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Juhlakesä kohahti käyntiin
Kuin taikaiskusta Marjiksen musta mul-
ta sai muutamassa päivässä peitteekseen 
pehmeän vihreän nurmen. Kasvun ihmeitä 
voi jokainen edesauttaa viisaalla ja luon-
nonmukaisella puutarhanhoidolla. Kasvu-
kauden alkaessa kannattaa toppuutella 
liiallista kevätintoaan ja suojata kylmälle 
arat taimet alkukesän hallaöiltä.  
- Kevätinfossa Ympäristotoimikunta esittelee 
uutta Ympäristöopasta ja kertoo myös kesätoi-
minnastaan.

Talvipalttoot saatiin vihdoin heitettyä har-
tioilta perinteisessä vappusaunassa. Kiitos 
huoltotoimikunnan talkooporukalle, joka 
on remontoinut saunaa entistä ehommaksi! 
-  Kevätinfossa Huoltotoimikunta esittelee alueen 

huoltoon ja saunaan liityviä asioita.

Kesäkauden alkajaisiksi järjestettyä Äitienpäiväjuhlaa vietettiin  
koskettavasti 40-50-lukujen hengessä siniristilipun hulmutessa kerho-
talonmäellä. Äidit kukitettiin aikakaudelle tyypillisillä paperiruusuilla, 
Marjiksen naisia tervehdittiin juhlapuhein ja laulutervehdyksin ja pöytiin 
tarjoiltiin kakkukahvit. Ilahduttava väen paljous - lähes sata mökkiläistä 
- yllätti meidät järjestäjät täysin! -  Kevätinfossa Kulttuuritoimikunta kertoo 
Marjiksen 70-vuotisjuhlien ohjelmasta ja toteutuksesta. 

Äitienpäiväjuhlan järjestäminen näytti konkreettisesti, kuinka suuri tarve 
Kerhotalon remontille onkaan. Me ansaitsemme ehdottomasti uudet, 
tarpeeksi tilavat, toimivat ja käytännölliset keittiötilat yhteisömme juh-
lien, luentojen ja kokousten järjestämiseen. Vuosikokouksen siunaama-
na Kerhotalon projekti etenee nyt vauhdilla ja rakennuslupaa haetaan 
toukokuussa. Ihan alkajaisiksi nykyiselle kerhotalolle tehdään home-
tutkimus ja asbestikartoitus. -  Kevätinfossa Kerhotaloprojektiryhmä kertoo 
tarkemmin tulevasta laajennusprojektista.

Hyvää puutarhakesää kaikille ja sydämelliset onnittelut yhteisen  
Marjiksemme 70-vuotispäivän johdosta!

Sirkka-Liisa Lindberg  ~ Sirkkis

MarjisINFO
Marjaniemen siirtolapuutarha ry:n 
jäsentiedote

Virvakuja 6
00930 Helsinki
www.marjis.net

TOIMITUS
Minna Mansikkamäki
Anne Sorri
Sirkka-Liisa Lindberg

TÄRKEITÄ NUMEROITA

Rakentaminen 
Matti Kuula, luvat, joko s-posti 
kuula@iki.fi tai Omenatie 119  
Leo Pusa, tarkastus, 040-832 4218

Talkoot
Sirkka-Liisa Lindberg 
Puolukkatie 165 
puh. 044 566 5242

Sähkötyöt
Taisto Vuohtoniemi, Vadelmatie 311 
puh. 040 589 6322

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

KEVÄTINFO Sunnuntaina 22.5.2016 klo 13.00 Kerhotalolla
Kahvitarjoilu alkaa klo 12.00. Kerhotalon pihalla kasvien  
vaihtotori klo 12.00

Kevätinfossa käydään läpi kesän ohjeistus (lähinnä tämän lehden 
asiat) ja muut mahdolliset asiat. 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
  

Sirkka-Liisa Lindberg
puheenjohtaja, talkoovastaava, 
kulttuuritoimikunta, huolto- 
toimikunta
Puolukkatie 165
044 566 5242
lindbergsirkkaliisa@gmail.com

