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Ota tämä lehti mukaasi syyskokoukseen.

Taide- ja käsityö-
näyttelyn kuvasatoa s. 7

Vastaa kyselyyn 
ja tule mukaan 
toimintaan!

Syksyn muistilista s. 4
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Kesä. Loppukesän mehevät tuoksut tervehtivät ulos tullessa aamun kulkijaa. 
Kasteiseen nurmikkoon jää pieni polku kun hipsin kissani kanssa katselemaan 
yön jälkiä pihamaalla. Eikö tässä ole kesän onnea ja iloa jo aika paljon?

Tämän kesän sää on ollut vaihtelevaa ja sato jää monella melko pieneksi. 
Tuoretoria ei voitu siksi järjestää. Onneksi sää ei ole haitannut kaikkia kesän 
tapahtumia, kuten vaikkapa näytelmän esittämistä. Näytelmä on saanut
runsaasti kiitosta osakseen, ja kokemuksesta voin sanoa, että kyllä sitä oli 
hauska esittääkin!

Suomen siirtolapuutarhaliiton liittokokous pidettiin elokuun alussa Tampereella. 
Siellä päätettiin, että liiton 90–vuotisjuhla ja kohtaamispäivät järjestetään 
vuonna 2020 Marjaniemessä. Siinä meillä on hyvä tilaisuus tehdä omaa 
aluettamme tunnetuksi ja sitä kautta pyrkiä vuokrasopimuksen jatkumiseen. 
Kaikenlainen avoimuus ulospäin on muutenkin parasta lobbausta vuokra-
sopimuksen jatkamisen suhteen. 

Meillä on täällä Marjaniemessä todella upea yhteishenki, pitäkäämme sitä 
yllä edelleen. Talkoissa on kiva puuhata ja tutustua ihmisiin, samoin käsityö-
kerhossa, saunassa, juhlissa…

Hallitukseen kaivataan uusia tekijöitä – ehdottakaa naapuria tai itseänne. Sanotaan, 
että työ tekijäänsä neuvoo, niin tässäkin. Kaikkea ei tarvitse osata ja tietää heti 
ensimmäisenä päivänä. Varamiehistä on puhuttu viime vuosina, ja ainakin 
kerhoisäntä, sähkövastaava ja alueen isäntä tarvitsevat työparin. Puheenjohtajalla 
on varapj, samoin tulisi edellä mainituilla olla. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi 
kerrallaan, ehkä näemme ensi kevään vuosikokouksessa useita ehdokkaita, joista
jäsenistö saa äänestää. Se olisi oikeasti ideaalitilanne ja demokratian mukaista.

Meissä on potentiaalia moneen asiaan, 
käyttäkäämme sitä positiivisessa mielessä 
yhteiseksi hyväksi. 

Aurinkoista syksyä kaikille!

TÄRkEITÄ NUMEROITA
Puheenjohtaja
Taimi Manninen 
Vadelmatie 83
puh. 050 363 3060 

Rakentaminen 
Leo Pusa
Omenatie 112
puh. 040 832 4218

Talkoot
Sirkka-Liisa Lindberg
Puolukkatie 165
puh. 050 579 7500

Arto Härkönen,
Muuraintie 305
puh. 050 4871273

Sähkötyöt
Taisto Vuohtoniemi
Vadelmatie 311
puh. 040 589 6322

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

TV- lähetykset
Heikki Valtonen
Kirsikkatie 39
puh. 0400 469 868

MARJISINFO
Marjaniemen 
siirtolapuutarha ry:n 
jäsentiedote

Virvakuja 6
00930 Helsinki
www.marjis.net

TOIMITUS
Minna Mansikkamäki
Ansu Korhonen
Taimi Manninen

Meissä on potentiaalia vaikka mihin!

S I I R T O L A P U U T A R H A
1 9 4 6

Syödään yhdessä -tapahtuman 
lomassa vietettiin ristiäisiä,
kun Kerhotalo sai uudeksi 
nimekseen Marjala ja Huolto-
rakennuksesta tuli Huoltis.

Taimi



Marjiksen 
hunajaa 
myytävänä
Ennen syyskokousta voit ostaa 
Marjiksen kukkaloistossa 
pörränneiden mehiläisten 
hyvää hunajaa. 

