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Hallitus
  

Puheenjohtaja
Katselmusasiat,  
ympäristötoimikunta
Taimi Manninen
Vadelmatie 83
050 363 3060
taimi.manninen@gmail.com

Hallituksen varapuheenjohtaja 
Marjala-toimikunnan
varapuheenjohtaja
Rauni Söderlund
Herukkatie 251
0400 811 248
rauni.soderlund@hotmail.com

Yhdistyksen sihteeri 
Rakennustoimikunnan jäsen
Matti Taina
Herukkatie 246
 044 243 3071
mattitaina57@gmail.com

Taloudenhoitaja 
Kulttuuritoimikunnan  
puheenjohtaja, 
tiedotusvastaava 
Arto Härkönen 
Muuraintie 305 
050 487 1273 
arto.harkonen@gmail.com

Jäsensihteeri 
Heikki Niemi 
Mustikkatie 162 
040 540 1044 
jyde@kolumbus.fi 

Tietotekniikkavastaava
Rakennustoimikunnan jäsen 
Frans Wärn
Karpalotie 200
050 591 9789
fw@iki.fi 

Teknisen toimikunnan
varapuheenjohtaja
Saunatoimikunnan jäsen
Leo Pusa
Omenatie 112
040 832 4218
leo.a.pusa@gmail.com

Marjala-toimikunnan jäsen
koordinaatiovastaava – talkoot 
(talkookirjoista huolehtiminen)
Anne Franck
Mesimarjatie 232
046 844 4152
annef.marjis@gmail.com

Marjala-toimikunnan jäsen 
Tapahtumavastaava 
Marjala-toimikunnan jäsen
Tommi Ahtonen
Mustikkatie 136
040 551 2219
tommi.ahtonen@kolumbus.fi

KULTTUURITOIMIKUNTA 
Puheenjohtaja
Arto Härkönen 
050 4871273
Muuraintie 305

Jäsenet: 
Ansu Korhonen, 
Marita Pirttimaa, 
Heidi Halm 
ja Anne Mattsson

Yhdistyksen tiedottaja
Ansu Korhonen
0400 604693
Vadelmatie 77

YMPÄRISTÖTOIMIKUNTA
Puheenjohtaja 
Tuija Lujanen-Lampi 
050 4082488
Vadelmatie 80

Jäsenet: 
Eija Säynevirta, 
Mirja Tarvainen, 
Tiina Vuorelainen ja 
Daniel Richterich

Toimikunnat 
MARJALA-TOIMIKUNTA 
Puheenjohtaja 
Juha Keränen
050 5271709
Karpalotie 208

Varapuheenjohtaja 
Rauni Söderlund
040 0811248
Herukkatie 251

Jäsenet: 
Tommi Ahtonen,
Sari Jenu ja
Anne Franck

Tapahtumavastaava
Tommi Ahtonen
040 5512219
Mustikkatie 136

Koordinaatiovastaava 
talkoot
Anne Franck
Mesimarjatie 232
046 844 4152 

TEKNINEN TOIMIKUNTA
Puheenjohtaja, yhdistyksen isännöitsija
Heikki Kylliäinen, 050 0602836, Mansikkatie 275
Varapuheenjohtaja 
Leo Pusa, 040 8324218, Omenatie 112
Jäsenet: Maanus Kukk ja sähköryhmän vetäjä

Huoltoryhmä
Ryhmänvetäjä Maanus Kukk, 040 8133326
Vadelmatie 77

Jäsenet: Leo Pusa

Avainvastaava 
Matti Kuula, 050 589 1232, kuula@iki.fi

Sähköryhmä
Ryhmänvetäjä (vetäjää haetaan)

Jäsenet: Risto Kivelä, Leo Pusa, Toni Kari, 
Lauri Levola ja Heikki Kylliäinen

RAKENNUSTOIMIKUNTA
Ryhmänvetäjä Heikki Kylliäinen

Jäsenet: Frans Wärn, Leo Pusa ja Matti Taina

SAUNATOIMIKUNTA
Tiiminvetäjä Maanus Kukk, 040 8133326

Jäsenet: Ismo Autere, Matti Lehtola, Ari Lehtonen, 
Pekka Seppänen, Jorma Virkki, Aarne Riikonen 
ja Leo Pusa
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Alueella liikkuu todennäköisesti monenlaisia huhuja Marjalaan ja muuhunkin 
liittyen. Mitä jos seuraavalla kerralla huhun osuessa kohdalle, päättäisitkin 
kysyä sitä asianosaiselta itseltään. ”Onko totta että….”

Kukaan ei ole täydellinen, kaikki teemme virhearvioita elämässämme. Siksi on 
viisasta katsoa eteenpäin ja tehdä kussakin tilanteessa parhaansa. Useimmiten 
on parempi myöntää olleensa väärässä ja pyytää anteeksi, kuin kantaa kaunaa 
sydämessään. Katkeruus ja viha kääntyy helposti omaa itseä vastaan.

Tänään, kun kirjoitan tätä, takana on kevään ensimmäiset talkoot. Jäsenistöä 
oli paikalla kiitettävästi ja hommat sujuivat käden käänteessä. Oli ilo huomata, 
kuinka ripeästi kaikki tarttuivat työhön käsiksi. Kiitos vielä kaikille.

Monenlaisia uusia tapahtumia on tarjolla kesässämme, 
niihin kannattaa osallistua. 

Hyvää kesää kaikille puutarhamme asukkaille!
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KEVÄTINFO su 19.5. klo 13
Tule kyselemään ja ottamaan kantaa! Ennen tilaisuuksia on kahvi-
tarjoilu ja kasvien vaihtotori klo 12 ja niiden jälkeen uusille 
mökkiläisille mahdollisuus kysellä käytännöistä ja tutustua ihmisiin.

Tervetuloa!                                  Hallitus

Varhainen kevät lämpöaaltoineen on hellinyt meitä puu-
tarhureita. Tämän lehden ilmestyessä säätila on jo ehkä 
muuttunut, mutta kesä on yhtä kaikki edessä. Kesä Marja-
niemessä on joillekin ensimmäinen ja joillekin viimeinen. 
Iloa tuottaviin asioihin liittyy usein myös haikeutta. Jostain 
luopuessaan saa jotain tilalle. Eletyt hetket seuraavat jossain 
mielessä aina mukanamme.

Jäsenistön mieltä on hämmentänyt toiminnassamme tapah- 
tuneet muutokset. Talkookäytännön muutos juontaa juurensa 
verottajan kantaan. Sitä on selvitelty useaan otteeseen, ja 
myös Siirtolapuutarhaliitto selvittää mahdollisia veroseuraa-
muksia pakollisten talkoiden suhteen. Kaikkea on hallituk-
sessa pohdittu yhteisvoimin, mitään ei ole tehty jonkun 
yksittäisen henkilön päätöksestä. Edes sellaista tilannetta 
ei ole kertaakaan syntynyt, että puheenjohtajan ääni olisi 
ratkaissut käsiteltävän asian. 