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

Taimi Manninen
varapuheenjohtaja,  
katselmusasiat, ympäristö- 
toimikunta
Vadelmatie 83
050 363 3060
taimi.manninen@gmail.com

HUOLTOTOIMIKUNTA
Leo Pusa, vetäjä, saunatiimi, toi-
menpideluvat

Taisto Vuohtoniemi, sähköasiat 

Matti Kuula, toimenpideluvat, 
avainvastaava

Sirkka-Liisa Lindberg,  
talkoovastaava

Jenni Korte, talkootiimin jäsen
Heikki Valtonen, digivastaava

KULTTUURITOIMIKUNTA
Petri Gustafsson, vetäjä
Omenatie 94
050 520 6443

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

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

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

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

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

Niina Byrne
hallituksen jäsen 
Mansikkatie 282
040 552 8611
niina.byrne@gmail.com

Jenni Korte
kulttuuritoimikunta:  
lasten tapahtumatiimin  
jäsen, saunatalkootiimin jäsen
Omenatie 2
041 591133
jenni.korte@gmail.com

  Sähköposti: 
  marjaniemen.ryhmapuutarha@ 
  gmail.com 

Minna Mansikkamäki ja  
Ansu Korhonen, tiedotus

Marita Pirttimaa, Sirkka-Liisa  
Lindberg, Heidi Halm,  
Jukka Heinonen, Jenni Korte,  
kulttuuritapahtumat

Ossi Viita, arkistointi

YMPÄRISTÖTOIMIKUNTA
Tuija Lujanen-Lampi, vetäjä
Vadelmatie 80
050 4082 488

Ulma Salo, sihteeri

Sari Jenu, treffikierrokset

Taimi Manninen, katselmusasiat

Toimikunnat ja projektit   
KERHOTALOPROJEKTI
Keijo Sillanpää, vetäjä
Puolukkatie 183
040 750 8609

Marita Pirttimaa 
Matti Kuula
Leo Pusa
Taisto Vuohtoniemi

MARJANIEMI 70 V. 
Petri Gustafsson, vetäjä

Muut jäsenet:  
Kulttuuritoimikunta
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Uusi hallituskasvo Jenni Korte 
on nopea käänteissään. Viime 
elokuussa syntyi salamavauhdilla 
päätös ostaa mökki Marjiksesta,  
ja vuosikokouksessa Jenni jo  
ilmoittautui halukkaaksi  
hallitukseen.

”En tiennyt siirtolapuutarhoista 
mitään, kun viime kesänä poikam-
me sai kutsun synttäreille Marjik-
seen. Vein pojan juhliin ja kävelin 
alueella ympäriinsä. Illalla katsoin 
netistä myytäviä mökkejä ja sovin 
heti seuraavaksi päiväksi kolme 
näyttöä. Lisäksi kurkistelin porteil-
ta kahta muuta myytävää mök-
kiä”, Jenni kertoo.

Perheelle sopiva mökki löytyikin 
sitten ihan pääportin vierestä  
numerosta 2. Ostamisessakaan  
ei aikailtu yhtään.

Saman tien hallitukseen 

”Asumme Roihuvuoressa ja tun-
tuu mahtavalta, että tällainen 
idän helmi on ihan naapurissa. 
Muutimme tänne putkiremonttia 
pakoon jo huhtikuun puolivälissä. 
Ihmiset vaikuttavat mukavilta ja 
tykkään kovasti esim. siitä, että 
kaikki tervehtivät”.

39-vuotiaan Jennin perheeseen 
kuuluu aviomies Marko sekä pojat 
6-vuotias Sisu ja 2-vuotias Urho. 

Vuosikokoukseen Jenni tuli uteliaa-
na tutustumaan ihmisiin ja Keijon 
onnistuikin houkutella hänet mu-
kaan aktiiviseen toimintaan. Jär-
jestökokemusta Jennillä on entuu-
destaan, joten eiköhän Marjiksen 
hallitustoimikin suju mallikkaasti.

