitosta että korjauskehotuksia.

Mustapuro
Mustapuron tilanteeseen kiinnitettiin erityistä 
huomiota. Puro tulvii aiheuttaen haittoja ja puron 
penkereet ovat kasvillisuudeltaan liian rehevöity-
neitä. Penkereillä kasvaa korkeita puita ja pensaita 
sekä useita haitallisia vieraslajeja kuten palsamia, 
lupiinia ja jättiputkea. 

Puron penkereet tullaan tulevan talven aikana 
siistimään kaupungin toimesta. Lisäksi kartoite-
taan puroon ohjautuvien vesien problematiikkaa. 
Näistä	em.	asioista	on	lähetetty	tiedote/kysely	
Herukkatien puron puoleisille mökkiläisille. 

Kaupunki velvoittaa hallitusta seuraamaan Musta-
puron tilannetta huolellisesti ja yhteistyöllä puron 
tila varmasti koheneekin.

Luonnonpuut
Kaupungin edustajissa herätti erityistä huolta ja 
ihmetystä useilla palstoilla kasvavat suuret luon-
nonpuut. Puut ovat toki kauniita ja arvokkaita, 
mutta säännöissämme on jo vuosikymmenien 
ajan ollut selkeät ohjeet siitä, että luonnonpuita 
ei siirtolapuutarhapalstalla saa kasvattaa. Sama 
sääntö koskee kaikkia Helsingin siirtolapuutarhu-
reita.
 
Luonnonpuiden juuristot leviävät laajalle vieden 
ravinteita viljelykasveilta, eivätkä ne ole hyöty-
puita kuten hedelmäpuut. Kaupunki velvoittaa 
hallitusta nyt huolehtimaan, että kaikki palstoilla 
kasvavat koivut, männyt, kuuset, tammet, pihlajat, 
lepät, haavat ja vaahterat kaadetaan. Salavat ja 
hopeapajut	täytyy	typistää	ja/tai	leikata	muotoon.	
Samoin tuijat on typistettävä 4,2 metriin.

TV-kanavat ja keskusdigiboksi viritetään uusiksi 14.9. klo 10. 

Tästä syystä jaettiin 8.7.2016 yhdistyksen tekemäs-
sä katselmuksessa useita huomautuksia luonnon-
puista. Monet mökkiläiset ovatkin jo yhteistyöha-
luisesti	kaataneet/leikanneet	puita	sääntöjen	ja	
ohjeiden mukaisesti. Hallitus kiittää yhteistyöstä!

uusintakatselmus 
Lokakuussa 2016 tehdään vielä puiden suhteen 
uusintakatselmus. Risuja ja oksia voi viedä kerhota-
lolle haketukseen syksyn aikana. Paksumpia run-
koja voidaan ehkä käyttää saunan lämmitykseen. 
Mikäli tarvitsette apua tai neuvoja puiden kaatami-
sessa, voitte olla yhteydessä hallitukseen.

Hallitus korostaa, että siirtolapuutarhassa on 
noudatettava maanomistajan eli Helsingin 
kaupungin määräyksiä. Yhdistyksen hallitus ei 
voi myöntää niistä mitään poikkeuksia. Hallituksen 
velvollisuuksiin kuuluu jäsenistön ohjeistaminen ja 
palstojen kunnon valvominen.  

Vuokrasopimuksen allekirjoittaessaan jäsenet ovat 
sitoutuneet hoitamaan palstaansa määräysten 
ja ohjeiden mukaisesti. Jos vuokralainen rikkoo 
sopimuksen ehtoja laiminlyömällä määräysten ja 
ohjeiden noudattamisen, vuokrasopimus voidaan 
purkaa tai irtisanoa. Toivottavasti em. toimen-
piteisiin ei tarvitse ryhtyä.  Hallitus toivoo raken-
tavaa ja asiallista yhteistyötä tämän luonnonpuu-
ongelman hoitamisessa.
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TV-kanavat ja keskusdigiboksi viritetään uusiksi 14.9. klo 10. 

Kroketista 
kultaa!
Aluejärjestön kesäkisat järjestettiin Pakilassa 
heinäkuussa. Marjis osallistui krokettikisaan 
ja voitti Kumpulan komeasti.

Onnea Marjiksen 
loistaville pelaajille!

Lastentapahtuma
Lastentapahtuma heinäkuussa oli taas huippusuosittu ja kisoihin osallistui peräti 37 lasta. 
Mitalit jaettiin tarkkuus-, pituusheiton sekä juoksun yhteispistemääristä. Mitalistit alla.