Suosikaa 
ilmoittajiamme! 
Olemme ottaneet 
kevätlehteemme 
jonkun verran mainoksia 
kattamaan lehdenteon 
kuluja. Käyttäkää hyväksi 
ilmoittajiemme palveluita.  
Uusista mahdollisista 
ilmoittajista otamme 
mielellämme vinkkejä 
vastaan.



Palstoille suositellaan istutettaviksi hillittykasvuisia hedelmä- ja
koristepuita. Pienikokoisen puun latva ja juuristo eivät kasva  
tontin ulkopuolelle, jos ne sijoitetaan riittävälle etäisyydelle  
tontin rajasta. Puun valinnalla voidaan myös säästyä työläiltä  
leikkaustöiltä. Luonnonvaraiset lajit (paju, mänty, salava …)  
ovat liian voimakaskasvuisia. Niiden leikkaustarve on pienellä 
palstalla jatkuva ja silti juuristo voi ulottua oman tontin ulko- 
puolelle. 

Jos palstalle on aikanaan istutettu isoja puita, ne kannattaa poistaa 
hallitusti, jolloin tilaa vapautuu muuhun käyttöön. Versovat kannot 
voidaan sivellä herbisidillä kasvun lopettamiseksi. Myös vanhat 
omenapuulajikkeet aiheuttavat paljon leikkaustyötä ja niiden tilalle 
voi harkita uusia kääpiölajikkeita. Uutta lajiketta kokeiltaessa 
kannattaa kiinnittää huomiota taimen alkuperään ja viljely-
vyöhykesuositukseen.
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Uusi hallituksessa 
Anne Franck
Mesimarjatie 232

Hallituksen kokoonpanoa pienennettiin, kun toimikuntien roolit  
saatiin valmiiksi ja käyttöön. Mukaan toki mahtui yksi uusikin kasvo, 
Anne Franck.

Anne on varsin tuore mökkiläinen, hän on ollut Marjaniemessä ja 
Mesimarjatiellä vuodesta 2017. Mökin hankkiminen on kuitenkin 
ollut mielessä jo kotvan aikaa. - Jo pikkulikkana ihastuin kivoihin  
pieniin mökkeihin ja olin varma, että tuollainen mulla vielä joskus on, 
Anne kertoo.

Tänä vuonna Anne aikoo siirtää puutarhansa kesäaikaan, ”viime vuonna 
omenapuu kukki vasta syyskuussa”. Kerrostaloasukkina Anne aikoo  
harjaantua puutarhanhoitoon perinteisen yrityksen ja onnistumisen 
kautta. Tuoreen puutarhan kukkapenkki tuottaa vielä keväisin yllätyksiä.

Hallituksessa Anne ottaa vastulleen murrosvaiheessa olevan talkoo-
toiminnan. Tervetuloa ja onnea Anne!

Puut palstoilla
Puut ja niiden koko ovat puhuttaneet Marjaniemen siirtola-
puutarhassa. Viime vuonna katselmuksissa kertyi useita  
huomautuksia luonnonvaraisista tai liian suurista puista.  
Katselmoijat ovat tärkeitä neuvonantajia. Pyysimme 
katselmointiin osallistuneilta metsänhoitaja Outi Oreniukselta 
ja agronomi Daniel Richterichiltä kommenttia:

Portit pidetään kesäkaudella auki 7-22. Älä sulje portteja ennen 
iltakymmentä, jotta alueellamme olevat vieraat eivät jäisi kiipeliin!
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Mihin ne rahat meni?
Olemme siirtyneet sähköiseen kirjanpitoon. Samalla laskutus automatisoituu. Jatkossa lasku  
tulee vakituiseen kotiosoitteeseen. Tarkastathan jäsentiedoistasi, että kotiosoitteesi on 
oikea. Laskulla on monta eri elementtiä eikä sen loppusumma valitettavasti pienene. Alla on 
lueteltu laskulla esiintyvät summat ja niiden tärkeimmät käyttökohteet. Kerhotalon lainan  
lyhennystä lukuun ottamatta mikään raha ei ole korvamerkittyä vaan ohessa esitetään idea,  
mitä varten kyseinen maksu on.

Jäsenmaksusta (70 euroa) noin puolet käytetään yhdistyksen omiin jäsenmaksuihin.  
Suurin on Suomen siirtolapuutarhaliitto, jonka maksu on 33 euroa per mökki. Tämän maksun  
voi hyödyntää esimerkiksi käyttämällä lehden välissä tullutta alennuskorttia ja osallistumalla 
liiton järjestämiin koulutuksiin. Aluejärjestön maksu vastaa kahvikupillista per mökki mutta  
tämä osuus on todella tärkeä: aluejärjestö esimerkiksi edustaa kaikkia Helsingin siirtola- 
puutarhoja uuden vuokrasopimuksen neuvotteluissa. 

Jäsenmaksusta maksetaan myös toimihenkilöiden palkkiot ja jäsenistölle suunnatut palvelut, 
kuten omenalava (joka sekin maksoi menneenä kesänä noin 20 euroa per mökki), juhlat ja  
tapahtumat sekä yhdistyksen tiloihin ja talkootoimintaan liittyvät vakuutukset.

Huoltomaksusta (35 euroa) tasan puolet menee jätehuoltoon – enemmänkin, jos astiat  
täytetään yli eikä pahviroskia litistetä. Avonainen kansi tuottaa aina lisälaskun ja jos kansi on  
yli 45 astetta auki, astiaa ei tyhjennetä ollenkaan. Lehden ilmestyessä muovinkeräysastioiden 
pitäisi olla jo käytössä. Lajitellaan muovi erikseen, se on hyvä tapa pudottaa jätemaksuja.
Toinen puoli huoltomaksusta kuluu kauden aikana tehtäviin yhteisen omaisuuden kunnostuksiin.

Vesimaksu (45 euroa) kattaa nykyisen vedenkulutuksen. Sen pystyisi puolittamaan mutta  
se vaatisi huolettoman sadetinkulttuurin lopettamista. Kun kastellaan päiväsaikaan, viidestä  
lorotetusta vesilitrasta neljä haihtuu. Iltakastelun hyöty on siis viisinkertainen. Sadevesi on 
ilmaista – vesikouruista tuleva vesi kannattaa kerätä kasteluvedeksi.

Yleisten alueiden hoitomaksu (100 euroa) otetaan hallituksen esityksestä ja vuosikokouksen 
päätöksellä tänä vuonna käyttöön, koska talkoisiin osallistuminen on vähentynyt alle kriittisen 
rajan. Tuo summa ei toki kata kaikkea talkoilla tehtyä työtä, noin puolet. Ahkeria talkookäsiä ja 
aitoa yhteisöllisyyttä tarvitaan edelleen. Ehkä aidosti vapaaehtoiset talkoot innostavat meitä 
niin, että ensi vuodeksi tätä summaa pystytään pudottamaan? 

