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H yvät marjislaiset, nyt näyttää hyvältä, sillä korona 
näyttää hellittävän otettaan kesää kohti mentäessä. 
Se näkyy myös Marjiksessa: Sauna lämpenee kevään 

aikana, suihkut ja vessat avautuvat ja mikä tärkeintä, mökkiläi-
set voivat tavata läheisiään ja ystäviään terveysturvallisuuden 
muistaen. Ilon aihe on myös se, että yhdistys voi jälleen järjes-
tää erilaisia tapahtumia, kun rajoitukset lievenevät. Nautitaan 
tulevasta kesästä, mutta ollaan edelleen varovaisia.

Marjikseen on valmistunut kaupungin ja yhdistyksen yhteis-
voimin uuden tieliikennelain mukainen liikenteenohjaussuun-
nitelma. Sen perusteella uusitaan ja täydennetään liikenne-
merkit ja uusitaan puomit lukollisiksi. Alueen nopeusrajoitus 
pysyy 10 km/h. Tarvittaessa yhdistys voi tilata alueelleen 
kunnallisen pysäköinninvalvonnan tarkastuksen.

Lupa uusien mökin värien käyttöönottamiseen on edelleen 
Rakennusvalvonnan ja Helsingin kaupunginmuseon lupakä-
sittelyssä. Kaupunginmuseo haluaa yhdistykseltä selvitystä 
siitä, mitä värejä käytettiin 40-, 50- ja 60-luvuilla. Tämä on 
haastava rasti, mutta teemme parhaamme. Todennäköisem-
pää on, että emme saa uusia värejä ennen kesää.

Alueemme hallinnointi, ylläpito, huolto, korjaus ja mökkiläi-
sille järjestetyt palvelut edellyttävät riittävän määrän ihmisiä 
hallitukseen, toimikuntiin ja erilaisiin talkoisiin. Tällä hetkellä 
työtaakka kohdistuu liian harvoille harteille. Haastamme 
yhdistyksen 482 jäsentä hoitamaan yhdistyksen asioita. Silloin 

meidän ei tarvitse turvautua ulkopuoliseen apuun esimerkiksi 
isännöinnin ja huollon osalta. Voimme välttää lisäkuluja ja 
jäsenmaksun paineita.

Kaupungin ja Marjaniemen siirtolapuutarha ry:n välisen 
vuokrasopimuksen mukaan yhdistys vastaa alueen hallin-
noinnista ja yhdistyksen hallituksen tehtävänä on toteuttaa 
sitä. On siis äärimmäisen tärkeää, että yhdistykselle saadaan 
edelleen valittua toimiva hallitus. Vuosikokous pidetään 19.6. 
ja tarvitsemme erovuoroisten tilalle hallitukseen neljä uutta 
jäsentä. Jos olet vuorollasi valmis kantamaan kortesi kekoon 
yhteisen hyvän puolesta ja 
olet kiinnostunut halli-
tustyöstä, ota minuun 
yhteyttä. Kerron minkä-
laista hallitustyösken-
tely Marjiksessa on ja 
vastaan kysymyksiisi. 
Numeroni on 044 
243 3071.

Oikein aurinkoista 
ja turvallista kesää 
kaikille.

Matti

Tärkeitä yhteystietoja
• www.marjis.net/yhteystiedot  

Täytä lomake ja asiasi etenee!

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

• Sihteeri Sanna Castrén, p. 040 568 8004  
sanna.castren@gmail.com

• Vuokrasopimussihteeri Sari Jenu, 
 sari.jenu@gmail.com
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Hallitus
PUHEENJOHTAJA
MATTI TAINA  
Herukkatie 246  
044 243 3071  
mattitaina57@gmail.com

HALLITUKSEN JÄSEN  
Tapahtumatoimikunta
RAUNI SÖDERLUND
Herukkatie 251
0400 811 248
rauni.soderlund@hotmail.com

YHDISTYKSEN SIHTEERI 
SANNA CASTRÉN  
Herukkatie 245  
040 568 8004  
sanna.castren@gmail.com

JÄSENSIHTEERI 
HEIKKI NIEMI 
Mustikkatie 162 
040 540 1044 
jasensihteeri@marjis.net 

VUOKRASOPIMUSSIHTEERI 
JA HUOLTOTOIMIKUNNAN JÄSEN 
SARI JENU  
Päärynätie 8
vuokrasopimusihteeri@marjis.net