Marjaniemen siirtolapuutarha ry:n sääntömääräinen 

syyskokous to 21.9.2017 klo 18 kerhotalo Marjalassa.
Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu klo 17 alkaen.

 1.   Kokouksen avaus

 2.   Valitaan tarvittavat kokouksen toimihenkilöt
 3.   Todetaan kokouksen oikea koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
 4.   Hyväksytään kokouksen asialista
 5.   Keskustellaan seuraavan vuoden toiminnan päälinjoista ja päätetään 
             tarvittavista vuosikokouksen valmisteluun liittyvistä asioista

 6.   Kerhotalo Marjalan tilanne

 7.   Informaatio - ja keskustelukysymykset

 8.   Muut mahdolliset jäsenten puheenvuorot (ei päätettäviä asioita)

 9.   Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
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Syyskokous 

Suurin kurpitsa
Syyskokouksessa ratkeaa, kuka marjislainen on 
kasvattanut suurimman kurpitsan tänä kesänä! 
Tuo oma kurpitsasi Kerhotalolle viimeistään 
klo 17.30. 

HUOM! 
Kasvienvaihtotoria ei tällä kertaa järjestetä
syyskokouksen yhteydessä.
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ALUEEN PORTIT
Alueen kaikki portit pidetään suljettuina koko talven 
ajan 1.10.–30.4. Alueen perusavain käy porttien 
lukkoihin. Muistathan talvikautena aina lukita portit 
oman mökkisi ja koko alueemme turvallisuuden 
vuoksi.

JÄTEHUOLTO
Roskasäiliöt tyhjennetään viimeisen kerran 3.10.

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

KIOSKI
Marjalan kioski on avoinna  viimeistä kertaa 
sunnuntaina 17.9. ja torstaina 21.9. Syys-
kokouksen aikaan. Kioskin varasto olisi tarkoitus 
myydä silloin tyhjäksi, joten kannattaa tulla paikalle! 
Alennuksia luvassa!

SAUNA
Viimeinen saunakerta on lauantaina 30.9. 
Perinteinen joulusauna on Tapaninpäivänä 26.12.

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

KATUVALOT
Katuvalot ovat päällä ainakin lokakuun loppuun.

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

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

VEDET
Vedet suljetaan viimeistään lokakuun alkupuolella, 
elleivät yöpakkaset pakota tekemään sitä aikaisem-
min. Verkosto puhallutetaan tyhjäksi sulkemisen 
jälkeen. 

HUOM! 
Yhdistys vastaa vesijohtoverkostosta palstakoh-
taiseen päähanaan asti, siitä eteenpäin jokainen 
mökkiläinen vastaa omalla palstallaan vesijärjestel-
män huoltamisesta. Tyhjennä ja suojaa asentamasi 
johdot ym. jäätymiseltä. Vedet kytketään keväällä 
yölämpötilojen salliessa. 

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

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

Syksyn muistilista

Söpöä ja 
sydämellistä 
perunasatoa!
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Turvallisuus
Alueellamme kävi myös palolaitoksen edustaja 
katsomassa käytössämme olevien rakennusten 
paloturvallisuutta. Muutamia huomautuksia tuli 
sieltäkin suunnalta, mutta niihin on tartuttu ja osa 
on jo ehditty korjata. Kaikkia mökkiläisiä pyydettiin 
muistuttamaan, että mökissä on tärkeää olla palo-
varoitin ja että siinä pitää olla patterit. Mökkiin on 
syytä hankkia sammutuspeite kaiken varalta. 

Mikäli asukas kutsuu ambulanssin, paloauton tai 
poliisin paikalle, on syytä mennä opastamaan tietä, 
koska alueemme on melko sokkeloinen. 

Muistattehan myös, että tulisijojen nuohous tulee 
suorittaa vähintään kolmen vuoden välein.

Puunkaatamiseen voi kysyä apua yritykseltä 
www.puunkaatoakuikka.fi p. 041 464 3794.
Heille siirtolapuutarhassa työskentely on tuttua. 

Yhdistyksen hallituksella on velvollisuus puuttua 
epäkohtiin edustaen tässä kaupungin antamia 
ohjeita. Toivomuksena on, ettei huomautuksia 
otettaisi henkilökohtaisuuksina, vaan hallituksen 
tavoitteena on pitää alueestamme hyvää huolta.