”Elämässä pitää tehdä juttuja, 
jotka sillä hetkellä tuntuvat hyviltä. 
Arvostan ihmisten aitoutta,  
yhteisöllisyyttä ja sitä, että  
pidetään toisistamme huolta!”

Suoma Salmenmaa, joka oli  
alueen vanhimpia viljelijöitä,  
nukkui pois maaliskuussa.  
Miehensä kanssa he rakensivat 
ensimmäisten joukossa oman 
siirtolapuutarhamökkinsä. Tässä 
mökissä vietimme vielä viime kesä-
nä äitini 99-vuotissyntymäpäiviä 
sukulaisten ja naapureiden kanssa, 
kuten niin useana kesänä aikai-
semminkin. 

Yhden lapsenlapsen runossa  
kiteytyy parhaiten se, mitä Marja-
niemessä vietetty aika merkitsi  
äidilleni ja meille läheisille. 

 - Virpi Salmenmaa

Punaiset ruusut Marjaniemessä,
sininen mökki Marjaniemessä,
pienessä pihapiirissä kukat,  
keinu ja suuri tammi.
Kesäpäivät, vanhan ajan sanonnat 
ja reipas puuhastelu Marjaniemessä.
Syöminen yhdessä ja iloiset asiat.
Muistot hienot jäivät.
Mummi oli nähnyt elämää,  
Marjaniemen taikaa.
Nyt mummia ikävä on, aika  
hetkeksi pysähtynyt olo on. 
Vaikutus hänellä meihin oli suuri,
istutettiin meihin positiivinen juuri.
Monta kukkaa palstalla oli, 
huumorin kukka oli myös tosi.
Monesti asiat suoraan sanottiin
 ja itsepäisyydelle välillä naurettiin.
Pitkä matka päättyi.
Rakkaudesta kaikki tehtiin,  
hyvästellä sinut pitää,
taas versot Marjaniemessä itää.
Marjaniemen taikaa, yhdessäolon 
aikaa.

- Olli Salmenmaa

Muistoa  
kunnioittaen
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Tänä kesänä Marjiksen kirpputori ja taimimyynti  
yhdistetään yhteiseksi isoksi tapahtumaksi. Näin 
saamme paikalle enemmän väkeä ja voimme  
ilmoitella siitä Marjiksen ulkopuolellakin,  
esim. Roihuvuoressa sekä lehdissä. 

Kirpputoripöydät ovat sisätiloissa ja taimi/multa-
myynti ulkona. Myyntipöydän hinta on huippu- 
edullinen 5 euroa!

LAHJOITA TAVARAA 
Muistathan, että voit LAHJOITTAA TAVARAA  
yhdistyksen kirpputoripöydässä myytäväksi.  
Tavaroita vastaanottaa Anu Rantalainen,  
puh. 050 554 5171. Tavaroita voi tuoda jo  
vaikka Kevätinfon aikana Kerhotalolle.

Arvonnoissa on kiva voittaa, eikös vain?  
Mutta jotta voisi olla arvontoja, ensin pitää 
olla arvontavoittoja.

Jos sinulla on käyttämätöntä uutta hyvää 
tavaraa tai voit pyytää työpaikaltasi tai yhteis-
työkumppaneiltasi arvontapalkinnoiksi sopivaa 
tavaraa, niin yhdistys ottaa ne enemmän kuin 
mielellään vastaan ja laittaa hyvän kiertämään.

Ota arvontapalkintojen tiimoilta yhteyttä  
Marjut Koskelaan, Omenatie 87,  
puh. 0400 641 576.

Arvontapalkintoja 
kaivataan

MarjisMarkkinat 
29.5. klo 11-14.30

www.marjis.net
Uudet nettisivut on avattu! Sivuilta löydät ajankohtai-
set tiedot kaikesta, mitä Marjiksessa tapahtuu ja mikä 
on tärkeää, kuten tapahtumat, tiedotteet, rakenta-
misohjeet, pesutupa, hallituksen yhteystiedot jne.

