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Elämän koreus,
se meillä on tässä ja nyt kaikesta koronapandemiaan li-
ittyvästä huolimatta. Tämä kevät ja tuleva kesä tulevat 
varmasti jäämään mieliimme monella tapaa. Pandemiasta 
johtuva poikkeuksellinen aika merkitsee rajoituksia arkisessa 
elämässämme, ja monen kohdalla esimerkiksi ehkä jo pit-
käänkin suunnitellut juhlat peruuntuvat. Tilalle voi olla vaikeaa 
keksiä muuta.

Rajoitukset vaikuttavat myös kokoontumisiin siirtopuutar-
hoissa, sillä esimerkiksi siirtolapuutarhojen valtakunnalliset 
tapahtumat, Kohtaamispäivä 2020 ja Suomen Siirtolapuutar-
haliiton 95-vuotisjuhla, jäävät nyt pois. Yhdistettyjä juhlia oli 
tarkoitus viettää täällä meidän kauniissa Marjaniemessämme 
11. heinäkuuta. Se, millaisia tapahtumia ja kokoontumisia pys-
tymme ja voimme kesän aikana järjestää, on vielä avoinna.

Rajoituksista huolimatta olemme moniin muihin verrat-
tuna hyvässä asemassa, sillä mökkimatkamme ovat lyhyitä ja 
pääsemme tänne palstoillemme pakoon karanteenia. 
Karanteeni hankaloittaa kuitenkin osaltaan yhdis-
tystoimintaa – hankaluuksia on ollut meilläkin 
toiminnassa ja niitä on varmasti myös edes-
säpäin. Koska kevään vuosikokousta ei sattu-
neesta syystä ole pystytty pitämään, jatkaa näin 
ollen vanha hallitus, kunnes kokous saadaan 
pidettyä. Nyt onkin oiva tilaisuus päästä vaikutta-

TOIMITUS
Taimi Manninen
Sanna-Mari Mäkinen
Arto Härkönen
Anne Mattsson (kuvat)
Neea Laakso (taitto)

PAINO
Kiriprintti Oy

maan: jos sinulla on ideoita yhdistyksen hyväksi, asetu ehdolle 
hallitukseen. 

Hallitustyöskentely on paras tapa vaikuttaa yhteisiin asioi-
hin, mutta myös asenne ratkaisee! Viime kevään kokouksessa 
pyysin jokaista miettimään, mitä kukin itse voisi tahollaan 
tehdä yhdistyksen hyväksi. Toivon, että kysytte sitä itseltänne 
edelleen. Varsinkin nyt poikkeusaikana talkoiden puuttuessa 
tekemistä riittää. Tekeminen ei kuitenkaan aina tarkoita konk-
reettista tekemistä, vaan puhumista, ajattelemista! 

Siirtolapuutarhan sydämessä on yhteisöllisyys, joka syntyy 
hyvästä yhteishengestä. Entä mistä muodostuu hyvä tai huo-
no yhteishenki? Meistä jokaisesta. Ajatus, sana, teko – kaikilla 
näillä voimme vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti. Sa-
nottu sana lähtee elämään eteenpäin. Tervehdinkö naapuriani 
tai en; puutunko havaitsemiini epäkohtiin vai en; kiitänkö vai 
moitinko heitä, jotka tekevät työtä yhteiseksi hyväksemme? 
Tälle kannattaa uhrata ajatus tai pari kesän mittaan.

Vuoden päästä olemme monissa asioissa jo viisaampia, 
mutta nyt meidän on tehtävä parhaamme eristyk-

sen ja poikkeusjärjestelyiden vielä kestäessä. 

Hyvää Marjis-kesää!
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Hallitus
PUHEENJOHTAJA
TAIMI MANNINEN
Vadelmatie 83
050 363 3060
taimi.manninen@gmail.com

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

YHDISTYKSEN SIHTEERI 
MATTI TAINA
Herukkatie 246
044 243 3071
mattitaina57@gmail.com

TALOUDENHOITAJA 
ARTO HÄRKÖNEN 
Muuraintie 305 
050 487 1273 
arto.harkonen@gmail.com

JÄSENSIHTEERI 
HEIKKI NIEMI 
Mustikkatie 162 
040 540 1044 
jyde@kolumbus.fi 

RAKENNUSTOIMIKUNNAN  
PUHEENJOHTAJA 
FRANS WÄRN
Karpalotie 200
050 591 9789
fw@iki.fi 