AVAIN- JA LUPAVASTAAVA JA  
TALKOOKOORDINAATTORI,  
TAPAHTUMATOIMIKUNNAN JÄSEN  
ANNE FRANCK  
Mesimarjatie 232  
040 631 2707  
annef.marjis@gmail.com

Toimikunnat ja toimihenkilöt 
TALOUDENHOITAJA  
PÄIVI JÄRVINEN 
p.o.jarvinen@gmail.com, 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 ja 
Arto Härkönen

TAPAHTUMATOIMIKUNTA  
Puheenjohtaja ja Marjalavastaava 
HEIDI HALM  
Luumutie 31, 050 593 6074,  
heidi.halm@sci.fi
Varapuheenjohtaja ja kahvila
vastaava JUHA KERÄNEN  
Karpalotie 208, 050 527 1709,  
juha.marjis@gmail.com
Jäsenet: Rauni Söderlund, Anne Franck, 
Sannamari Bagge, Sirkka-Liisa Lind-
berg, Marita Pirttimaa, Margit Suurnäkki, 
Helena Taina, Markus Tenhu ja Tiina 
Vuorelainen

SAUNATOIMIKUNTA 
Varapuheenjohtaja PEKKA SEPPÄNEN 
Mustikkatie 163, 040 524 8136
Jäsenet: Ismo Autere, Matti Lehtola, Ari 
Lehtonen, Jorma Virkki ja Aarne Riikonen

HUOLTOTOIMIKUNTA  
Puheenjohtaja LARS BOMAN 
Herukkatie 249, 050 043 4938
Jäsenet: Sari Jenu, Risto Tanskanen, 
Aarne Riikonen, Niko Koskinen ja Lars 
Boman

Sähköryhmä: Ryhmänvetäjä (ei 
valittu)  
Jäsenet: Risto Kivelä, Toni Kari, Lau-
ri Levola, Risto Tanskanen ja Aarne 
Riikonen

RAKENNUSTOIMIKUNTA  
Puheenjohtaja FRANS WÄRN  
Karpalotie 200, fw@iki.fi

Varapuheenjohtaja LEO PUSA  
Omenatie 112, 040 832 4218
Jäsenet: Christine Barck, Niko Koski-
nen, Kimmo Kostekivi ja Matti Kuula

YMPÄRISTÖTOIMIKUNTA  
Puheenjohtaja OUTI ORENIUS  
Vadelmatie 79, 041 528 5546,  
outi.orenius@gmail.com
Jäsenet: Kaija Hakkila, Eija Säynevirta, 
Mirja Tarvainen, Teija Ripattila ja Maija 
Faehnle

iLoqavainvastaava MATTI KUULA 
Omenatie 119, 050 589 1232,  
kuula@iki.fi

TOIMINNANTARKASTAJA  
ELISE KIVIMÄKI  
Karvikkatie 54, 040 539 9453,  
elise.kivimaki@gmail.com

YMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN JÄSEN  
KAIJA HAKKILA  
Mustikkatie 128  
050 566 4143  
kaija.hakkila@ihmo.fi

RAKENNUSTOIMIKUNNAN VARAPJ 
LEO PUSA  
Omenatie 112  
040 832 4218  
leo.a.pusa@gmail.com
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Kiitos!

Viime vuonna yli 230 mökin yhteyshenkilöt valitsivat sähkö-
postitse saapuvan laskun. Hankaluuksia laskun kanssa oli vain 
harvoilla, alle viidellä.

Laskutus jakaantuu myös tänä vuonna kahteen osaan. Kesäkuus-
sa laskutetaan puutarha- ja viljelypalstojen vuokrat sekä sähkön 
kulutusmaksu. Muut kulut, joiden suuruudesta päättää 19.6. vuosi-
kokous, laskutetaan elokuussa. Elokuun laskun mukana laskutetaan 
myös keväällä tilatut uudet iLoq-avaimet.

Muutamat ihmiset ovat kyselleet mahdollisuutta verkkolaskuun. 
Sen toteuttaminen olisi kuitenkin meille maksullista. Ainakin toistai-
seksi jatketaan paperi- ja sähköpostivaihtoehdoilla.