Sivuilla on myös kauppapaikka Marjistori, johon voit 
kätevästi jättää ilmoituksia, kun haluat ostaa, myydä, 
antaa tai vaihtaa tavaraa täällä Marjiksessa.

Käyhän tsekkaamassa!

Kivoja talkoita  
tiedossa!
Koko kesä on yhtä juhlaa, kun Marjis täyttää 70 
vuotta! Niinpä jokaisen mökkiläisen talkoopanos on 
äärimmäisen tärkeä, jotta juhlakesästä tulee onnistu-
nut ja ikimuistoinen. Sitä paitsi talkoissa on oikeasti 
KIVAA, kun tutustuu uusiin ihmisiin ja saa viettää 
aikaa mukavien mökkinaapureitten kanssa.

Vaikka talkoovelvollisuus on 6 tuntia per mökki, voit 
toki tehdä vaikka kuinka paljon lisääkin, sillä hommia 
riittää! Kaikki 75-vuotiaat ja vanhemmat on vapau-
tettu velvoitteesta, mutta jos halua ja voimia riittää, 
olette tervetulleita mukaan.

KÄY VARAAMASSA TALKOOTYÖSI 
Talkookansio on Huoltorakennuksen pesutuvassa. 
Käy siellä varaamassa itsellesi talkootyöt ja seuraa 
myös ilmoitustaulua ja nettisivuja, joissa voi olla 
ilmoituksia pikatalkoista.
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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 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. 

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

Pysäköinti 
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.

Omenatien pääparkkipaikalla on kuusiaidan vieressä kaksi 
paikkaa moottoripyörille ja mopoille. HUOM! Pysäköinti 
on ehdottomasti kielletty alueella olevilla levennyksillä  
(esim. Muurain-, Mansikka- ja Herukkatien levennyksillä).

Iiris-talon jatkeena olevalta parkkipaikalta olemme vuok-
ranneet 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
Toukokuun loppuun asti Kerhotalonmäelle saa viedä mm. 
viimevuotisia vadelmanoksia ym. Kesäkuun alusta alkaen sinne 
saa viedä orapihlajajätettä ja muita haketettavia puuvarti-
sia oksia. HUOM! Alueelle ei saa viedä mitään muita kuin 
puuvartisia oksia. 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.

HUOLTORAKENNUS
Huoltorakennuksessa on kaksi naisten ja kaksi 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.

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

Huoltorakennuksen ja vesivessojen avain
Huoltorakennukseen ja uusiin vesivessoihin käy kaikille jaettu 
iLoq-avain. Älä työnnä Abloy-avaimia lukkopesiin, sillä ne 
rikkovat lukon Jos niin kuitenkin käy, ota välittömästi yhteyt-
tä Matti Kuulaan, Omenatie 119, p. 050 589 1232 tai Leo 
Pusaan, Omenatie 112, p. 040 832 4218.

ILoq on älyavain, joten esim. vahingonteon sattuessa avaimen 
käyttäjä voidaan selvittää.

Pesutupa
Huoltorakennuksen pesutupa on mökkiläisten käytössä ma-la 
7-21 ja su 9-21. Pesutuvassa on 6,5 kg:n pesukone ja kuivaus-
rumpu 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.  
Pesutuvassa on tarkemmat ohjeet koneiden käyttöön.  
Yhteyshenkilöt 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.



KERHOTALO
Kioski on avoinna sunnuntaisin klo 12.00–15.00 
Saatavana kahvia, virvokkeita, olutta, siideriä, jäätelöä,  
karkkia ym. pientä purtavaa.

Kerhotaloa vuokrataan jäsenille esim. syntymäpäiviä ja muita 
juhlia varten. Hinta 200 euroa/vuorokausi. Ota yhteys  
Sirkka-Liisa Lindbergiin, 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 JA KANAT
Muistathan, että koirat ja kissat eivät saa juosta vapaana 
puutarha-alueella. Koirat on oltava kytkettyinä niitä  
ulkoilutettaessa ja koirien jätökset on aina kerättävä pois.