Saunatoimikunnan jäsen
LEO PUSA
Omenatie 112
040 832 4218
leo.a.pusa@gmail.com

MARJALA-TOIMIKUNNAN JÄSEN
Talkookirjoista huolehtiminen
ANNE FRANCK
Mesimarjatie 232
046 844 4152
annef.marjis@gmail.com

Toimikunnat 
TAPAHTUMATOIMIKUNTA
Puheenjohtaja Heidi Halm,  
varapuheenjohtaja Juha Keränen
Jäsenet: Sannamari Bagge, Anne 
Franck, Sirkka-Liisa Lindberg, Sanna-
Mari Mäkinen, Marita Pirttimaa ja Rauni 
Söderlund

SAUNATOIMIKUNTA
Puheenjohtaja Maanus Kukk,  
varapuheenjohtaja Pekka Seppänen
Jäsenet: Ismo Autere, Matti Lehtola, Ari 
Lehtonen, Jorma Virkki, Aarne Riikonen 
ja Leo Pusa

HUOLTOTOIMIKUNTA
Puheenjohtaja Maanus Kukk,  
varapuheenjohtaja (ei valittu)
Jäsenet: Risto Tanskanen, Aarne  
Riikonen, Leo Pusa ja Niko Koskinen

Sähköryhmä  
(kuuluu huolto toimikuntaan)
Ryhmänvetäjä (ei valittu)
Jäsenet: Risto Kivelä, Leo Pusa, Toni 
Kari, Lauri Levola, Risto Tanskanen ja 
Aarne Riikonen

RAKENNUSTOIMIKUNTA
Puheenjohtaja Frans Wärn,  
varapuheenjohtaja Leo Pusa
Jäsenet: Christine Barck ja Niko  
Koskinen 

YMPÄRISTÖTOIMIKUNTA
Puheenjohtaja Tuija Lujanen-Lampi, 
varapuheenjohtaja (ei valittu)
Jäsenet: Eija Säynevirta, Mirja  
Tarvainen, Tiina Vuorelainen ja Daniel 
Richterich

Olemme joutuneet 
siirtämään vuosi  -
kokousta korona-
tilanteen vuoksi. Kokous 
järjestetään, kun 
valtiovalta sallii yli 100 
hengen kokoontumiset 
ja kokous voidaan 
järjestää turvallisesti. 
Kokous kutsu jaetaan 
ilmoitus tauluille ja 
lähetetään palstojen 
yhteys henkilöiden 
sähköposti  osoitteisiin 
2–4 viikkoa ennen 
kokousta. Jos yhteys-
henkilön sähköpostia ei 
ole jäsentiedoissa, kutsu 
lähetetään kirjeenä.

VUOSI
KOKOUS 
SIIRTYY
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Tuleva kesä on koronapandemian vuoksi 
poikkeuksellinen – eletään turvallisesti 
myös Marjiksessa

• Seuraa viranomaistiedotteita ja ole valppaana etenkin,  
jos kuulut riskiryhmään

• Noudata tarkasti esimerkiksi wc-tiloissa olevia hygienia-
ohjeita, jotta tilat pysyvät siisteinä ja turvallisina käyttää. Näin 
voimme pitää auki niin monta palvelua kuin on turvallisesti 
mahdollista

• Seuraa netistä ja ilmoitustaululta, miten palvelut  
Marjiksessa avautuvat

• Kysy, tarvitseeko naapurisi apua – voit käydä kaupassa, ajaa 
ruohikon tai esittää serenadin juhannuksena

• Monet isot tapahtumat on peruttu – keksitään yhdessä pie-
nempiä. Hyödynnä vaikkapa saunan verstasta puu töihin tai 
perusta harrastekerho

• Tämä on mökkeilyn ja lähialuematkailun kesä. Tutustu vaikka 
kahteensataan mielenkiintoiseen kohteeseen Helsingissä  
www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/ 
asuminen-ja-ymparisto/luonto/lumoava-helsinki.pdf 

Tärkeimmät 
koronaohjeet
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Laskut maksuun
Koska vuosikokousta ei ole päästy pitämään, laskutus tehdään 
tänä vuonna kahdessa erässä. Kesäkuussa erääntyy tontin-
vuokra ja sähkön kulutusmaksu. Muiden maksujen eräpäivä 
tulee olemaan elokuussa.