Moni on myös tilannut vuosikokousmateriaalin sähköpostitse. 
Toinen, rahallisesti vielä isompi kiitos! Materiaalin sähköpostitse 
tilanneiden kesken arvotaan saunalippuja 23.5. Voittajille ilmoite-
taan… sähköpostitse.
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Taas uusi sivu, jolle pitää kirjautua…  
Tässä muutamia syitä.

Marjis.netin jäsensivuille on pääsy vain yhdistyksen 
jäsenillä. Sivujen käyttö vaatii kirjautumisen. Siitä on 
olemassa sekä alkuperäinen pikaohje (www.marjis.net/

uutiset/tutustu-uusiin-nettisivuihin-pikaoh/) että videoversio 
(www.facebook.com/sonianface/videos/10158261955478585). 
Yli sata jäsentä onkin jo kirjautunut sivuille.

Siirtolapuutarhoille suunnattujen koulutusten materiaali on 
yleensä vain siirtolapuutarhojen käyttöön. Voimme siis jakaa 
joitakin materiaaleja mutta vain sellaisessa paikassa, johon mök-
kiläiset pääsevät kirjautumalla. Alamme pikku hiljaa kerätä näitä 
materiaaleja sisäisille sivuille.

Vuosikokousmateriaali on nähtävissä sisäisillä sivuilla. Tasei-
den, tuloslaskelmien ja muiden lisäksi siellä on muun muassa 
video, jossa käydään läpi viime vuoden tuloslaskelmaa ja mitä 
lukujen takana on.

Sisäisillä sivuilla on lomake, joka on ainoa tapa lähettää tie-
dotettavat asiat tiedotusvastaavalle. Näin tiedotuskuorma pysyy 
hallinnassa ja tiedotteet tulevat varmasti haluttuihin medioihin, 
kuten Facebookiin tai ilmoitustauluille.

Jäsensivuilla on myös sisäinen keskustelupalsta. Kaikki eivät 
halua käyttää Facebookia tai haluta viestejään koko maailmalle. 
Keskustelupalsta on oiva paikka tehdä kysymyksiä ja kertoa 
mielipiteensä. Kokemus on näyttänyt, että yleensä vastauksen-
kin saa nopeasti.

MARJIS.NET – 
JÄSENSIVUT
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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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Uuden taloudenhoitajan terveiset

Asun Laajasalossa ja jo toista-
kymmentä vuotta olin käynyt 
haaveilemassa omasta mökistä 

kerrostalonaapureideni Seijan ja Jaskan 
puutarhakeinussa Puolukkatiellä. 
Heidän mökkipihansa oli aina kukkien 
peitossa aikaisesta keväästä myöhäi-
seen syksyyn. Kun sitten keväällä 2012 
sattumalta pongasin myynti-ilmoituk-
sen Ompputien ilmoitustaululla ajat-
telin, että ”No hitto, miks ei!?” Enkä ole 
kertaakaan heräteostostani katunut. Nyt 
olemme jo monta kesää asuneet birma-
murusteni kanssa mökillä toukokuun 
alusta elokuun loppuun. Joka kesäkausi 
olen pyrkinyt tekemään jotain asumis-
viihtyvyyttä tai puutarhaa parantavia 
uudistuksia ja paikasta on tullut aina 
vaan enemmän oman oloinen. Pari viik-
koa sitten kevätaurinkokin taas jo helli 
terassin suojaisessa nurkassa ja antoi 
lupauksia tulevan kesän lämmöstä.

Mielestäni parasta Marjiksessa on 
oma tupa ja oma lupa (tietenkin yhdis-
tyksen antamissa puitteissa) ja kaikki 
ne mukavat ihmiset, joihin olen saanut 
tutustua. Yhteisöllisyys luo turvallisuutta 
ja kivan tunteen siitä että ei ole yksin. 

Samalla minulle oli tullut tunne, että 
omaa korttaan voisi hieman kasvattaa 
yhteisissä asioissa ja kun Härkösen Arto 
kertoi, että yhdistyksen taloudenhoi-
to on nykyisin pelkkää lastenleikkiä 
kaikkine teknisine apuvälineineen niin 
ennen kuin huomasinkaan minut oli 
nimitetty uudeksi taloudenhoitajaksi. 
Toimen otan vastaan luottamustehtävä-
nä ja luonnollisesti tulen hoitamaan sen 
parhaan kykyni mukaan. Yli 40-vuotinen 
monipuolinen työhistoriani rahoitusal-
la ei varmaan ole haitaksi tehtävälle. 
Eikä myöskään kymmenkunta vuotta 
taloyhtiön hallituksen puheenjohtajana 
tai nykyinen joustava osa-aikainen pesti 
asianajotoimistossa.