Maksu kerätään joka mökiltä. Valitettavasti näin täytyy tehdä, vaikka jotkut tekevät talkootöitä 
satoja tunteja kesässä. Kerättävällä summalla katetaan muun muassa saunan, kerhotalo  
Marjalan, huoltorakennusten ja vessojen siivous sekä kirjanpito. 

Sähkön kiinteä maksu (40 euroa) on sama kustannus kuin kuukausimaksu omassa sähkö-
laskussa. Siellä oleva 3 eur/kk hukkuu helposti muun laskun sekaan mutta 40 eur/vuosi tulee 
helpommin näkyviin.

Sähkön kulutusmaksu (14 senttiä/kWh) on isompi kuin kotisähkölaskussa, koska tähän  
summaan sisältyy yhdistyksen yleisten tilojen ja alueen katuvalaistuksen kuluttama sähkö.

Sähkö- ja antenniverkon perusmaksun (20 euroa) tarkoitus on sitoutua siihen, että  
yhdistyksen vastuulla olevat verkot pysyvät käytettävissä. Summa on toki pieni osa verkoston  
vuosittaisesta poistosta eli kirjanpidollisesta arvonalenemasta. Ennakoivalla huoltotyöllä  
pyritään lisäämään näiden verkkojen elinvuosia.

Kerhotalon laajennuksen lyhennys (100 euroa) liittyy kerhotalon laajennuksen ja  
remontin lainan takaisinmaksuun ja sisältää vuosittaisen lainanlyhennyksen ja korkokulut.  
Viimeisen kerran tämä rivi on laskulla vuonna 2025.

Näiden lisäksi laskulla on luonnollisesti kaupungin perimät tontinvuokrat, joissa yhdistys pyrkii 
laskuttamaan saman summan kuin kaupunki yhdistykseltä veloittaa. Puutarhatontti ja mahdollinen 
viljelypalsta veloitetaan erikseen.
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Hyvä tietää pysäköinnistä

!
Huhtikuun 2020 alusta lähtien antenniverkossa lähete-
tään vain teräväpiirtolähetyksiä. Tämä edellyttää, että 
vastaanottimessa on T2-viritin.

Helpoin tapa selvittää vastaanottimesi toimivuus on se, 
että haet kaukosäätimelläsi kanavapaikan 21 (Yle TV 1 
HD).  Jos näet ohjelman, kaikki on kunnossa. Muuten 
joudut hankkimaan uuden vastaanottimen.

Marjaniemen antenniverkko tulee vaatimaan säätöä 

Marjaniemen siirtolapuutarhassa on noin sata mer-
kittyä pysäköintipaikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos 
jokaisella mökkikunnalla olisi yksi auto, jäisi yli 200 
ajoneuvoa alueen ulkopuolisten pysäköintipaikkojen 
varaan. Paikkojen vähyyden vuoksi onkin tärkeää, että 
niitä käytetään oikein. Moottoripyörille ja mopoille on 
osoitettu pysäköintipaikkoja Pääportin pysäköintialu-
eelta. 

Marjaniemen pysäköintipaikat on tarkoitettu vain yh-
distyksen jäsenille ja niihin saa pysäköidä käyttämällä 
pysäköintilupalappuna Mökkikorttia. Jokaiselle mök-
kikunnalle on jaettu yksi Mökkikortti. Mökkikortti on 
pidettävä autossa siten, että se näkyy tuulilasin kautta 
ulos. Vieraiden ja muiden ulkopuolisten ajoneuvot on 
ohjattava esim. Tulisuontien varren pysäköintipaikoille. 
Toki voit lainata mökkikorttia, mutta sitten oma auto 
on pysäköitävä alueen ulkopuolelle.

Ajoneuvoja ei saa pysäköidä levennyksille tai nurmikolle. 
Marjaniemen pysäköintipaikoille ei saa pysäköidä perä-
kärryjä, venetrailereita, työkoneita, matkailuvaunuja, eikä 
sellaisia ajoneuvoja, jotka kokonsa puolesta eivät mahdu 
pysäköintiruutuun. Pysäköintipaikat eivät myöskään ole 
tarkoitettu ajoneuvojen säilyttämiseen.

Marjaniemen siirtolapuutarhan alueella suorittaa pysäköin-
ninvalvontaa Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonta. 
Myös yhdistyksen hallitus ja toimikunnat seuraavat pysä-
köinnin sujumista. 

Hallitus tekee alueella satunnaisia valvontakierroksia, 
että  mahdollisimman monelle mökkiläiselle löytyisi parkki-
paikka. Luvattomille alueille pysäköinti on myös turvallisuus-
riski, johon hallituksen jäsenet voivat puuttua.

mutta säätö voidaan aloittaa vasta muutoksen jälkeen. 
Ensi vuonna on siis odotettavissa pitkiäkin katkoksia  
TV-kanavien jakelussa. 

Onko sinulla sähkö- tai elektroniikka-asentajan perus-
taitoja vastaava osaaminen? Etsimme ihmisiä, jotka ensi 
vuodesta alkaen voisivat ottaa antenniverkon ylläpidon 
hoitoonsa. Antenniverkon säätämisen jälkeen ongelma-
tilanteiden määrä tulee olemaan pieni. Heikki Valtonen 
antaa tehtävään perehdytyksen.

Toimiiko TV:si 1.4.2020 jälkeen Marjaniemessä?



Uudet nettisivut
Marjiksen nettisivut ovat muuttaneet uuteen 
paikkaan - tosin osoite on vanha tuttu marjis.net. 
Uudet sivut on tehty Yhdistysavain-nimiselle alus-
talle. Tätä alustaa käyttävät lähes kaikki siirtolapuu-
tarhat, se tuottaa yhtenäisen asun eri puutarhoille. 
Tällä hetkellä käyttämämme versio tosin on uudempi 
kuin muilla puutarhoilla.

Samaiseen sivustoon liittyy myös uudistettu jäsen-
rekisteri. Jokainen jäsen pääsee itse päivittämään 
keskeiset tietonsa. Tarkistakaa, että sähköposti-
osoitteenne on rekisterissä ja se on oikein.  
Pääsemme nyt lähettämään tiedotteita tarvittaessa 
myös sähköpostilla. Salasanalla suojatut jäsensivut 
antavat meille mahdollisuuden tiedottaa laajemmin 
esimerkiksi taloudellisista asioista. Uusi sivusto siis 
mahdollistaa paremman avoimuuden ja toiminnan 
läpinäkyvyyden.