Kesäkanoista on kattava selvitys nettisivuilla www.marjis.net

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 Keijo Sillanpää, 
puh. 040 750 8609.

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  löytyy nettisivuiltamme

- Myyjä luovuttaa vuokrasopimuksen (vuodelta 1997 ja  
uusilta palstoilta vuodelta 2009) uudelle omistajalle ja 
yhdistys tekee sopimukseen siirtoliitteen.

- Uuden omistajan tulee saada tonttia ja Marjaniemen  
ryhmäpuutarha ry:tä koskevat asiakirjat (säännöt, tilinpää-
tös, toimintakertomus ja muut edellisen vuosikokouksen 
asiapaperit, järjestyssäännöt, mökkikortti, kartta ym) 
käyttöönsä 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 ilmoitusvelvolli-
suus 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 kokouksen  
vahvistama liittymismaksu 300€.

Sovi sihteerin kanssa aika omistajavaihdospapereiden luovut-
tamisesta yhdistykselle. 

Yhdistys ilmoittaa kerran vuodessa verottajalle tapahtuneet 
kaupat ja muut omistajanvaihdokset. Lisätietoja antavat pu-
heenjohtaja, 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 % 
• UUTTA! Onninen Express, Kauppakartanonkatu 4. 
  Saat tukkukaupasta alennuksen mainitsemalla, että olet  
  Marjaniemen siirtolapuutarhasta. Vain käteismaksu. 
• 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 nettisivut löytyvät osoitteesta: www.marjis.net

OSOITTEEN JA PUHELINNUMEROIDEN  
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
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POSTILAATIKKO
Jokaisen mökin portilla on oltava postilaatikko, johon yhdis-
tyksen ja muu tärkeä posti voidaan jakaa turvallisesti.

PYSÄKÖINNINVALVONTA
Alueellamme toimii kaupungin pysäköinninvalvonta. Jokaises-
sa pysäköidyssä autossa pitää olla näkyvillä mökkikortti. Jos 
sitä ei ole, pysäköinninvalvojat antavat normaalin pysäköin-
tisakon. Ohjaa vieraasi käyttämään julkisia liikennevälineitä 
tai lainaa heille vierailun ajaksi omaa mökkikorttiasi tai ohjaa 
heidät esim. Tulisuontien kadunvarsipaikoille.

RAKENTAMINEN
Kaikki mökin ja puutarhapalstan ulkoista ilmettä muuttava 
rakentaminen tarvitsee TOIMENPIDEILMOITUKSEN hallituk-
selle. Toimenpidehakemusta ja sen liitteitä on toimitettava 
kahdet identtiset kappaleet hallitukselle. Toimenpideilmoituk-
sia vastaanottaa 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 vas-
taavalta 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 
leikkimökin, grillikatoksen 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 huolto-
asemalla 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 200 euroa ja saunomisaika neljä  
tuntia tai sopimuksen mukaan. Tiedustelut ja varaukset:  
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  

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. 040 750 8609  
Risto Tanskanen, Herukkatie 258, puh. 050 598 4664  
Anssi Järvenpää, Kirsikkatie 241, puh. 0500 512 207  
Heikki Kylliäinen, Mansikkatie 275, puh. 0500 602 836 L 
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,Tulisuontie10

Itäkeskuksen taksiasema 010 026 264

TALKOOT
Talkoovelvoite vuonna 2016 on 6 tuntia/mökki. Yleisillä 
talkoilla (kevät- ja syystalkoot) voi nyt kuitata 2 tuntia tal-
koovelvoitetta. Vuonna 2016 tai jo aikaisemmin 75 vuotta 
täyttäneet mökkiläiset ja kunniajäsenet on vapautettu 
talkoovelvoitteesta. Velvoitteen voi myös korvata 120 euron 
hoitomaksulla. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on voimassa 
oleva talkoovakuutus tapaturmien varalle. 