Tulevalle kesälle toivon ennen 
kaikkea koronaviiruksen hiipumista ja 
vapaamman ja huolettomamman ajan 
palaamista!

Ja teille kaikille toivotan mukavaa 
yhdessäoloa läheistenne kanssa sekä 
grillien tuoksua ja iloista puheensorinaa 
kesäilloissa! 

Päivi Järvinen, Luumutie 34 
p.o.jarvinen@gmail.com

Avoimet puutarhat 
Marjaniemessä  
20.6. klo 12–17

Marjaniemen puutarhurit ovat 
jo useana vuonna avanneet 
porttejansa valtakunnallisena 

Avoimet puutarhat -päivänä  
www.avoimetpuutarhat.fi. Tule mukaan 
tänä vuonna ja ilmoittaudu heidi.halm@
sci.fi tai tekstiviestillä 050 5936074. 

Sinulle toimitetaan materiaalia päiväs-
tä ennakkoon ja voit itse määritellä, 
montako ihmistä puutarhassasi on 
samaan aikaan. Ilmoittautuminen 24.5. 
mennessä.
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Lava on vapaa!

Tuodaan esiin Marjanie-
men taitajat yhteisen 
illan merkeissä. Lava 

on vapaa kaikille halukkaille 
runonlausunnasta räppiin 
ja tanssista teatteriin. Voit 
ilmiantaa omat tai naapurisi 
kykyjenetsijä Sannamarille: 
sannamari.bagge@hotmail.fi 
tai tekstiviestillä / WhatsAppilla 
puh. 040 181 5528. Samoin 
suunnitellaan perinteistä kesä-
näyttelyä. Siihen jokainen voi 
tuoda omia töitään esille.

T ervetuloa mukaan ympäristö-
toimikunnan vetämään palsta-
katselmusryhmään! Aiempaa 

kokemusta tai osaamista ei tarvita, sillä 
katselmusryhmään osallistujille järjes-
tetään 15.6.2021 klo 18-19 Marjalassa 
perehdyttämiskoulutus, jossa käydään 
yhdessä läpi katselmukseen liittyvät 
periaatteet ja käytännön toimenpiteet. 
Katselmukset suoritetaan 28.6.-2.7.2021 
ja kukin ryhmä valitsee kyseiseltä aika-
väliltä itselleen sopivimman päivän.

Vuosittaisten palstakatselmusten 
tarkoituksena on huolehtia siitä, että 
palstojen kasvillisuus vastaa alueellem-

me asetettuja sääntöjä ja vaatimuksia. 
Katselmusten tavoitteena on aina 
rakentava ja asiallinen keskustelu ja oh-
jeistus. Katselmukset suoritetaan pien-
ryhmissä ja kukin ryhmä saa vastuulleen 
n. 40–50 mökin suuruisen alueen. Jos 
kiinnostuit, otathan yhteyttä joko säh-
köpostilla outi.orenius@gmail.com tai 
puhelimitse 0415285546 (jos mahdollis-
ta, jätä soittopyyntö tekstiviestillä jos en 
vastaa). Voit myös poiketa juttelemaan 
asiasta, jos näet minut Vadelmatie 79:n 
pihamaalla tai bongaat minut esim. 
ulkoiluttamassa valkoista japaninpysty-
korvaa, Nörriä.

Haluaisitko tutustua kiinnostaviin puutarhoihin 
ja avustaa samalla alueemme siistin yleisilmeen 
ylläpidossa?



• Roskatalkoot Roihuvuoriseuran 
kanssa la 8.5. klo 14. Siivous alueena 
siirtolapuutarhan ja vanhainkodin 
välinen metsä.

• Rannan siivoustalkoita kaavailtu 
toukokuun lopulle, mutta asia varmis-
tuu myöhemmin.

• Vieraslajitalkoot yhteistyössä 
Roihuvuoriseuran ja Helsingin luon-
nonsuojeluyhdistyksen kanssa 23.6. 
ja 22.7. Kellonaika tarkentuu myö-
hemmin.