Meillä on mahdollisuus lähettää vuosilaskut sähköpos-
tina. Jokainen säästetty kirjepostin tulostaminen, kuorit-
taminen ja lähettäminen säästää yhdistykseltä kolmisen 
euroa. Palstojen yhteyshenkilöt, joiden sähköposti on 
jäsenrekisterissä, ovat toukokuussa saaneet sähköpostitse 
tiedon, miten laskun saa sähköpostimuodossa. Jos et ole 
saanut postia, ilmoitathan:  
arto.harkonen@gmail.com

Kun rekisterissä on sähköpostiosoite, pääset myös mar-
jis.net -sivuston jäsensivuille. Siellä on hyödyllistä tietoa 
mm. yhdistyksen taloudesta ja lisäksi sellaisia julkaisuja, 
jotka voimme jakaa vain jäsenille mutta emme julkisesti 
netissä. Muistathan, että nettisivujen kautta pystyt itse 
päivittämään esimerkiksi osoitetietosi.

Pimenivätkö TV-kanavat 8.5.?  
Tarvitset T2-virittimellä varustetun 
TV:n tai digiloikan nettimaailmaan!
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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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Tässä jo lähes perinteiseksi muodostuneen Kurkistus 
kulisseihin -kirjoitussarjan ensimmäisessä osassa pieni 
katsaus siihen, mitä yhdistyksen taloudenhoito pitää 

sisällään. Jos joku epäilee, että katsauksen tarkoituksena olisi 
houkutella jäsenistön joukosta uusi innokas taloudenhoitaja, 
hän ei voisi olla enempää oikeassa.

Yhdistyksen tai sen toimihenkilöiden ei ole tarkoitus ottaa 
vastaan ainoatakaan paperista laskua – valtaosa yhdistykselle 
osoitetuista laskuista tuleekin verkkolaskuina suoraan talou-
denhoitojärjestelmä Heerokseen. Ne toimittajat, jotka eivät 
pysty lähettämään verkkolaskuja, lähettävät laskunsa suoraan 
yhdistyksen käyttämään tilitoimistoon. Kaikki yhdistykselle 
kohdistetut laskut tulevat kuitenkin lähetystavasta riippumat-
ta ennen pitkää nähtäväksi taloudenhoitajalle.

Joskus jäsenet kuitenkin joutuvat maksamaan yhdistykselle 
tekemiään hankintoja käteisellä. Tällöin tehtyjen hankintojen 
laskuttamiseen edelleen yhdistykseltä käytetään Yhdistys-
avaimen puhelinsovellusta. Sovelluksella voi muutamassa 
sekunnissa ottaa kuvan käteiskuitista, kirjoittaa viestiksi lyhyen 
selitteen ja lähettää koko komeuden vain yhdellä napin painal-
luksella! Sovellus lisää kaiken tarpeellisen tiedon, jonka jälkeen 
taloudenhoitaja sen tarkistaa ja lähettää edelleen tilitoimistolle. 

Jos lasku ei ole selkeä, hallituksen intranet-sivuille on 
talletettu eri toimittajien sopimukset, joista laskun sisällön voi 
tarkastaa. Kun esimerkiksi huomaa virheen, joka olisi maksa-
nut yhdistykselle ja sen jäsenille yli tonnin, sisäinen ilo täyttää 
aortan: olen vuosikustannustani hyödyllisempi!

Taloudenhoitaja tarkastaa Heeroksen ehdottaman kulu-
tiliöinnin, ja joko hyväksyy maksut tai lähettää ne edelleen 
puheenjohtajalle hyväksyttäväksi. Hyväksymisrajat päättää hal-
litus. Hyväksytyt maksut tulevat näkyviin Heeroksen reskont-
raan, josta ne kliksutellaan edelleen lähetettäväksi pankkiin.

Palkkoja ja palkkioita varten niihin oikeutetut jäsenet 
lähettävät henkilö- ja tilitietonsa sekä kopion verokortista. 
Nämä talletetaan Heerokseen – tilitoimisto huolehtii palkka-
laskelmat ja tarvittavat ilmoitukset. Myös kilometrikorvaukset 
sekä tulorekisteri-ilmoitukset ilman lisätöitä 
syötetään Heerokseen.