Tärkeää asiaa alueen hoidosta
Kaupungin suorittamassa katselmuksessa kiinnitet-
tiin edelleen huomiota ylisuuriin puihin. Ne ovat 
aiheuttaneet sanomista jo monena vuotena peräk-
käin, siksi huomautuksiin on suhtauduttava vakavasti. 
Sama koskee luvattomia rakennelmia ja mökkien 
värejä, jotka eivät löydy meidän värikartasta. 

Kaupungin edustaja pyysi muistuttamaan siitä, että 
talojen alustat tulee suojata verkoilla etteivät 
supit ym. pesiydy sinne talven aikana.

Myös pitkään hoitamattomana olleisiin palstoi-
hin kiinnitettiin huomiota. Kaupungin ohjeistuksen 
mukaan vuokraoikeuden omistajalle annetaan kol-
me kirjallista huomautusta, minkä jälkeen aloitetaan 
irtisanomisprosessi. Tämä siis siinä tapauksessa, että 
epäkohtiin ei ole tullut parannusta.

Mökkiläiset ovat kyselleet, että miksi nyt on kiinni-
tetty joihinkin asioihin enemmän huomiota kuin 
ennen. Tähän ei ole antaa yleispätevää vastausta, 
ehkä eri ihmiset näkevät asioita eri tavoin. 

Yleisohjeena haluan muistuttaa, että lukekaa ensin 
säännöt ja ohjeet ja kysykää, jos ette ole varmoja.  
Ei kannata tehdä suuria investointeja, jos sitten  
joutuukin purkamaan niitä. Esimerkiksi mökkien 
maalikoodit ovat olleet vuosikausia samoja, niissä 
ei pitäisi olla mitään epäselvää.

Entä sitten huoltokäytävät? Joillain naapuruksilla 
on tilanne, jossa vain toinen pitää käytävästä huolta. 
Näin ei saa olla, vaan jokaisen on huolehdittava oma 
osuutensa. Mikäli huoltokäytävässä on edellisen 
asukkaan (tai omilta) jäljiltä vaneria, kattohuopaa 
tms. ne on poistettava. 

Kaupungin laatimat yhteiset pelisäännöt ovat 
kaikille samat, ja puutarhoilla saa olla omia tarken-
tavia ohjeita. Niitä ei kulloinkin istuva hallitus sanele 
mielivaltaisesti, kuten joskus kuulee esitettävän.

Tervetuloa 
purkutalkoisiin!

Perjantaina 29.9. klo 14 alkaen 
vanhan keittiön purkutalkoot 
Kerhotalolla. Nähdään siellä! 
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Perinnerakentaminen
Hannu Rinne kertoi perinnerakentamisesta ja vanhan 
mökin korjaamisesta innokkaalle kuulijakunnalle. 
Erityisesti illasta jäi mieleen seuraavat totuudet:

      • Maali ei homehdu vaan lika sen pinnassa. 

      • Ongelma ei ole rakenteen kastuminen 
        vaan se, ettei se pääse kuivumaan. 

      • Hengittävä talo kuivaa itse itsensä.

      • Punamulta onnistuu aina.

Pojat: 
4–5 v.
1. Aarre Oksanen

6–7 v.
1. Väinö Loikkanen
2. Sisu Riihimäki

8-10 v.
1. Eero Haarala
2. Patrik Pekkala
3. Väinö Vahanen

11-12 v.
1. Veeti Grönvall
2. Leo Haarala
3. Noel Heinonen
4. Ilari Jenu

Kesäkässää saunan terassilla  
Viidettä kesää peräkkäin naiset kokoontuivat tiistai-
iltaisin saunan terassille opettelemaan uusia taitoja tai 
valmistamaan kesken jääneitä käsitöitä loppuun. Joka 
vuosi mukaan on tullut uusia puutarhureita tutustumaan 
muihin kesänaapureihin.

Tänä kesänä saatiin Turtolan Ullalta ihan uudenlaisia 
ohjeita neulomiseen ja Heli Nieminen opasti heijastin-
korujen tekemisessä. Terttu Koljosen kanssa teimme 
kynsilakkakoruja.