YMPÄRISTÖ
TOIMIKUNNAN 
KESÄ 2021

• Roskien oikeaoppinen lajittelu 3.6. 
17.30–19.30; miten lajitella mökillä 
syntyvä jäte ja miten oikeaoppinen 
lajittelu säästää ympäristön lisäk-
si mökkiläisten rahoja. Toteutus 
Marjalassa, teamsissa tai hybridinä ja 
tarkentuu tuonnempana.

• Hortoilukierros la 22.5. klo 14. lähi-
alueilla, lähtö kerhotalolta. Mitä syötä-
viä luonnonkasveja löytyy lähimetsistä?

• Lintujen tunnistusta. Lähtö 
Pääportin pysäköintipaikalta 30.5. 
klo 8.00. Ryhmäkoko max. 15 hlöä. 

Ilmoittautumisohjeet julkaistaan 
lähempänä tapahtumaa.

• Kasvienvaihtotori kerhotalon pihalla 
16.5. klo 14–16, Lemun kartanon taimi-
myynnin yhteydessä.

Palstakatselmukset:
• Viljelypalstakatselmukset 1.6. (ympä-

ristötoimikunta suorittaa)

• Palstakatselmuskoulutus 15.6. klo 
18–19 Marjalassa.

• Katselmukset suoritetaan 28.6.–2.7.2021.
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Kerhotalo Marjalaa voi nyt vuokrata satasella enintään 
kuuden tunnin ajaksi. Vuokrauksesta vastaa Marjala-
vastaava Heidi Halm. Katso tarkemmin:  

www.marjis.net/palvelut/kerhotalo-marjala-kahvila/

Marjalan kahvila tarvitsee myös kahvilatalkoolaisia. Sinut 
perehdytetään!

Ilmoittautumiset Juha Keräselle Juha.Marjis@gmail.com tai 
tekstiviestillä/ WhatsAppilla puh. 050 5271 709

Marjalaan 6 tunnin päivävuokraus
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Marjiksen tiedotusvastaavan tehtävää on hoitanut 
viime syksystä alkaen Sonia Ben Cheikh Muuraintieltä. 
Pestiin kuuluu yhdistyksen kaikki sisäinen tiedotta-

minen, mutta myös ulkoinen viestintä, jolla halutaan kertoa 
kaikista hienoista asioista mitä Marjiksessa tehdään. Hom-
maa siis riittää! Uuden tiedottajan myötä myös yhdistyksen 
tiedotuskanavia ja viestintää yleisesti on hieman selkeytetty ja 
kiteytetty:

1) Sisäisen viestinnän kanavat joihin kuuluu 
• ilmoitustaulut, marjis.net ja suljettu Marjiksen kirppis ja 

keskustelu -ryhmä Facebookissa

• sähköposti ja kirjeposti

2) Ulkoinen viestintä
• Marjaniemen siirtolapuutarha ry:n sivu Facebookissa 

ja tili Instagramissa

Sisäisissä kanavissa tiedotetaan asioista, kuten 
vaikkapa jätehuolto, alueella tapahtuvat korjaustyöt, 
yhteisten tilojen aukiolot ja tapahtumat. Sähköpostia 
ja paperipostia pyritään lähettämään mahdol-
lisimman vähän, näitä kanavia käytetään 
pääosin viralliseen viestimiseen esimer-
kiksi vuosikokoustiedotteisiin.

Ulkoisissa kanavissa halutaan 
jakaa Marjiksen aurinkoista ja iloista 
ilmapiiriä yhdistyksen jäsenille, 
ystäville ja siirtolapuutarhaelämäs-
tä kiinnostuneille. Haluamme olla 
aktiivisesti mukana ylläpitämässä 
siirtolapuutarhaperinteitä Helsingis-
sä ja Suomessa sekä vahvistamassa 

Uuden tiedotusvastaavan terveiset
siirtolapuutarhojen roolia osana kaupunkikulttuuria.

Yhteisvoimin voimme saada sisällöstä todella monipuolista 
ja mielekästä, joten ota ihmeessä yhteyttä jos:
• sinulla on hauskoja sisältöideoita

• haluat jakaa ottamiasi kuvia Instagramissa tai Facebookissa

• mökistäsi tai puutarhastasi saa tulla tekemään esittelyjutun

• olet tekemässä isoa muutos- tai remonttiprojektia mökillä 
tai puutarhassa ja siitä voisi tehdä jutun

• sinulla on hyviä puutarhanhoito- ja remonttivinkkejä, joita 
voisi jakaa

• palstallasi on jotain erikoista, poikkeuksellista tai kummal-
lista

Marjis pursuaa ihania sekä inspiroivia mökkejä ja 
mökkiläisiä. Tehdään siis yhdessä meidän somesta 
kaikkien marjislaisten näköinen!