Jäsenten vuosilaskutus tehdään yhdis-
tämällä jäsen- ja tonttirekisterin tiedot sekä 

sähkönkulutustiedot. Näistä saadaan Excel, joka siirretään 
tilitoimistoon. Laskut syntyvät automaattisesti joko sähkö-
postina tai vaihtoehtoisesti ne lähetetään kuoritettavaksi ja 
postitettavaksi. Liittymis- ja toimenpidemaksut poimitaan hal-
lituksen kokousten pöytäkirjoista. Laskun teko Heeroksessa via 
aikaa alle minuutin. Muut maksut, kuten kerhotalon, saunan 
tai pienkoneiden vuokrat ilmoitetaan taloudenhoitajalle, joka 
pyöräyttää laskun Heeroksen avulla. Mitään erillisiä tilisiirtoja 
ei käytetä eikä maksuja makseta kahvilan tai saunan kassaan, 
sillä tällainen aiheuttaa aina ylimääräistä työtä ja kuluja.

Kaikkien laskujen maksujen seuranta on automaattista. 
Heeros kertoo, mitkä laskut odottavat maksamista. Muistu-
tuslaskuja ei lähetetä automaattisesti – usein henkilökohtai-
nen kysely on tehokkaampi. Taloudenhoitajan pelko lienee 
viisauden alku: vuodenvaihteessa yhdistyksellä ei ollut yhtään 
maksamatonta laskua odottamassa!

Saunan ja kahvilan tilityksiä on seurattava ja rahat vietävä 
talletusautomaattiin. Näitä automaatteja on esimerkiksi Itiksessä 
ja Redissä. Pankkikorttiostoista ja myös kahvilan käteisostoista 
tulee raportti automaattisesti. Saunan käteisostoja ja tilityseroja 
seurataan käsikuiteilta. Hallituksen intranet-sivuilla on pohja 
seurantaa varten ja ohjeet kaikkeen taloudenpitoon. Tilinpää-
tösaineiston kokoaa tilitoimisto, mutta kyllä taloudenhoitajakin 
saa haalia pari saldotodistusta verkkopankista, yhdistysrekiste-
riotteen ja pöytäkirjat. Vuoden kohokohta on budjetin laadinta, 
mutta siinäkin suuri osa – verta, hikeä ja kyyneleitä – on siirtynyt 
toimikuntien harteille. Suuri kiitos toimikunnille, jotka ovat teh-
neet harkittuja ja realistisia budjettiehdotuksia.

Mukavaa kesää,
Arto Härkönen

Yhdistyksen taloudenhoito –  
tarkkuutta (ja lempeyttä) vaativaa työtä

Kuvassa taloudenhoitaja 
vastaan otettuaan ohjeiden 
mukaan tehdyn laskun.
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Tietoisku kurtturuususta

Kurtturuusu ja tatar tulee torjua näivettämällä, sillä kasvien 
juuret ovat ongelmajätettä ja siten kallista viedä kaatopaikalle. 
Juuria ei voi laittaa tavalliseen kompostiin, sillä ne eivät vält-
tämättä tuhoudu kompostoimalla. Juuriston mukana tulee 
lisäksi niin paljon maa-ainesta, ettei jäte sovellu kompostiin. 
Tästä syystä juuristoa ei voi myöskään polttaa, sillä polttoon ei 
voida laittaa suuria määriä maa-ainesta.

Paras tapa kasvien hävittämiseen on kasvustojen leikkaa-
minen alas, sillä molemmissa maanpäälliset kasvin osat ovat 
harmittomat. Leikkaamisen jälkeen kasvualueen voi peittää 
paksulla pressulla, ja näin koittaa tukahduttaa kasvit. Jos 
aluetta voidaan niittää tai leikata koneella säännöllisesti, myös 
tämä voi toimia näivettäjänä. Mahdolliset uudet versot tulee 
katkoa pois. Sekä kurtturuusu että tatar leviävät pienestäkin 
juuren palasta, joten niiden poissaaminen pelkästään ylös 
kaivamalla on lähes mahdotonta. Vieraslajien juuria sisältävä 
maa-aines on todella hankalaa hävitettävää ja verrattavissa 
ongelmajätteeseen.

 Lupiini kannattaa hävittää säännöllisesti niittämällä tai alas 
leikkaamalla. Tämä on tehtävä aina ennen kukintaa. Jos lupii-
nia kaivetaan juurineen, tulisi juuret kuivattaa kunnolla ennen 
kompostointia. Alueellamme erityisen haitallisesti levinneitä 
ovat myös karhunköynnös eli elämänlanka sekä jättipalsami. 