Uudet sivut ovat nopeat - myös päivittää - ja ne 
toimivat hyvin niin tietokoneilla, tableteilla kuin 
puhelimenkin näytöllä. Sivurakenne on pidetty 
alkuvaiheessa mahdollisimman paljon ennallaan. 
Sivuston valinta tehdään ylhäällä. Kun siellä klikkaa 
esim. Yhdistys-sivustoa, avautuvan sivun vasempaan 
laitaan ilmestyvät tarkemmat valinnat, esimerkiksi 
Toimikuntien tehtävät. Jos näillä tarkemmilla sivuilla 
on vielä alavalintoja, vasemmalla puolella näkyy  
puumainen rakenne.

Etusivulla on uutisten vierellä näkyvissä myös  
Marjiksen Facebook-sivut.

Uutena osiona on Talkoot-sivusto. Se jakautuu toimi-
kuntiin, toimikuntasivuilta näkee kunkin toimikun-
nan tulossa olevat talkootarpeet. Samalla sivulla on 
lomake, johon pari kohtaa täyttämällä voit kätevästi 
ilmoittautua talkoisiin tai kysellä lisätietoa. Myös 
Yhteystiedot-sivustolla on lomake, jolla voit ottaa  
yhteyttä yhdistykseen missä tahansa asiassa.  
Lomakkeet lähetetään yhteyshenkilöille sähköpostilla.

Talkoosivuilla on myös Talkoolaisia-osio, jossa esi-
tellään Marjiksessa toteutettuja talkoita ja innokkaita 
talkoolaisia. Ensimmäisenä sivuille on ansaitusti saatu 
kuvia saunan alakerrassa olevan Työpajan rakenta-
neista.

Uudesta alustasta puuttuvat ainakin toistaiseksi 
Marjistori sekä kalenteri. Kalenteri on pitkään ollut 
toiminnassa Facebookin puolella. Tekniseltä puolelta 
huonosti toimineen Marjistorin korvaa Marjiksen 
kirppis -niminen Facebook-kirppissivu.

Ilmoitustauluille tehdään tänä kesänä kuukausittai-
nen kooste tapahtumista. Muutoksista ja tärkeim-
mistä tapahtumista tehdään oma ilmoitus.

Tunnukset jäsensivuille jaetaan pian.
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Marjaniemen puutarhalaiset toivottavat 
vierailijat tervetulleiksi
Marjaniemen siirtolapuutarha on jälleen  
mukana AVOIMET PUUTARHAT –tapahtu-
massa sunnuntaina 7.7.2019 klo 12-17. Toi-
vottavasti mahdollisimman moni mökkiläinen 
ilmoittautuu mukaan ja avaa tuolloin porttinsa 
vierailijoille. 

Meiltä löytyy 320 pihaa, joista jokainen on  
ainutlaatuinen. Monelle kävijälle vierailu siirtola- 
puutarhassa on ensimmäinen kerta. Pihan ei tar-
vitse olla viimeisen päälle laitettu. Rikkaruohoista 
tai remonttipaikoista ei tarvitse ottaa stressiä. 
Tärkeintä on mukava vastaanotto. Mökkisi on  
yksityisaluettasi, jota sinun ei tarvitse esitellä, 
ellet itse sitä halua.

Samana päivänä järjestetään myös yleisiä opas-
tettuja kierroksia puutarhan ympäri. Kierroksista 
tiedotetaan lähiseudun lehdissä ja ilmoitustau-
luilla. Kierroksella esitellään vierailijoille hienoa 
puutarha-aluettamme ja yhteisiä tilojamme.  
Marjalan kahvila on avoinna tapahtuma-ajan.

Mukaan Marjaniemen Avoimiin puutarhoihin 
pääset ilmoittautumalla kevätinfossa, merkitse-
mällä nimesi talkookirjaan tai helpoimmin netti-
sivuillamme sivulla Talkoot – Kulttuuritoimikunta.
Ilmoittautuminen avoimiin puutarhoihin  
päättyy 2.6.

Teemapäivästä löytyy lisää materiaalia 
www.avoimetpuutarhat.fi. 

Marjaniemessä lisätietoja voit kysellä 
Heidi Halmilta, puh. 050 593 6074

”Puutarha ei ole koskaan 
valmis, mutta aina kokemisen 

arvoinen”
- Avoimet Puutarhat 2019 Teema -

AVOIMET PUUTARHAT 
–tapahtuma 

sunnuntaina 7.7.2019 
klo 12-17
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Ilmoitustauluilla tapahtumat ilmoitetaan kuukausikoosteena. 
• marjis.net ja Facebook kertovat tapahtumista lisää.

Marjis2030-hankkeen tarkoituksena on kuvata, 
millaista elämämme on uuden vuokrasopimuksen 
vakiinnuttua. Kuluneen vuoden aikana yhdistys 
on ollut aktiivisesti tekemisissä itäisen Helsingin 
kaavoituksen kanssa, koska Helsingillä on tekeillä 
koko itäisen keskustan kehittämissuunnitelma. 
Siirtolapuutarha on alueen vision luontainen 
kaupunkipuisto ja virkistysalue.

Aluejärjestön suojeluksessa yritetään saada 
siirtolapuutarhoja kansallisen kaupunkipuiston 
alueeseen. Marjaniemen alue sopisi erinomaisesti 
kaupunkipuistoksi niin luontonsa, kulttuurinsa 
kuin lähialueyhteistyönkin 
kautta. Näitä elementtejä 
kehitämme sisäisestikin 
järjestämällä linturetkiä, 
Mustapuron taimenbonga-
usta ja yhteisiä tapahtumia 
etenkin Roihuvuori-seuran 
kanssa.

Helsingin linjauksen mu-
kaan ”Siirtolapuutarhat 
ovat myös merkittävä osa 
Helsingin viherverkostoa. Kaupungin strategian 
mukaan viheralueet tulee liittää luotettavasti toi-
siinsa. Sisämaassa olevat viheralueet kytkeytyvät 
merelliseen Helsinkiin viheryhteyksien kautta. 
Strategian mukaan kulttuuri, maisema ja luonto-
arvojen säilyminen, viheryhteyksien yhtenäisyys ja 
jatkuvuus tulee ottaa huomioon. ” Marjis on tärkeä 
osa tällaista ekologista yhteyttä merelle, alueelta 
on viherkäytävä Strömsinlahdelle. Keväinen lintu-
konsertti on elävä esimerkki siivekkäiden suosiol-
lisuudesta.

Lisäksi Helsingin yleiskaava linjaa, että ”siirtola-
puutarhat ovat kulttuurihistoriallisesti, raken-
nustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta 
merkittäviä alueita, joiden omaleimainen tulee 
säilyttää ja niiden avoimuutta tulee lisätä”. Kau-
punginmuseo on jo 2004 puoltanut siirtolapuu-

tarhojen asemakaavatasoista suojelua, myös 
Marjaniemen. Perustana lausunnossa oli alueem-
me kulttuurihistoria, sosiaalihistoria ja merkittävä 
henkilöhistoria.