Helsingin siirtolapuutarhojen aluejärjestön sivuille 
ollaan kokoamassa linkkejä puutarhureiden blogei-

hin sekä sometileihin. Kerro omasi viestintäryhmälle, 
Arto lisää sen Aluejärjestön sivuille.

Marjiksen viestintätiimi koostuu seuraavista 
mökkiläisistä:
•  Sonia Ben Cheikh, viestintävastaava 

sonia.bencheikh@gmail.com ja FB:ssä voi 
laittaa viestiä
•  Arto Härkönen, tiedottaja
•  Sanna Castrén, tiedottaja
Lisää innokkaita tiedottajia otetaan 
mieluusti mukaan toimintaan!

Marjaniemen kesäkässäläiset kokoontu-
vat taas tänäkin kesänä tiistaisin klo 18 
Marjalassa 29.6 alkaen. Sekä aiemmin 
mukana olleet että uudet puutarhalai-
set ovat tervetulleita mukaan. Tämän 
vuoden valtakunnallinen käsityötek-

Kässäkerho niikka on parsiminen, joten ota mukaan 
ensimmäiselle kerralle jotain parsit-
tavaa, sekä lankoja ja parsinneula, jos 
sinulta löytyy. Samalla päätetään myös 
yhteisesti tämän kesän tapaamisten 
teemat ja tekniikat.
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KEVÄÄN 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 on siirrettävä takaisin paikoitusalueelle 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.

HUOM! Pysäköinti on ehdottomasti kielletty alueella ole-
villa levennyksillä (esim. Muurain-, Mansikka- ja Herukkatien 
levennyksillä). Iiris-talon jatkeena olevalla parkkipaikalla on 
paikkoja mökkiläisten käytössä pääsääntöisesti viikonloppui-
sin, muulloin vain lyhytaikaisesti ja jos on tilaa. Mökkikortti on 
oltava ehdottomasti esillä.

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

AVAIMET
iLoq-älyavaimen käyttö laajenee toukokuun lopussa. Huoltora-
kennuksessa ja kesävesivessoissa käytetyn avaimen käyttö laa-
jenee myös alueen portteihin, postilaatikkoon kuljetuskärryihin 
ja jätekatoksiin. Jokaiselle mökille on jaettu yksi iLoq-avain. 
ILoq-avaimien tilaukset ja katoamisilmoitukset hoitaa yhdistyk-
sen avainvastaava Matti Kuula, Omenatie 119, p. 050 589 1232 
tai s-posti kuula@iki.fi. Uusi iLoq-avain maksaa 25 euroa.

Huomioithan, että iLoq-lukkopesiin ei saa laittaa vanhaa 
Abloy-avainta! Jos näin käy, niin ota välittömästi yhteyttä Mat-

ti Kuulaan. Muussa tapauksessa lukkopesä voi mennä korja-
uskelvottomaksi, 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
Toukokuun loppuun asti Kerhotalonmäelle saa viedä puuvar-
tisia oksia, muun muassa kuivia viimevuotisia vadelmanoksia. 
Kesäkuun alussa Kerhotalonmäelle saa viedä myös orapihlajajä-
tettä ja muita haketettavia puuvartisia oksia. HUOM! Alueelle saa 
viedä vain puuvartisia oksia, ei perennoja! Jos ohjetta ei nouda-
teta, oksien hakija ei voi hyödyntää materiaalia, ja näin hyväksi 
havaittu palvelu loppuu marjislaisilta. Olethan siis huolellinen!

ROMULAVA
Romulava on tulossa keskiviikkona 19.5. Seuraa ilmoituksia.

HUOLTORAKENNUS JA KESÄVESIVESSAT
Huoltorakennus sijaitsee Keinukentällä ja kesävesivessat ovat 
sijoitettuna ympäri 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. 
Vessoissa, suihkuissa ja muissa yhteisissä tiloissa on käytettävä 
sinne toimitettavaa pintadesinfiointiainetta.