Varaa omat talkootyösi talkookansiosta, joka on  
Huoltorakennuksen pesutuvassa!
Talkoista vastaa Sirkka-Liisa Lindberg, puh. 044 566 5242. 
Varaa itsellesi sopivat talkoot vaikka kevätinfossa, jos et 
vielä ehtinyt niitä varata. 

Seuraa myös ilmoitustaulua. Talkootyöt on sovittava vii-
meistään kesäkuun loppuun mennessä.

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

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

VUOKRATTAVANA
 • Puutarhajyrsin  • Hakettaja
 • Pensasleikkuri  • Peräkärry

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

YLEISAVAIN
Yleisavainta voi ostaa kerhotalon kioskista 5 euroa/
kpl. Avain käy portteihin, postilaatikoihin, kuljetus-
kärryihin, jätekatoksiin ja biovessoihin.

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–elokuus-
sa 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 kir-
jeessään välttämään savua aiheuttavaa polttamista. 
Esim. risujen polttaminen tynnyrissä ja avoimessa 
tulisijassa katsotaan määräysten mukaan avo- 
poltoksi ja on siten kielletty.

Sähkövastaava tiedottaa
Tarkista käyttämiesi jatkojohtojen ja pistorasioiden 
kunto. Pinnaltaan näkyvästi haurastunut tai halkeillut 
jatkojohto tulee hävittää. Jos pistotulpassa tai jatko-
pistorasiassa on näkyviä vaurioita tai kulumia, se on 
vaihdettava uuteen. Hankkiessasi uuden jatkojohdon 
tai kaapelikelan, varmista, että siinä on asianmukaiset 
merkinnät ulkokäyttöön sopivuudesta. Suomen vaa-
tiviin olosuhteisiin on testattu ja turvallisiksi havaittu 
FI- merkinnällä varustetut johdot. Ulkokäytössä säh-
kölaitteisiin, jatkojohtoon ja kaapelikelaan tulee ottaa 
virta vikavirtasuojatusta pistorasioista. Turvallisinta 
on pyytää asiantuntijaa vaihtamaan ulkopistorasiat 
vikavirtasuojattuun malliin, mikäli niitä ei vielä ole. 
Samalla on tarkistettava syöttöjärjestelmän kunto.

Muista varoa johtoja ulkotöitä tehdessäsi!
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Ympäristötoimikunnan toiminta perustuu tänä vuonna vertais-
toimintaan. Järjestämme uuden ympäristöoppaan tiimoilta  
treffikierroksia palstoilla. Tervetuloa mukaan kyselemään,  
katselemaan, keskustelemaan ja oppimaan.

Kasvien vaihtotori su 22.5.2016 klo 12-13  
(ennen kevätinfoa) Kerhotalolla
Tuo palstaltasi vaihtoon taimia ja nouda itsellesi uusia kasveja. 
Nimeä kasvit.

Ti 7.6.2016 klo 18-20 Kerhotalolla
Kompostointi on helppoa, hauskaa ja 
hyödyllistä! 
Tule kuulemaan vinkkejä ja kokemuksia oman lähimullan  
tuotannosta. Kompostikurssin tarjoaa HSY.

Ti 14.6.2016 klo 18-19.30  Kerhotalolla
Kylvä, kitke ja nauti sadosta 
Keskustellaan uuden oppaan innoittamina siirtolapuutarhurin 
haasteista ja mahdollisuuksista. Kanna kortesi (=osaamisesi tai 
neuvottomuutesi) kekoon tavalla tai toisella ja se voi koitua monien 
hyödyksi ja iloksi. Illan antina kysymyksiä, kommentteja, esimerkke-
jä, vinkkejä, keskustelua ja vertaistoimintaa. 