Marjikselle halutaan asemakaavaan säilyttävä 
suojelumerkintä. Tällainen on valtaosalla Helsin-
gin siirtolapuutarhoista ja sen merkitys on reilusti 
suurempi kuin nykyisen yleiskaavatasoisen suo-
jelun. 

Suojelumerkinnästä olemme keskustelleet kaa-
voituksen kanssa mutta itäisen keskustan vision 

työstäminen on heille valta-
va ponnistus eikä Marjiksen 
kaava tule olemaan hetkeen 
luontaisesti työn alla. Olem-
me siksi lähteneet tekemään 
suojelusta kuntalaisaloitetta. 
Myös tästä olemme keskus-
telleet kaupungin edustajien 
kanssa. Tulokulma on myös 
kiinnostava, koska kunta-
laisaloitteita tekevät yleensä 
yksittäiset ihmiset kovinkin 

erilaisista asioista. Yhdistyksen tekemä kuntalais-
aloite herättää mielenkiintoa.

Vuosikokouksessa päätettiin, että hallitus voi 
jatkaa kuntalaisaloitteen valmistelua. Aloitteesta 
on tarkoitus päättää syyskokouksessa. Käytännön 
työvälineenä ovat Marjalassa järjestettävät  
juttutuvat, joista ensimmäisiin haetaan teemojen 
asiantuntijoita. Teemoja tulevat olemaan aina-
kin luonto ja kulttuuri. Ajankohdat varmistuvat 
asiantuntijoiden aikataulun mukaan. 

Näissä tilaisuuksissa on tarjolla tilaisuus olla 
aktiivisesti mukana tuomassa esiin, millai-
sessa Marjiksessa vietämme tulevaisuudessa 
kesämme. Suunnitelmista on tapana tulla paperin-
makuisia. Juttutupien kautta kuuluva mökkiläis-
ten ääni tekee ne eläviksi.

Marjis 2030



Sirkuskoulu
Tuntuuko elämä siltä, että on 
aina monta palloa ilmassa?
Siirrä taito jälkikasvullekin!  Viime kesänä monia lapsia 
ja lapsenmielisiä ilahduttanut Petja Päivärinne pitää 
sirkuskoulun juhannusviikon maanantaista keskiviik-
koon.  
Ilmoittaudu www.marjis.net

Tanssilan leiriä ei tänä vuonna ole.
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Kankaankudontaleiri lapsille ja nuorille 
kesäkuussa 2019
 Marjiksessa järjestetään 8.-9.6.2019 lapsille ja nuo-
rille viikonloppuleiri, jossa opetellaan kangaspuiden 
osien nimet, kudontatekniikkaa ja materiaalivalintoja.
Suunnitellaan jokin oma työ, jonka voit kutoa kala-
lankaloimeen leiripäivien jälkeen Huoltiksen kangas-
puilla 10.6.- 31.6.2019 välisenä aikana sovitun vuoro-
listan mukaisesti. 
 
Ainut edellytys osallistumiselle on se, että olet  
tarpeeksi pitkä, että jalkasi ylettävät polkemaan  
kangaspuiden polkimia, kun istut kangaspuiden 
ääressä.  Leirille voi osallistua vaikka vain viikon- 
loppuna 8.-9.6.2019.
 
Ilmoittaudu:  
marjaniemen.ryhmapuutarha@gmail.com  
tai mieluiten nettisivuilta  
www.marjis.net/yhdistys/ilmoittaudu  
keskiviikkoon 5.6.2019 mennessä.
Tarkempi ohjelma löytyy Marjiksen 
nettisivuilta. 

Lisätietoja Maritalta p. 040-528 7073

Marjalan maili 21.7. 
– juoksijoille, reippalijoille ja 
nautiskelijoille!



Juhannuksena 
yleisön pyynnöstä 
tanssi- ja bailubändi 
Millie Jean.
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Tule mukaan Marjaniemen 
käsillä tekemisestä 
innostuneiden joukkoon
Vapaamuotoinen ryhmä kokoontuu tiistaisin   
saunan verannalla klo 18-20. 
Ensimmäisen kerran tapaamme juhannuksen 
jälkeen  tiistaina 25.6. suunnittelemaan tämän 
kesän tekemisiä.

Tule kertomaan mitä  haluaisit tehdä tai mitä 
uusia ideoita olet talven aikana oppinut muille 
jaettavaksi.

Kroketti- ja petankkikerhot 
kokoontuvat kerhotalonmäellä sunnuntaisin.

Mölkkykerholaiset perjantaisin.

Älä päästä japanintataria leviämään!  

Päästä tietoisuus 
ongelmallisista 

vieraslajeista leviämään.
Katso: www.vieraslajit.fi

Älä päästä edes kultapiiskua leviämään, 
vaikkei se listalla olekaan.

Juuri vääränlaista kemiaa?
Jos olet hankkimassa omaa käymälää, 

muistathan, että kaupungin rakennusvalvonta 

sallii vain kuivakäymälät. 
Kemialliset käymälät,

vesivessat ja erilliset huussirakennukset 
on kielletty.
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_ Luonnonmukainen maanparannusaine. 
Täysin orgaaninen ja hajuton lannoite, 
joka sisältää ainoastaan turvetta ja 
hevosenlantaa  _ Rumpukompostoitu 
yli 60 °C:ssa, jolloin seoksesta häviä-
vät itiöt ja siemenet  _ Mureuttaa  
maapohjaa  _ Kohottaa maaperän 

pH-arvoa  _ Luovuttaa kasvuravintoa maapohjaan  
_ Sopii kaikille kas-vualustoille: kukka- ja vihannes-
maille, nurmikolle ja pellolle  _ Ei polta kasveja kuten 
monet muut lannoitteet tai hevosenlanta sellaisenaan  
_ Sopii mainiosti luomuviljelyyn

— Palkittu ja ammattilaisten suosima —
— PUUTARHATUOTTEET SUORAAN KOTIIN,

SIIRTOLAPUUTARHALLE TAI VAIKKA VILJELYSPALSTALLE —

KUORIKATETTA, 50 L
Belinda Kuorikate on männynkaarnasta valmistettu maanparannusaine. Se ei sisälä 
torjunta-aineita, eikä haitallisia kemikaaleja. Kuorikate soveltuu käytettäväksi istu-
tusalueiden viimeistelyyn, piha-alueiden ja polkujen raajaamiseen, sekä maanpin-
nan kattamiseen pihalla ja puutarhassa. Kuorikate soveltuu erityisesti puiden
ja pensaiden juuristoalueen kattamiseen. Kuorikate estää rikkakasvien 
kasvua ja auttaa ylläpitämään maan kosteustasapainoa. Kuorikatteen käyttö 
vähentää kastelun tarvetta ja edistää maan pieneliö-toimintaa. Kuorikate 
estää maanpinnan liettymisen ja pitää kasvien lehdet puhtaina sateisena aikana.