Pesutupa
Huoltorakennuksen pesutupa on mökkiläisten käytössä ma-la 
7–21 ja su 9–21. Pesutuvassa on 6,5 kg:n pesukone ja kuiva-
usrumpu sekä silitysrauta ja -lauta. Pesukone toimii poleteilla 
(yksi poletti/koneellinen pyykkiä, kuivausrummun käyttö 
sisältyy hintaan), joita saa ostaa kerhotalo Marjalan kahvilas-
ta hintaan 3 €/kpl. Pesuvuoro kestää kaksi tuntia – samoin 
kuivausvuoro, joka alkaa 30 min pesuvuoron alkamisesta ja 
päättyy 30 min sen jälkeen. Varaukset tehdään pesutuvassa 
olevaan varauslistaan. Pesutuvassa on tarkemmat ohjeet ko-
neiden käyttöön. Yhteyshenkilöt pesutuvan käyttöön liittyvis-
sä asioissa:
• Anki Grönfors-Kaukonen (mökki 228), puh. 050 560 5580
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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 hait-
taa huolto- ja pelastustöitä.

KASTELU
Kastelu on viisainta suorittaa vasta myöhään illalla tai varhain 
aamulla, silloin haihtuminen on vähäisintä. Sadettimen käyttö 
auringonpaisteessa on vedenhukkaa, sillä aurinkoisella säällä 
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. Kahvilan 
avautumisesta tiedotetaan erikseen. Saatavana 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 tapahtumatoimikunnan puheenjohtaja 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 Silta-
portilla ja Metsäportilla. Kärryt ovat käytettävissä raskaiden ta-
varoiden kärräämiseen autolta mökille. Perusavain 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 https://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 kaikki mökin ja 
alueen perusavaimet.

• Ostajan on ilmoitettava kaupasta yhdistyksen sihteerille, 
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 kuuluu sähkömittarin luenta. Ot-
takaa yhteys sähkötyöryhmän jäseneen, jotta oikea osuus 
sähkölaskusta kohdistuu kaupan kummallekin osapuolelle. 
Jos mittaria ei lueta kaupantekohetkellä, uusi omistaja vas-
taa edellisen mittariluennan jälkeisestä sähkönkäytöstä.

Sähkövastaava tiedottaa
Tarkista käyttämiesi jatkojohtojen ja pistorasioiden kunto. 
Pinnaltaan näkyvästi haurastunut tai halkeillut jatkojohto 
tulee hävittää. Jos pistotulpassa tai jatkopistorasiassa on 
näkyviä vaurioita tai kulumia, se on vaihdettava uuteen. 
Hankkiessasi uuden jatkojohdon tai kaapelikelan tulee 
varmistaa, että siinä on asianmukaiset merkinnät ulko-
käyttöön sopivuudesta. Suomen vaativiin olosuhteisiin 
on testattu ja turvallisiksi havaittu FI-merkinnällä varuste-
tut johdot.

Ulkokäytössä sähkölaitteisiin, jatkojohtoon ja kaapeli-
kelaan tulee ottaa virta vikavirtasuojatusta pistorasioista. 
Turvallisinta on pyytää asiantuntijaa vaihtamaan ulkopis-
torasiat vikavirtasuojattuun malliin, mikäli niitä ei vielä 
ole. Samalla on tarkistettava syöttöjärjestelmän kunto. 
Muista varoa johtoja ulkotöitä tehdessäsi!
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• Ostajan velvollisuus on myös maksaa yhdistykselle ennen 
jäsenyyden lopullista voimaantuloa vuosikokouksen vahvis-
tama liittymismaksu 350 €.

Sovi yhdistyksen vuokrasopimussihteerin kanssa aika omista-
javaihdospapereiden luovuttamisesta yhdistykselle. Lisätietoja 
antavat puheenjohtaja, 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.

Mökkikortilla saa myös alennusta seuraavista liikkeistä:
• K-rauta Lanterna, alennus mökkikortilla yleisesti 10% (ei 

kampanjatuotteista)

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

•  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

• Starkki, rakennuspalvelusta voi hankkia asiakaskortin, jolla 
saa tuoteryhmäkohtaisesti alennuksia

NETTISIVUT 
Marjaniemen nettisivut löytyvät osoitteesta www.marjis.net 
Yhdistyksen jäsenille suositellaan kirjautumista myös nettisi-
vujen Jäsensivuille.

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, Heikki Niemi (jyde@
kolumbus.fi tai tekstiviestillä 040 540 1044).