 Mitä useammin haitallisia rikkaruohoja kitkee, sitä helpom-
malla niistä pääsee eroon. Tämä pätee myös aidan alustan 
kasvillisuuteen. 

 

Toivottavasti mahdollisimman moni 
pääsee kesällä nauttimaan puutarhastaan 
ja sen hoidosta, vaikka elämmekin 
poikkeuksellisia aikoja koronaepidemian 
vuoksi. Poikkeuksellisen tilanteen 
vuoksi ympäristötoimikunta ei toteuta 
toimintasuunnitelmaan 2020 kirjattuja 
tapahtumia eikä palstakatselmuksia pidetä.

YMPÄRISTÖ
TOIMIKUNTA  
TIEDOTTAA
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Palstan hoitoa viitoittavat  
seuraavat ohjeet ja säännöt
1.  Pensasaita saa olla korkeintaan 1,4 m korkea ja 60–100 cm 

leveä koko kesän ajan. Mittaus suoritetaan hiekkatien keski-
kohdalta. Siirtolapuutarhurin velvollisuuksiin kuuluu myös 
hiekkatien puhtaanapito tien puoliväliin asti, tai mikäli 
vastapäätä ei ole mökkiä, tien koko leveydeltä.

2.  Pensasaidan aluskasvillisuuden on oltava puhdas rikka-
kasveista ja hoidettu. Aluskasvillisuus ei saa levittäytyä tielle 
pensasaitaa leveämmälle.

3.  Portin kohdalle voi kasvattaa pensasaitaa korkeamman 
kapean pensaskaaren. Pensaskaaren on oltava leveydeltään 
selvästi korkeuttaan kapeampi.

4. Palstan piha-alueen on oltava siisti ja hoidettu. 

5.  Palstan puolella voi olla istutuksia, mutta ne eivät saa levitä 
huoltokäytäville eivätkä pensasaitojen yli tielle. 

6.  Huoltokäytävällä saa kasvaa vain nurmikkoa, ja sen on olta-
va esteetön huolto- ja pelastustoimenpiteitä varten. 

7.  Huoltokäytävän päässä voi olla kevyt, helposti siirrettävä 
aita.

8.  Palstalla saa kasvaa hedelmäpuita, pensaita, hyöty- ja 
koristekasveja. Puiden korkeus saa olla enintään 4,5 m. 
Pensasmaisen kasvillisuuden enimmäiskorkeus muualla 
kuin käytäväreunalla 1,7 m. Yksittäiset pensaat ja vadelmat 
saavat kasvaa 2,5 metrisiksi.

9.  Luonnonpuita ei sallita. Kaatamisajankohdasta voi neu-
votella katselmusryhmän kanssa.

10.  Vieraslajit eivät kuulu siirtolapuutarhaan. Jokaiselle mökille 
on jaettu vieraslajiopas. Päivitettyä tietoa on luettavissa 
www.vieraslajit.fi-sivustolta. 

Muistettavaa: 
Kaupunki ohjeistaa 

verkottamaan mökkien 
alustat, jotta haitta

eläinten kulku mökkien 
alle estyy. 
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Marjis.net kehittyy 
• sivuston etusivulta löytyy nyt tapahtuma-

kalenteri – erityisen tärkeä nyt, kun tapahtumia 
mahdollisesti joudutaan siirtämään

• jäsensivuilla on keskustelupalsta, joka näkyy 
vain yhdistyksen jäsenille KU
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Sanna-Mari Mäkinen aloitti lokakuussa mökkeilyn Vadel-
matiellä ja päätyi samalla myös yhdistyksen tiedotusvas-
taavaksi. Sanna-Mari eli Sannis on kotoisin pohjoisesta, 

mutta pääkaupungissa on vierähtänyt jo hyvä tovi – kak-
sikymmentä vuotta. Kaipuu yhteisöllisyyteen ja lähemmäksi 
luontoa toimikin sysäyksenä mökkikaupoille.

”Teen viestintää päivätyökseni valtionyhtiössä, joten 
tämä pesti sopii minulle hyvin. Kun vielä kotimme sijaitsee 
aivan kivenheiton päässä Roihuvuoren Punahilkantiellä, 
on tänne mökille mukava ja helppo laskeutua vaikkapa 
rauhaisiin etätyöpäiviin”, kertoo Sannis. Rauhaa sitä välillä 
kaipaakin, sillä perheeseen kuuluu aviomiehen, Aleksin, 
lisäksi katras reippaita tytärlapsia: Hilla (12), Nanna (10) ja 
Kerttuli (1,5).