25€
3 säkkiä

40€
5 säkkiä

75€
10 säkkiä

SOITA !
 Timo
 040 5876207
 Krista
 040 5508559

ILMAN KULJETUSMAKSUA!
Hinnat kotimyyntihinnasto 

Nyt löydät meidät myös facebookista
yhteistyössä VIIPURIN TURVE JA MULTA

VUODESTA 1995 LÄHTIEN

Tmi PARHAAT PUUTARHAT
Timo Laine, p. 040 587 6207
parhaatpuutarhat@gmail.com

Nyt löydät 
meidät

myös facebo
okista

yhteistyössäVIIPURIN TURVEJA MULTA

• TILAA 040 587 6207 • TILAA 040 587 6207 • TILAA 040 587 6207 • TILAA 040 587 6207 •

PUUTARHATURVE, 80 L
Belinda Puutarhaturve on peruslannoitettu ja 
kalkittu vaalea rahkaturve. Tuote soveltuu 
käytettäväksi kasvualustana ja maan-
parannukseen kaikkialla puutarhassa. 
Erityisesti puutarhaturve soveltuu 
kasvihuonekasvien sekä vihannesten 
kasvualustaksi hyvän ilmavuuden ja 
vedensitomiskyvyn ansiosta. Tuote 

on vapaa kasvitaudeista, sekä rikkakasveista. 
Tuote on turvallinen käyttää syötävien kasvien 
kasvualustana. Kasvukauden aikaiseen lisä-
lannoitukseen suositellaan kastelulannoitetta. 
_ Kasvihuonekäyttöön _ Maanparannukseen

20€
3 säkkiä

40€
7 säkkiä

PUUTARHAMULTA, 50 L
Belinda Puutarhamulta on käyttövalmis, yleis-
lannoitettu ja kalkittu multaseos 
kaikkialle puutarhaan. Multa sisältää 
tasalaatuisiksi seulottuja kasvuturve 
laatuja, hienoa hiekkaa sekä hieta-
savea. Tuote ei sisällä rikkakasvien 
siemeniä eikä raskasmetalleja. 
_ Kukkapenkkin _ Maanparannuk-

seen _ Kasvihuoneviljelyyn _ Nurmikon perustamiseen 
ja paikkaamiseen _ Puiden ja pensaiden istuttamiseen

45€
10 säkkiä

UUTUUS! POLLEN PARASTA, n. 40 L 

50€
4 säkkiä

9 säkkiä
100€

OSTA 20 säkkiä tai enemmän 
MAKSA 4,5 € säkki

KASVUSÄKKI, 50 L
Belinda Kasvusäkin avulla hyötykasvien kasvatta-
minen on helppoa. Kasvusäkin multatila ja ravin-
teet ovat mitoitettu riittämään kahdelle suuri-
kokoiselle kasvavalle taimelle kuten 
esimerkiksi tomaatti tai kurkku. Tai 
kolmelle pienikokoisemmalle taimelle 
kuten paprika. Kasvusäkki sisältää 

kiekkoseulalla seulottuja turvelaatuja sekä hiekkaa. 
Siihen on myös lisätty pitkävaikutteinen lannoite, 
joka lannoittaa kasveja koko kesän ajan. Säkistä löy-
tyy ohjeet istutukseen ja säkin päälle on merkitty 
kohdat, johon kasvit istutetaan. _ Ammitti käytössä 
oleva kasvualusta nyt kotipuutarhurin  käyttöön.

10€
säkki

30€
4 säkkiä 5€

1 säkki

RODO- JA HAVUMULTA, 45 L
  Belinda Rodo- ja Havumulta on käyttövalmis kasvu-
  alustaseos hapanta maata vaativille kasveille. 
  Rodo- ja havumulta sisältää tummaa, sekä vaaleaa
  kasvuturvetta, hietasavea ja hiekkaa. Mullan pH 

  sekä lannoitus on säädetty happaman maan kasveille 
  sopivaksi. Multa soveltuu myös maanparannukseen
  sellaisenaan happaman maan kasveille, ja 

muille puutarhakasveille, jos maan pH on liian korkea. 
_ Havupuut ja pensaat _ Alppiruusut _ Hortensiat 
_ Pensasmustikat _ Atsaleat

BIOLAN KANANKAKKA+MERILEVÄ, 25 L
Biolan Luonnonlannoite on valmistettu kananlan-
nasta kuivaamalla ja rakeistamalla. Siihen on 
lisätty merileväjauhetta tehostamaan kasvien 
hivenravinteiden ottokykyä. Lannoite sisältää 
kaikki kasvien tarvitsemat pää- ja hivenravinteet 
luonnollisessa muodossa. Se antaa kasveille voim-
akkaan kasvun ja runsaan kukinnan sekä ravintoa 

maan pieneliöille ja kastemadoille. Lannoite ei sisällä 
rikkakasvien siemeniä eikä taudinaiheuttajia; sitä on 
turvallista käyttää myös raakana syötävien lehtivi-
hannesten ja juuresten lannoitukseen.

• TILAA 040 587 6207 • TILAA 040 587 6207 • TILAA 040 587 6207 • TILAA 040 587 6207 •

29€
6 säkkiä

17€
1 säkki

Siskon Siivous Oy huolehtii Marjalan, Huoltiksen ja saunan 
siivouksesta touko-syyskuussa. Joustattehan esim. suihkujen 
ja pukuhuoneiden käytössä siivousaikaan. 

Kuvaus siivouspalveluista on nähtävissä nettisivujemme jäsen-
sivuosiossa. Jos siivousta on tarve tihentää tai siivouksesta on 
muuta palautetta, ottakaa yhteyttä isännöitsijään tai helpoiten 
nettisivujemme Yhteydenotto-sivun lomakkeen kautta.

Siskon Siivous
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Olet lämpimästi tervetullut mukaan ympäristötoimi-
kuntaan. Kokoonnumme muutaman kerran vuodessa 
suunnittelemaan ympäristön hyvinvointiin liittyviä 
tapahtumia yhteiseksi eduksemme.

Halutessasi ota yhteyttä allekirjoittaneeseen, 

Tuija Lujanen-Lampi
ympäristötoimikunnan puheenjohtaja

Palstakatselmuksista kesällä 2019

kunnossa korjattava

1. Pensasaita saa olla korkeintaan 1,4 m korkea ja 60-100cm leveä koko 
kesän ajan. Mittaus suoritetaan hiekkatien keskikohdalta. Siirtola-
puutarhurin velvollisuuksiin kuuluu myös hiekkatien puhtaanapito.

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

3. Palstan piha-alueen on oltava siisti ja hoidettu. Palstan puolella voi olla 
istutuksia, mutta ne eivät saa levitä huoltokäytäville eivätkä pensasai-
tojen yli tielle. Palstojen huoltokäytävien on oltava asianmukaisessa 
kunnossa.