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 palovaroi-
tin. Jos mökissäsi on jokin tulisija, esim. takka tai kamiina, hor-
mi on nuohottava joka 3. vuosi lain mukaan. Nettisivuillemme 
kerätään yhteystietoja mökkiläisten käyttämistä nuohousliik-
keistä.

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

PORTIT
Portit suljetaan touko-syyskuussa iltaisin klo 22.00. 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 pysäköinvir-
hemaksun. Ohjaa vieraasi käyttämään julkisia liikennevälineitä 
tai lainaa 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 maksullisia. Rakentamis-, lupa- ja tarkastusasioissa 
antaa neuvoja ja opastusta rakennustoimikunnan puheen-
johtaja Frans Wärn, fw@iki.fi Tutustu ohjeisiin ja kaavakkeisiin 
osoitteessa www.marjis.net/ohjeet/rakentaminen/

Tyyppipiirustukset on lunastettava rakentamisesta vas-
taavalta henkilöltä tai puheenjohtajalta. Tyyppipiirustukset 
maksavat rakennusvalvontaviraston suosituksen mukaisesti 
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/ 
Tarkistathan aina ohjeet, ennen kuin suunnittelet rakenta-
mista 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.

HUOM! Lähin ongelmajätepiste sijaitsee SHELL-huoltoase-
malla, Visbynkatu 1, 00930 H:ki
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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 lop-
puun 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. 

Tilaussaunan hinta on 250 euroa ja saunomisaika neljä tuntia 
tai sopimuksen mukaan.

Tiedustelut ja varaukset saunatoimikunnalta.

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 
sähköjen poiskytkentää katujakokaapista.

Pienet jakeluhäiriöt mm. sulakkeen noston 
katujakokaapista voivat hoitaa kaikki sähkötyö-
ryhmäläiset.

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 toimikuntien vastuulla. Kaikilla 
yhdistyksen jäsenillä on voimassa oleva talkoovakuutus tapa-
turmien varalle. Varaa omat talkootyösi talkookansiosta, joka 
on huoltorakennuksen pesutuvassa.

TONTTIEN KUNTO
Jokainen on velvollinen pitämään tonttinsa, rakennuksensa ja 
rakennelmansa siistinä. Ympäristötoimikunnan kouluttamat 
mökkiläiset 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.

Ja muistathan, että oman tonttisi takapiha on toisen etupi-
ha, joten pidä tonttisi siistinä joka puolelta!

VUOKRATTAVANA
Puutarhajyrsin • Hakettaja • Pensasleikkuri • Peräkärry
Vuokra 10 euroa/laite.

Tiedustelut ja varaukset huoltotoimikunnalta.

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

Helsingin Kaupunkiympäristötoimiala kehottaa vält-
tämään savua aiheuttavaa polttamista. Esim. risujen 

polttaminen tynnyrissä ja avoimessa tulisijassa 
katsotaan määräysten mukaan avopoltoksi ja 
on siten ehdottomasti kielletty.

Jättipalsamien kitkeminen on tärkeää – 
tervetuloa joukkoon!
Ympäristötoimikunta järjestää kolme talkootapahtumaa 
yhdessä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen (Helsy), 
WWF:n ja Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa. Osallistum-
me näin Terve askel luontoon –hankkeeseen. Tavoitteena 
on torjua haitallisia vieraslajeja, jotka ovat uhka luonnon 
monimuotoisuudelle.

Yhteys monimuotoiseen luontoon ehkäisee monia 
sairauksia, kuten allergiaa ja astmaa.

Kauden 2021 osalta päätöstä vieraslajitalkoista ei ole 
vielä tehty. Kukin mökkiläinen voi osallistua talkoisiin 
omalla palstallaan hävittämällä esimerkiksi kurtturuusua 
ympäristötoimikunnan ohjeiden mukaan. Ohjeet ovat 
viime kevään MarjisINFOssa.
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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

Tapahtuma
toimikunnan 
kesä suunnitelmia 

Tapahtuma kalenteri 
elää korona
rajoitusten mukaan. 
Tapahtumia on 
keskitetty heinä–
elokuulle:

20.6. Avoimet puutarhat 
(ks. erillinen ilmoitus)
 
25.6. Juhannusaatto: 
lipunnosto ja juhan
nuskahvit
 
18.7. Lasten sunnuntai, 
porttisuunnistus
 
13.8. Tunnelmoiden 3
 
28.8. Valojuhlat

Lisäksi juhlistamme 
75-vuotiasta Marjista