Tytöt 
Alle 3 v.
Nella Rönnlund

4-5 v.
Vanessa Boman
Emilia Perho 
Anne Metsomäki

6-7 v.
Matleena Grönvall 
Jenni Bagge
Ava Tourunen

8-9 v.
ida Tourunen
Sonja Bagge
Maria Jenu

10-11 v. 
Hilma Aronen
Svea Huovilainen

Pojat
6-7 v.
Jesse Muono
Joe Mäkelä
Väinö Loikkanen

8-9 v.
Noa Nieminen
Miro Alenius
Eero Haarala

10-11 v. 
Veeti Grönvall
Leo Haarala
Ilari Jenu
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Marjaniemen siirtolapuutarhan 
70-vuotisjuhla                     
Siirtolapuutarhat kuuluvat ehdottomasti niin sanot-
tuihin suuriin sosiaalisiin keksintöihin. Taustallahan on 
alun perin ajatus tarjota virkistäytymismahdollisuuksia 
suhteellisen halvalla, tukea perheiden ruoanhankintaa 
ja mukana oli radikalismin torjuntaakin. Nykyisin siir-
tolapuutarhan merkitystä kuvaa myös luomuviljely ja 
lähiruoka. Siirtolapuutarhat ovat olennainen osa kau-

punkikulttuuria.

Mutta aloittaakseni vielä 
kauempaa, on syytä siteera-
ta kiinalaisia: jos haluat olla 
onnellinen yhden päivän, juo 
itsesi humalaan, jos haluat 
olla onnellinen yhden vuo-
den, mene naimisin, jos halu-
at olla onnellinen lopun elä-
määsi, ryhdy puutarhuriksi.

Oma siirtolapuutarhalaisuute-
nialkoi Kumpulassa 1970-lu-
vun loppupuolella. Paljas-
jalkaisena stadilaisena en 
viljelystä enempää tiennyt 
kuin että marjoja saa pen-
saasta ja koulussa opitut leh-
män mahat: pötsi, satakerta, 
verkkomaha ja juoksutusma-
ha. Niinpä alkuun oli syytä 
säästää siemenpussit, niihin 
kun saattoi syksyllä panna 
sadon.

Puutarha-aate on sinänsä 
vanhaa. Puutarhojen tarinaa 

kertovat luostarit, linnat ja aateliskartanot. Helsingis-
säkin oli jo Kustaa Vaasan, Helsingin perustajan, ai-
kana kuninkaankartano, jonka yksi tehtävä oli toimia 
mallitilana. Puutarhaa tosin edusti lähinnä kaalimaa ja 
humalisto. 

Helsingin vanhin siirtolapuutarha on Ruskeasuo eli 
Brunakärr vuodelta 1918. Helsinkiin perustettiin ensim-
mäisessä aallossa 1920- ja 30-luvulla ja jälleen sotien 
jälkeen siirtolapuutarhoja. Meidän Marjaniememme on 
jälkimmäisen vaiheen tuotosta. Täällä joukossamme 
on ihmisiä, jotka tuntevat alkuvaiheet hyvin omasta, 
vanhempiensa tai isovanhempiensa kertomuksista.

Siirtolapuutarha-aate pääsi välillä rappeutumaan. Hel-
singin keskustaa tuhottiin 1960-luvun rakentamisbuu-
missa. Piti saada tehokkaampaa, modernimpaa, näyt-
tävämpää. Siirtolapuutarhojen, erityisesti Marjaniemen 
vuosikymmenien taistelussa olemassa olostaan oli 
kyse osittain samasta, osittain eri näkökulmasta. Metro 
ja kauppakeskus vaativat asukkaita ja asiakkaita ym-
pärilleen. Sairaalan ainoa sijaintipaikka oli keskellä elä-
vää puutarhaa. Selitä siinä kaupunkiviljelyä, ja kyllä sitä 
selitettiinkin. Päät kääntyivät. Kiitos silloisille toimijoille 
kaukonäköisyydestä ja sitkeydestä.

Mikä ja mitä siirtolapuutarha oikeastaan on? Sitä kuvaa 
ensinnäkin useiden palstojen kokonaisuus ja alueen 
käyttäminen puutarhaviljelyyn. Siirtolapuutarha ei ole 
perunamaa, vaikka perunaakin voi toki viljellä.  Viljely-
palstakaan siirtolapuutarha ei ole, koska palstalla on 
mökki. Lisäksi palsta-alue on kaupungissa, vaikkakin 
nykyisin on syntynyt alueita myös maaseudulle kau-
pungin omistamille maille. Olennaista on joka tapauk-
sessa, että siirtolapuutarhaan pääsee julkisilla liikenne-
välineillä, parhaassa tapauksessa metrolla tai sporalla.  
Palstaa ei myöskään pidetä tuotteiden myyntitarkoi-
tuksessa, vaan omana ilona.  

Siirtolapuutarhojen olennainen tekijä on yhteisöllisyys. 
Olemme joukko. Huolehdimme alueen ylläpidosta ja 
yhteisistä töistä. Yhteisöt järjestivät tansseja tai mui-
ta huveja jo alusta alkaen ehkä vielä enemmän kuin 
nykyisin. Mutta nykyisinkin vuotuisten tapaamistem-
me, juhlien ja talkoiden luettelo kattaa koko vuoden 
eikä vain aktiivista siirtolapuutarha-aikaa. Tunnemme 
toisemme ja aikaa vietetään paljon yhdessä. Kulkijoita 
tervehditään.