4. Palstalla saa kasvaa hedelmäpuita, pensaita, hyöty-ja koristekasveja. 
Puiden korkeus saa olla enintään 4,5 m ja pensaiden enintään 1,7 m. 
Vadelmat saavat kasvaa 2,5 metrisiksi.

5.
Luonnonpuita ei sallita. Leikkausajankohdasta voi neuvotella  
katselmusryhmän kanssa.

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

Talven aikana ympäristötoimikunta päivitti palstakatsel-
muslomakkeita. Tutustu palstakatselmuslomakkeeseen 
hyvissä ajoin. Lomakkeesta voit selkeästi lukea, mihin  
asioihin tulee kiinnittää huomiota palstan kasvillisuu-
dessa. 

Tänä vuonna jatkamme katselmusten tekemistä talkoo-
porukalla. Sinulla on mahdollisuus ilmoittautua talkoo-
porukkaan!

Osallistujille pidetään katselmus-perehdytys 
ti 11.6.2019 klo 18 -19. 
Kokoonnumme kerhotalon edessä.

Katselmuskierros suoritetaan heinäkuun 
1. viikolla eli 1.-7.7.2019. Tarkista tarkat päivä-
määrät ilmoitustaululta tai Marjis.net -sivulta. 
Toivottavasti voit olla palstalla katselmuksen aikaan.

PS.  Muistathan, että kasvien 
         vaihtotorit järjestetään 
         tunti ennen kevätinfo- ja  
         syyskokoustilaisuuksia 
         Marjalan pihalla.
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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
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Pukkaako remonttia 
tai rakentamista? 
Jos aiot rakentaa uuden mökin tai kunnostaa vanhaa tai 
rakentaa muita rakennelmia palstallesi on hyvä tietää  
miten toimia lupa- ja rakentamisasioissa. Tutustu ensin  
huolellisesti vuosikokouksen 6.4.2019 vahvistamaan uuteen 
Rakentamistapaohjeeseen. Mökin ja kaikkien rakennelmien 
uudis- ja korjausrakentamiseen tarvitaan aina toimenpide-
lupa yhdistyksen hallitukselta. Luvan hakemiseen käytetään 
yhdistyksen Toimenpidelupahakemus -kaavaketta. Luvat  
ovat maksullisia. Ennen hakemuksen täyttämistä ja rakenta-
misen tai kunnostamisen aloittamista on hyvä tilata Aloitus-
katselmus yhdistyksen isännöitsijältä. Aloituskatselmuksessa 
saat hyviä neuvoja ja opastusta lupiin ja rakentamiseen  
liittyvissä asioissa. 

Kaikki ohjeet ja kaavakkeet löydät yhdistyksen nettisivuilta:   
www.marjis.net/ohjeet/rakentaminen/
Rakentamistapaohjeen saat paperisena Marjalan
kahvilasta tai isännöitsijältä.

1. tarkastus, kun mökin tai muun rakennelman 
paikka on merkitty tontille 

2. tarkastus, kun mökin tai rakennelman pohja 
on tehty

3. tarkastus, kun runko on pystytetty ja  
harjakorkeus on mitattavissa

4. lopputarkastus tehdään, kun mökki tai  
rakennelma on valmis

Remontti-Reiskan tai -Raijan 
toimenpidelista:
• Lue Rakentamistapaohje

• Tilaa Aloituskatselmus

• Täytä Toimenpidelupahakemus ja tarvittaessa  
siihen liitettävät liitteet mm. asemapiirros

• Odota hallituksen päätöstä asiassa (hallitus  
käsittelee lupa-asioita kerran kuukaudessa)

• Kun olet saanut hallitukselta toimenpideluvan,  
voit aloittaa rakentamisen tai korjaustyön 

• Mikäli olet rakentamassa mökkiä tai muuta  
rakennelmaa kuten: leikkimökkiä, grillikatosta,  
kasvihuonetta, pesukatosta, terassia tai patiota,  
tilaa isännöitsijältä seuraavat ohjeen mukaiset  
tarkastukset:

Uuden Rakentamistapaohjeen mukaan mökin värin vaihta-
misen lisäksi myös mökin uusintamaalaus ja katon kate-
materiaalin uusiminen vaativat toimenpidelupaa. Marja- 
niemen siirtolapuutarhan mökeille on kaupungin rakennus-
valvonta hyväksynyt 9 erilaista väriä. Löydät päivitetyt väri-
koodit Rakentamistapaohjeesta. Luvalliset värit löydät myös 
roskakatosten seiniin kiinnitetyistä maalatuista laudoista 
luonnollisen värisinä.

Rakentamista ja kunnostamista sekä rakennusten ja raken-
nelmien kuntoa ja ohjeiden ja määräysten mukaisuutta val-
voo yhdistyksen Teknisen toimikunnan Rakennusvalvonta-
ryhmä ja isännöitsijä. Rakentamis-, lupa- ja tarkastusasioissa 
antaa neuvoja ja opastusta yhdistyksen isännöitsijä, 
puh. 050 0602836, heikkikylliainen@gmail.com

Biolan kompostorit puutarha-  
ja biojätteen kompostointiin. 

Tällä koodilla kaikki kompostorit verkko-
kaupastamme (biolan.fi -> Verkkokauppa)  
ilman toimituskuluja 19.6.2019 saakka. 

koodi: SIIRTOLA2019

Kiertotaloutta  
kotipuutarhaan

Biolan kompostorit puutarha-  
ja biojätteen kompostointiin. 

Tällä koodilla kaikki kompostorit verkko-
kaupastamme (biolan.fi -> Verkkokauppa)  
ilman toimituskuluja 19.6.2019 saakka. 

koodi: SIIRTOLA2019

Kiertotaloutta  
kotipuutarhaan

Miten 

toimia
 

oikein
?
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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 
polkupyörällä. Silloinkin auto on siirrettävä takaisin paikoi-
tusalueelle heti purkamisen tai lastaamisen jälkeen. Kaup-
pakassit voi kuljettaa porteilla olevilla kärryillä. Alueella on 
10 km/h nopeusrajoitus, mikä koskee myös pyöräilijöitä. 
Nopeusrajoituksen noudattaminen on tärkeää. Taksin asi-
akkaan on hyvä muistuttaa kuljettajaa nopeusrajoituksesta. 

Pysäköinti 
Parkkipaikat ovat mökkiläisten omille autoille, yksi kutakin 
mökkiä kohden. Käytä mökkikorttiasi pysäköinnin lupana. 
Alueella toimii kaupungin pysäköinninvalvonta. Jos autos-
sa ei ole näkyvillä mökkikorttia, he antavat normaalin pysä-
köintivirhemaksun. Luonnollisesti voit lainata mökkikortti-
asi vieraillesi vierailun ajaksi tai ohjata heidät käyttämään 
Tulisuontien kadunvarsipaikkoja. Kannattaa muistuttaa, 
että alueen julkinen liikenne on hyvä. Omenatien pääpark-
kipaikalla on kuusiaidan vieressä kaksi paikkaa moottori-
pyörille ja mopoille. 