”Joku joskus kuvaili minulle ostaneensa onnea hankit-
tuaan mökin siirtolapuutarhasta – tämä kaunis ajatus on 
hyvä muistaa joka kuukausi tilipussin kadotessa! Tässä 

Uusi tiedotusvastaava 
esittäytyy

pikkuhiljaa tutkimme, mitä kasveja palstaltamme nousee. 
Tarkoituksena olisi alkaa kasvattaa hyötykasvien määrää 
ja omavaraisuutta vaikkapa chilien suhteen. Kiitän kaikkia 
yhdistyksen vastuuhenkilöitä perusteellisesta erehdyttä-
misestä tähän tehtävään!”

Perheellisen selfie – se on otettava nopeasti.

Ihanaa, saadaan 
viettää katselmus-

vapaa kesä! Pidän silti 
aidan alus kasvillisuuden 

kurissa, muuten se 
hyökkää silmilleni 

seuraavana kesänä!
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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 sellaista erittäin painavaa tavaraa kuljetettaessa, jota 
olisi kohtuutonta kuljettaa kuljetuskärryllä tai polkupyörällä. 
Tällöinkin auto on siirrettävä takaisin paikoitusalueelle heti 
purkamisen tai lastaamisen jälkeen. Kauppakassit voi kuljet-
taa porteilla olevilla kärryillä. 

Alueella on 10 km/h nopeusrajoitus, joka koskee myös 
pyöräilijöitä. Nopeusrajoituksen noudattaminen on tärkeää. 
Taksin asiakkaan on hyvä muistuttaa kuljettajaa nopeusrajoi-
tuksesta.

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

Alueella toimii kaupungin pysäköinninvalvonta. Jos autos-
sa ei ole näkyvillä mökkikorttia, pysäköinninvalvonta antaa 
normaalin pysäköintivirhemaksun. Voit lainata mökkikorttiasi 
vieraillesi vierailun ajaksi tai ohjata heidät käyttämään Tuli-
suontien 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 olevil-
la 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.

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.

AVAIMET
Alueella on käytössä kahdenlaisia avaimia. Perinteinen Abloy 
Classic -avain käy alueen portteihin, postilaatikoihin, kuljetus-
kärryihin ja jätekatoksiin. Abloy-avainta voi ostaa kerhotalon 
Marjalan kahvilasta hintaan 10 euroa/kpl.

Tämän lisäksi on käytössä elektroninen iLoq-älyavain, joka 
käy huoltorakennukseen ja alueen kesävesivessoihin. Jokai-
selle mökille on jaettu yksi iLoq-avain. ILoq-avaimien tilaukset 
ja katoamiset hoitaa ainoastaan yhdistyksen 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 Leo 
Pusaan, Omenatie 112, p. 040 832 4218 tai Matti Kuulaan, 
Omenatie 119, p. 050 589 1232. Muussa tapauksessa lukko-
pesä voi mennä korjauskelvottomaksi ja uusi pesä maksaa 
250 euroa. ILoq-lukot ovat ns. älylukkoja ja niiden käyttöä voi-
daan seurata, joten esim. vahingonteon sattuessa avaimen 
käyttäjä voidaan selvittää.

HAKETETTAVAT OKSAT JA ORAPIHLAJAT
Toukokuun loppuun asti Kerhotalonmäelle saa viedä puu-
vartisia oksia, muun muassa viimevuotisia vadelmanoksia. 
Kesäkuun alussa, 3.6.–17.6., Kerhotalonmäelle saa viedä myös 
orapihlajajätettä ja muita haketettavia puuvartisia oksia. 

HUOM! Alueelle saa viedä vain puuvartisia oksia. Ei peren-
noja! Jos ohjetta ei noudateta, oksien hakija ei voi hyödyntää 
materiaalia, ja näin hyväksi havaittu palvelu loppuu marjislai-
silta. Olethan siis huolellinen!

ROMULAVA
Romulava on tilattu Keinukentälle 22.5. perjantaina klo 9–15. 
Lavalle saa viedä sekajätettä ja lisäksi SER- ja metallijätettä. 
EI kestopuuta tai muuta ongelmajätettä. Palvelu on ilmainen 
mökkiläisille.