Ti 21.6.2016 klo 18-20 
Treffikierros palstoilla
Teemana palstan kasvillisuus  – hyötykasvit, koristekasvit, puut ja 
pensaat. Kierretään yhdessä toistemme puutarhoissa oppien ja  
keskustellen. Kokoontuminen Kerhotalolla

To 14.7.2016 klo 18-20 
Treffikierros palstoilla
Teemana kompostit, vesien käsittely ja mökkivessat. Mietitkö, miten 
nämä asiat kannattaa ratkaista mökilläsi tai haluatko esitellä omia 
kokemuksiasi ja ratkaisujasi?  Tule mukaan kierrokselle – saat ja jaat 
tietoa, vinkkejä ja ideoita! Kokoontuminen Kerhotalolla.

Kasvien vaihtotori su 11.9.2016 klo 12-13  
(ennen syyskokousta) Kerhotalolla
Tuo palstaltasi vaihtoon taimia ja nouda itsellesi uusia kasveja. 
Nimeä kasvit.

Tervetuloa mukaan!
Ympäristötoimikunnan puolesta
Tuija Lujanen-Lampi

Juhlavuoden kunniaksi siirtolapuutarhamme 
ympäristöopas on päivitetty. Se on jaettu 
kaikille postilaatikkoihin samoin kuin HSY:n 
Kompostointi-opas. 

Olemme etuoikeutettuja saadessamme  
viettää kesää siirtolapuutarhassa. Uskon, että 
uusi opas selkiyttää yhteistä toimintaamme 
ja antaa vinkkejä ja ohjeita ekologiseen ja 
yhteisölliseen yhdessäoloomme Marjaniemen 
siirtolapuutarhassa.

Ympäristötoimikunnan  
kesätapahtumat

Tervetuloa  
siirtolapuutarhaan   
-  kylvä, kitke ja 
nauti sadosta !

1Marjaniemen siirtolapuutarhan Ympäristötoimikunta

TERVETULOA 
SIIRTOLAPUUTARHA-

PALSTALLE!
KITKE, KYLVÄ JA NAUTI SADOSTA
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Kudontakerho
Tänä kesänä kudontakerholaiset kutovat huoltora-
kennuksen kutomolla mattoja ja poppanaa. Ensin 
mustaan 75 cm leveään mattoloimeen, sitten 60 cm 
leveään tummaan poppanaloimeen ja loppukesästä 
vaaleaan 85 cm leveään mattoloimeen. Osallistumme 
juhlavuoden tapahtumiin yhdessä käsityökerholaisten 
kanssa.

Jos kutominen kiinnostaa, tule kutomolle juttelemaan 
ja kyselemään. Kesäloimet on luotu huhtikuussa ja 
kangaspuut on pystytetty vappuaattona.  
Tervetuloa mukaan!

Kädentaitajat
Suosittu Kädentaitajat-kerho kokoontuu taas juhan-
nuksesta lähtien tiistai-iltaisin klo 18-20 saunan veran-
nalla. Tänä kesänä omien käsitöiden lisäksi teemme  
juhlavuoden  tilaisuuksiin somistuksia ja syksyn valo-
juhlaan erilaisia valoja teemalla Lux Marjaniemi. 

Tervetuloa mukaan jakamaan omaa osaamistasi,  
käyttämään mielikuvitustasi  ja viettämään aikaa  
kivassa porukassa!

Hei me pelataan!
• Krokettikerho kokoontuu kerhotalonmäellä sunnuntaisin.
• Petankkikerho kokoontuu kerhotalonmäellä sunnuntaisin.
• Mölkkykerho kokoontuu kerhotalonmäelllä perjantaisin.

Ompelukone  
lainattavissa
Marjiksessa on nyt yhteiskäytössä ompelukone, joka  
sijaitsee huoltorakennuksen kudontahuoneessa. Kun haluat 
lainata konetta, pyydä oven avaamista näiltä henkilöiltä: 

Elina Kuula, Omenatie 119, puh. 040 841 0781
Ursula Viljakainen, Omenatie 120, puh. 040 586 7810
Maisa Hyttinen, Omenatie 109, puh. 0400 510 737

Jos lainaat koneen omalle mökillesi, laita kirjaan  
merkintä: nimi, mökki, lainaus- ja palautuspäivä.