Terassilla nauru raikaa kesäillassa, sillä tekemisen lisäksi 
tärkeintä on yhteinen säännöllinen tapaaminen. 
Tervetuloa mukaan ensi kesänä!

kuun vaikutus
Anne Pöyhönen valisti ikivanhasta tiedosta, miten 
kuu vaikuttaa puutarhanhoitoon. Tässä perusneuvoja, 
joita ei tarvitse uskoa, mutta voi kokeilla sadon paran-
tamiseksi ja kitkemisen vähentämiseksi:

• Kaikki maan alla kasvavat, esim. peruna, istutetaan   
  vähenevän kuun aikana. Näin saadaan suurempi sato.

• Kaikki maan päällä kasvavat, esim. marjapensaat, 
  istutetaan kasvavan kuun aikana.

• Rikkaruohot kitketään ja pensaat ja puut leikataan 
  vähenevän kuun aikana ja aina iltapäivällä. Tämä 
  vähentää kasvua.

• Saunavihdasta tulee paras, kun se tehdään kasvavan 
  kuun aikana. 

kesän
luennot

vietettiin lämpimässä ja aurinkoisessa säässä heinäkuun 
puolivälissä. Kisoihin osallistui peräti 25 innokasta lasta. 
Räiskäleet maistuivat palkintojenjaon jälkeen. 
Ensi vuonna uudelleen! 

Pituusheitto, 40 metrin juoksu ja tarkkuusheitto 

Tytöt:
0–3 v.
1. Fanni Leinonen

4–5 v. 
1. Siiri Holmberg
2. Emilia Perho

6-7 v. sarja:
1. Minea Alenius
2. Kerttu Oksanen
3. Ava Tourunen
4. Ingrid Holmberg
5. Aava Heinonen
6. Sohvi Leinonen

8–10 v.
1. Ida Tourunen
2. Matleena Oksanen
3. Matleena Grönvall
4. Pihla Loikkanen
5. Linnea Mankinen 
6. Mariel Mitrofanoff

Lastentapahtuma



Taidetta ja käsitöitä

Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna Marjiksen kerhotalolla 
nähtiin, kuinka taitavia puutarhurimme ovat myös tekemään taidetta ja 
käsitöitä. Näyttelyyn oli töitään tuonut toistakymmentä mökkiläistä ja 
tekniikoiden erilaisuudesta näkyi laaja osaaminen.

Seinät olivat täynnä tauluja ja pöydillä oli taitavien käsityöntekijöiden 
ja matonkutojien tuotoksia. Esillä oli niin kudottuja sukkia kuin isoja 
mattoja. Olipa yhden mökin huovutettu peikkoperhekin päässyt 
näytille. Kierrätysmateriaaliakin oli hyödynnetty, kuten Seija Kokon 
rahkapurkkien kansista tehdyissä ikkunaverhoissa.

Vaikka näyttely ei myyntinäyttely ollutkaan, 
niin ostajia olisi ollut useille töille. 

Heidi Halm

7

Lastentapahtuma



8

Elokuisena lauantaina osallistuimme Suomi 100 
-tapahtumaan yhteisellä piknikillä Kerhotalonmäellä. 
Tunnelman täydensivät upeat esitykset kitaransoitosta 
runonlausuntaan. Otettaisko ensi kesänä uusiksi?

Pitkästä aikaa saimme nauttia näytelmästä. 
”Pelkkää petkutusta” veti Kerhotalon täyteen 
ja sai mökkiläiset ulvomaan naurusta.

Karaokeisäntä Sakke laulatti 
lähes täyttä salillista laulun-
 ja tanssinhaluisia mökkiläisiä 
heinäkuun pimenevässä 
illassa.

Lasten tanssileiri huipentui juhannusaattona 
uskomattoman hienoon esitykseen!

Juhannuskokkoa poltettiin
Marjaniemen VPK:n 
valvonnassa.

“Tuo tullessas, vie mennessäs” 
oli tämän kesän uusi hitti. Tapahtumassa 
vaihdettiin omia vaatteita ja muita tavaroita 
maksutta toisten hyviin tavaroihin. Tämä 
toteutetaan  ensi kesänä varmasti uudelleen! 

kesäkivaa Marjiksessa

Juhannuksena tanssimme 
yhdessä koko Suomen kanssa Hulahulaa. 

Maailmanennätystä ei syntynyt mutta kivaa oli!