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. 
Alkukevään 2020 WC:t olivat kiinni koronaviruksen leviämistä 
estävänä varotoimenpiteenä, mutta toistaiseksi ne on avattu 
käyttöön. Noudatathan hyvää hygieniaa yhteisvessoissa asi-
oidessasi. Seuraa tiedotusta nettisivuilta tai ilmoitustauluilta.

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 

KESÄN MUISTILISTA
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kuivausvuoro, 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:  
Anki GrönforsKaukonen (mökki 228), p. 050 560 5580,  
Sari Haarala, p. 0400808911 (alk. 15.6.)

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, jolloin 
haihtuminen on vähäisintä. Sadettimen käyttö auringonpais-
teessa on vedenhukkaa, sillä aurin-
koisella säällä vedestä haihtuu ilmaan 
peräti 80 %. Kastele mieluummin 
kerran 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 koronatilanteen edelleen 
selkiytyessä.

Saatavana kahvia, virvokkeita, olutta, siideriä, jäätelöä, 
karkkia ym. pientä purtavaa. Myös saunalippuja myynnissä. 
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 

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 ulkopuolel-
le 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 ulkoilutet-
taessa ja koirien jätökset on aina kerättävä pois. Kesäkanoista 
on kattava selvitys nettisivuilla www.marjis.net

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 
kolme mehiläispesää, joita hoitaa mehiläistarhaaja Eero 
Hänninen puh. 050 343 0191 

MÖKIN JÄTEVEDET
Ohjeet mökkien jätevesien käsittelystä löytyvät nettisivuiltam-
me www.marjis.net.

MÖKIN MYYNTI JA  
MUUT OMISTAJAVAIHDOKSET
Myydessäsi tai muuten siirtäessäsi mökin omistusoikeuden 
toiselle, muista seuraavat asiat:
• Ostajan/ -ien tulee olla helsinkiläinen/ -siä (vakituinen 

asunto Helsingissä, todistuksen saa maistraatista).
• Kauppa – tai muu luovutuskirja tehdään kolmena kappa-

leena, joista yhden ostaja luovuttaa yhdistykselle.
• Myyjä luovuttaa vuokrasopimuksen (vuodelta 1997 ja 

uusilta 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, järjestys-
säännöt, 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 kuu-
kauden sisällä kaupasta (lomakkeen saa netistä www.vero.
fi). Yhdistys ilmoittaa kerran vuodessa verottajalle tapahtu-
neet kaupat ja muut omistajanvaihdokset.

• 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.

• Ostajan velvollisuus on myös maksaa yhdistykselle ennen 
jäsenyyden lopullista voimaantuloa vuosikokouksen vah-
vistama liittymismaksu 350 €.

• Sovi yhdistyksen sihteerin kanssa aika omistajavaihdospa-
pereiden luovuttamisesta yhdistykselle. Yhdistys ilmoittaa 
kerran vuodessa verottajalle tapahtuneet kaupat ja muut 
omistajanvaihdokset. Lisätietoja antavat puheenjohtaja, 
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:
• 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 

tukkukaupasta 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

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 mö-
killä 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, hormi on nuohottava joka 3. vuosi lain mukaan. Net-
tisivuillemme kerätään yhteystietoja mökkiläisten käyttämistä 
nuohousliikkeistä.

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 yhdistyk-
sen ja muu tärkeä posti voidaan jakaa turvallisesti. Huolehdi 
myös, että mökkisi numero on näkyvissä.

PYSÄKÖINNINVALVONTA
Alueellamme toimii kaupungin pysäköinninvalvonta. Jokaises-
sa 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
Mökin ja kaikkien rakennelmien uudis- ja korjausraken-
tamiseen tarvitaan aina toimenpidelupa yhdistyksen 
hallitukselta. Luvat ovat maksullisia. Rakentamis, 
lupa ja tarkastusasioissa antaa neuvoja ja opastusta 
rakennustoimikunnan puheenjohtaja Frans Wärn, 
fw@iki.fi 

Tutustu ohjeisiin ja kaavakkeisiin osoitteessa  
www.marjis.net/ohjeet/rakentaminen/

Tyyppipiirustukset on lunastettava rakentamisesta 
vastaavalta henkilöltä tai puheenjohtajalta. Tyyppipiirus-
tukset maksavat rakennusvalvontaviraston suosituksen 

mukaisesti 170 euroa.