Lasten tanssileiri
Leiri järjestetään ma-pe 13.–17.6. Kerhotalolla  
klo 9.00-15.00. Ohjelmassa tanssituntien lisäksi esiintymis-
harjoitteita, liikuntaa, pelejä, leikkejä, kädentaitoja… 

Leiri päätetään pe 17.6. klo 14 esitykseen, jota kaikki  
ovat tervetulleita katsomaan. Ikäsuositus on 7-15  
vuotta – tanssituntien tasoryhmät jaetaan leirillä.  
Omat eväät ja iloinen mieli mukaan.

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

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: info@tanssila tai soita  
Iirikselle 041 525 411



 

 TOUKOKUU - juhlateemana 40-50 -luku
 Su 01.05. Juhlavappusauna 14-16 miehet, 17-19 naiset
 Su 08.05.  Äitienpäiväjuhla 40-50 -luvun hengessä. Kioskin avajaiset
 La 14.05.  Kevättalkoot, kokoontuminen klo 10 Kerhotalolla
 La 21.05.  Idän Kyläjuhla Stoan aukiolla klo 14 
   Luento Marjiksen historiasta Stoassa klo 14
 Su 22.05. Kevätinfo klo 13. Kahvit ja kasvienvaihtotori klo 12. 
 Pe 27.05.  Romulava sekajätteelle 5 €/kärry. Pääportilla klo 9-15.
 Su 29.05. MarjisMarkkinat klo 11-14.30 Kirppis sisällä, taimimyyntiä ulkona.

 KESÄKUU - juhlateemana 60-70 -luku
 Su 05.06.  Brunssi 60-70 -luvun hengessä
 Ti 07.06  Kompostointikurssi klo 18-20 Kerhotalolla
 Ma 13-17.06.  Lasten liikunta- ja tanssileiri Kerhotalolla. Maksullinen.
 Ti 14.06. Keskusteluilta uuden ympäristöoppaan ”Kylvä, kitke ja nauti sadosta” tiimoilta. 
 Ti 21.06.  Treffikierros palstoilla. Teemana palstan kasvillisuus. Kokoontuminen Kerhotalolla klo18.
 Pe 24.06.  Juhlajuhannussauna, miehet klo 13-15, naiset klo 16-18
 Pe 24.06.  Juhannusjuhlat. Lipunnosto klo 18.00  
 To 30.06. Kesäinen lauluilta Kerhotalolla klo 18

 HEINÄKUU - juhlateemana 80-90 -luku
 Su 03.07.  Brunssi 80-90-luvun hengessä
 Pe 08.07.   Karaokebileet!
 To 14.07.  Treffikierros palstoilla. Teemana kompostit, vesien käsittely ja mökkivessat.  
   Kokoontuminen Kerhotalolla klo 18.
 Su 17.07.  Lastentapahtuma Kerhotalolla klo 10-13
 Su 24.07.  MarjisMarkkinat, Kansainvälinen siirtolapuutarhapäivä
 Pe 29.07.  Juhlasauna, miehet klo 16-18, naiset klo 19-21
 La 30.07.  MARJIKSEN 70-VUOTISJUHLAT

  ELOKUU - juhlateemana nykyhetki
 Su 07.08.  Avoimet puutarhat
 Su 21.08.  Valokuvanäyttely Kerhotalolla
 La 27.08.  Valojuhla Lux Marjaniemi

 Kuun vaihde Omenamarkkinat, tuoretori, hunajanmyyntiä kerhotalolla.  
 Ajankohta tarkentuu sadon valmistumisen mukaan

 SYYSKUU
 Su 11.09.  Syyskokous klo 13. Kahvit ja kasvienvaihtotori klo 12.
 La 20.09    Syystalkoot klo.10.00

  JOULUKUU
 Ma 26.12. Tapaninpäivän sauna 

 Kalenteriin saattaa tulla muutoksia.  
 Katso ilmoitustaulua aina ohi kulkiessasi.

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

7 0 - V U O T I A S

Juhlavuoden 2016 tapahtumat