Siirtolapuutarha-alueilla on yleensä yhteisiä tiloja, ku-
ten sauna tai juhlatilaa. Näinhän on meilläkin. Mutta 
siirtolapuutarhat avautuvat myös ulospäin. Alue on 
julkista puistoa palstoja lukuun ottamatta, tapahtumat 
ovat yleisölle avoimia, saunamme on julkinen sauna. 
Tämä piirre on unohdettu, kun on laskeskeltu Helsin-
gin julkisia saunoja. Julkisia taitavat olla muidenkin 
helsinkiläisten siirtolapuutarhojen saunat. Kerhotalo 
on vuokrattavissa yhteisöjen ja yksityisten käyttöön 
ja muutenkin siirtolapuutarhaväki tukee kansalaisyh-
teisöjen toimintaa ja olemme itse sitä. Ihmisten oma-
kohtainen osallistuminen ja vapaaehtoistoiminta ovat 
suomalaisen yhteiskunnan liima ja voima.

Helsingin uuden yleiskaavan luonnoksessa ei osoiteta 
erikseen alueita erilaisille virkistystoiminnoille kuten 
ulkoilupuistot, siirtolapuutarhat ja golfkentät, vaan ne 
ovat osa virkistys- ja viheraluekokonaisuutta. Yleiskaa-
van virkistys- ja viheraluemerkintä mahdollistaa uusi-
en siirtolapuutarhojen perustamisen.

Valtuustolle annetussa vastauksessa aloitteeseeni 
1000 uuden palstan perustamiseen todetaan, että 
hyvät siirtolapuutarhan paikat ovat myös hyviä asun-
torakentamisen paikkoja. Niinpä, mutta kaupunki on 
muutakin kuin asumista, vaikka asuntojen puute on 
suurimpia ongelmiamme. Emme kuitenkaan halua 
asua kaupungissa, joka on pelkkää asumista ja työ-
paikkoja. Asiat ratkaistaan aikanaan asemakaavalla. 
Muutama uusi alue on syntymässä Helsinkiin.

Siirtolapuutarhat antavat kauneutta, viihtyisyyttä, iloa 
ja hyötyä. Sitä ne eivät ole vain meidän alueita, vaan 
kaikkien kaupunkilaisten. Vaalitaan perinteitä, nauti-
taan nykyisyydestä ja pidetään huolta tulevaisuudesta.

Pentti Arajärvi
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Puhevuorossa 
Anni Sinnemäki ja Sirkkis.

Sini ja Petri ja iki-ihana 
”Jäätelökesä”.

Sumopainista innostuivat sekä lapset että 
aikuiset. Ilon kiljahduksia kuului myös 
pallomerestä ja pomppulinnasta.  

Kahvia ja kakkua tarjottiin lähes tuhannelle vieraalle.



kyllä oli mukava juhlapäivä!

Juhlavuoden tuotteet tekivät hyvin kauppansa. 
Ensiaputeltan väki oli valmiudessa koko juhlan ajan.

Näin muodikas historia meillä on Marjiksessa! Historiallinen muotinäytös 
kirvoitti hurjat aplodit.

Tanssilan esityksessä riitti 
vauhtia.
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SSPL:n ansiomerkit vastaanottivat 
Taisto Vuohtoniemi, Marita Pirttimaa, 
Minna Mansikkamäki ja Leo Pusa.

Lempeässä kesä yössä 
juoma ja ruoka maistuivat.

Puutarhaunelmien 
valtaistuimella kelpasi
levähtää.

Illalla juhlittiin Kerhotalolla ja Aarne Vesterinen 
Team soitti toivemusiikkia.

Pauli Poranen juonsi 
ammattitaidolla.
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Marjiksen kesässä tapahtuu

              Kesä alkoi tunnelmallisella 
40-50-luvun tyylisellä äitienpäiväjuhlalla 
kakun, musiikin ja puheiden kera.

Kesäkuussa 
herkuteltiin brunssilla 
60-70 –luvun hengessä.

Heinäkuun karaokessa 
parhaat 80-90-luvun 
tamineisiin pukeutuneet 
palkittiin.

YLE Helsinki teki 
2 tunnin suoran 
lähetyksen Marjik-
sesta ja vieraili 
mm. naisten 
saunassa.

       ”Kauniiksi villiyrteillä” 
    –tapahtumassa opittiin 
   tunnistamaan villiyrttejä 
 ja tehtiin oma vartalovoide. 
  Ja kylläpäs meistä tulikin 
                     kauniita!

Tuoretorilla 
kävi taas kuhina. 

Lux Marjaniemi Valojuhlaan 
käsityökerho oli tehnyt upeita 
valotaideteoksia.