Uusien mökkien sähköt ja muut sähkötyöt
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 vuosikokoukses-
sa 6.4.2019 hyväksyttyä Marjaniemen rakentamistapaohjetta. 
Ohje löytyy myös nettisivuiltamme www.marjis.net

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, lasille, muovilla 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 jätesäiliön tyhjennyksestä 
huomattavan summan vuosittain, joten kierrätäthän oikein. 
Kesän aikana voimme helposti säästää juhannusbändin 
verran rahaa.

Roskikset tyhjennetään kesä–elokuussa kaksi kertaa 
viikossa, erikoisjäteastiat harvemmin. Jätekatoksiin käy yleis-
wavain.

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

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
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Sauna on alkukauden suljettu koronaepidemian vuoksi. Sau-
nan käyttöönotosta tiedotetaan erikseen. Seuraa uutisointia 
nettisivuilta tai ilmoitustauluilta!

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. Ti-

laussaunan hinta on 200 euroa ja saunomisaika neljä tuntia 
tai sopimuksen mukaan.

Tiedustelut ja varaukset:  
Maanus Kukk, puh. 040 813 3326

SÄHKÖTYÖRYHMÄ
Vetäjä nimittämättä lehden mennessä painoon, 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

Voit kääntyä Riston ja Leon puoleen, jos
• mökilläsi tai lähialueellasi on sähkön jakeluhäiriö
• tarvitset välilukeman
• rakentamisen tai remontin vuoksi tarvitset sähköjen pois-

kytkentää katujakokaapista.

Pienet jakeluhäiriöt mm. sulakkeen noston katujakokaapista 
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 toimikuntien vastuulla. Kaikilla yh-
distyksen jäsenillä on voimassa oleva talkoovakuutus tapatur-
mien varalle. Varaa omat talkootyösi talkookansiosta, joka on 
huoltorakennuksen pesutuvassa tai kätevämmin nettisivujen 
talkoot-osiosta.

TONTTIEN KUNTO
Jokainen on velvollinen pitämään tonttinsa, rakennuksensa ja 
rakennelmansa siistinä.  Ympäristötoimikunnan kouluttamat 
mökkiläiset suorittavat 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 (vuosikokouksen 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 rakennusviraston laati-
mia 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: Maanus Kukk, puh. 040 813 3326

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 ääne-
käs kuuntelu) ovat kesä-elokuussa kiellettyjä iltaisin, öisin 
ja viikonloppuisin (arkisin klo 21.00–08.00 ja viikonloppuna 
lauantaista klo 18.00–ma klo 08.00 välisinä aikoina).
Helsingin Kaupunkiympäristötoimiala kehottaa välttämään 
savua aiheuttavaa polttamista. Esim. risujen polttaminen 
tynnyrissä ja avoimessa tulisijassa katsotaan määräysten 
mukaan avopoltoksi ja on siten ehdottomasti kielletty. 
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 ulkokäyttöön sopivuudesta. 
Suomen vaativiin olosuhteisiin on testattu ja turvallisiksi 
havaittu FI-merkinnällä varustetut johdot.

Ulkokäytössä sähkölaitteisiin, jatkojohtoon ja kaapelikelaan 
tulee ottaa virta vikavirtasuojatusta pistorasioista. Turval-
lisinta on pyytää asiantuntijaa vaihtamaan ulkopistorasiat 
vikavirtasuojattuun malliin, mikäli niitä ei vielä ole. Samalla on 
tarkistettava syöttöjärjestelmän kunto. Muista varoa johtoja 
ulkotöitä tehdessäsi!

Kauden 2020 osalta päätöstä vieraslajitalkoista ei ole 
koronatilanteen vuoksi tehty. Kukin mökkiläinen voi osallistua 
talkoisiin omalla palstallaan hävittämällä esimerkiksi kurt-
turuusua ympäristötoimikunnan ohjeiden mukaan – katso 
ohjeet sivulta 8–10.
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Kauppiaat 

Valtteri ja Maria 

henkilökuntineen 

toivottavat kaikille 

aurinkoista Kesää.

TEE SE ITSE –  
KORONAKESÄN 
OHJELMA
1. Muista katsoa ilmoitustaululta tai 
osoitteesta marjis.net, mitä ohjelmaa 
pystytään järjestämään

2.

3. Lue klassikkoromaani

4. 

6.

5. Pistä asiat järjestykseen

7.

8.

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

Facebookissa on myös muita Marjis-aiheisia sivuja 
mutta niillä ei ole tekemistä yhdistyksen kanssa.