HUOM! Pysäköinti on ehdottomasti kielletty alueella ole-
villa levennyksillä (esim. Muurain-, Mansikka- ja Herukka-
tien levennyksillä). Iiris-talon jatkeena olevalla parkkipai-
kalla on paikkoja mökkiläisten käytössä pääsääntöisesti 
viikonloppuisin, 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. Paina-
vien tarvikkeiden ajo palstoille tulee suorittaa siten, että 
tiestö sen vaurioitumatta kestää eikä naapureiden kasvus-
toa tuhoudu. 

AVAIMET
Alueella on käytössä kahdenlaisia avaimia. Perinteinen 
Abloy Classic -avain käy alueen portteihin, postilaatikoihin, 
kuljetuskärryihin 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.
Jokaiselle 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 
voidaan seurata, joten esim. vahingonteon sattuessa avai-
men käyttäjä voidaan selvittää.

HAKETETTAVAT OKSAT JA ORAPIHLAJAT
 Toukokuun loppuun asti Kerhotalonmäelle saa viedä puu-
vartisia oksia, mm. viimevuotisia vadelmanoksia ym. Kesä-
kuun alusta (4.6) alkaen sinne saa viedä orapihlajajätettä ja 
muita haketettavia puuvartisia 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. 

HUOLTORAKENNUS JA KESÄVESIVESSAT
Huoltorakennus sijaitsee Keinukentällä ja kesävesivessat 
ovat sijoitettuna ympäri aluetta. Kaikkiin näihin käy ainoas-
taan elektroninen iLoq-älyavain. Lisätietoa avaimista katso 
kohta ”AVAIMET”.

Huoltorakennuksessa on viisi WC:tä (kaksi naisten, kaksi 
miesten WC:tä ja yksi invalidikäyttöön soveltuva WC), suih-
kut miehille ja naisille (neljä suihkua kummassakin erillisillä 
pukuhuoneilla) sekä pesutupa (pesukone ja kuivausrum-
pu). 

WC:t ja suihkut ovat avoinna ympäri vuorokauden touko-
kuun alusta syyskuun loppuun. Inva-WC on käytettävissä 
myös talviaikaan ja sieltä voi hakea vettä mökille vesien 
sulkemisen jälkeenkin.

Pesutupa
Huoltorakennuksen pesutupa on mökkiläisten käytössä 
ma-la 7-21 ja su 9-21. Pesutuvassa on 6,5 kg:n pesukone ja 
kuivausrumpu sekä silitysrauta ja -lauta. Pesukone toimii 
poleteilla (yksi poletti / koneellinen pyykkiä, kuivausrum-
mun käyttö sisältyy hintaan), joita saa ostaa kerhotalon 
kioskilta hintaan 4 €/kpl. Pesuvuoro kestää kaksi tuntia - 
samoin kuivausvuoro, joka alkaa 30 min pesuvuoron alka-
misesta ja päättyy 30 min sen jälkeen. Varaukset tehdään 
pesutuvassa olevaan varauslistaan. Pesutuvassa on tarkem-
mat ohjeet koneiden käyttöön. Yhteyshenkilöt pesutuvan 
käyttöön liittyvissä asioissa: 
• Ulma Salo (mökki 70), puh. 050 551 3693 
• Anki Grönfors-Kaukonen (mökki 228), 
    puh. 050 560 5580 

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 raja-
naapurienne 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 auringon-
paisteessa on vedenhukkaa, sillä aurinkoisella säällä vedes-
tä haihtuu ilmaan peräti 80 %. Kastele mieluummin kerran 
viikossa runsaasti kuin joka päivä pinnallisesti. Ja muistat-
han, että sadevesi on parasta kasteluvettä, joten sitä kan-
nattaa kerätä talteen. 

!
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Kesän muistilista
KERHOTALO MARJALA
Kahvila on avoinna sunnuntaisin klo 12.00–15.00 
Saatavana kahvia, virvokkeita, olutta, siideriä, jäätelöä, 
karkkia ym. pientä purtavaa. Myös saunalippuja myynnis-
sä. Kerhotaloa vuokrataan jäsenille esim. syntymäpäiviä ja 
muita juhlia varten. Hinta 250 euroa/vuorokausi. Ota yhte-
ys Taimi Manniseen, puh. 050 363 3060 

KOMPOSTOINTI 
Jokaisella palstalla tulee olla komposti puutarhajätteen 
kompostoimista varten. Biojätettä ei Marjiksessa kerätä 
erikseen, joten puutarha- ja keittiöjätettä ei saa viedä roska-
katoksissa oleviin roskiksiin. Keittiöjäte on joko vietävä 
alueen ulkopuolelle tai kompostoitava omassa talousjäte-
kompostorissa, 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 ulkoilu-
tettaessa ja koirien jätökset on aina kerättävä pois. Kesä-
kanoista on kattava selvitys nettisivuilla www.marjis.net 

KULJETUSKÄRRYT 
Yhdistyksellä on kahdet ”maitokärryt” pääportilla ja yhdet 
Siltaportilla ja Metsäportilla. Kärryt ovat käytettävissä 
raskaiden tavaroiden kärräämiseen autolta mökille. Perus-
avain 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 mehiläistarhaajat Eero 
Hänninen p. 050 3430191 ja Nina Hänninen, 
puh. 050 554 8386. 

MÖKIN JÄTEVEDET 
Ohjeet mökkien jätevesien käsittelystä löytyvät nettisivuil-
tamme 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 siir
  tolapuutarha ry:tä koskevat asiakirjat (säännöt, tilinpäätös, 
  toimintakertomus ja muut edellisen vuosikokouksen asia
  paperit, järjestyssäännöt, rakentamistapaohje, 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 ilmoitusvelvollisuus koskee myös perintöä tai 
   lahjoitusta
• Ostajan tulee huolehtia varainsiirtoveron (4%) maksusta 
  tekemällä verottajalle varainsiirtoverosta ilmoituksen 
  6 kuukauden sisällä kaupasta (lomakkeen saa netistä    
  www.vero.fi). Yhdistys ilmoittaa kerran vuodessa verot-
  tajalle tapahtuneet kaupat ja muut omistajanvaihdokset.

• Omistajanvaihdokseen kuuluu sähkömittarin luenta. Otta 
  kaa yhteys sähkövastaavaan, jotta oikea osuus sähkölas  
  kusta kohdistuu kaupan kummallekin osapuolelle.

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

Sovi sihteerin (044 243 3017 tai mattitaina57@gmail.com) 
kanssa aika omistajavaihdospapereiden luovuttamisesta 
yhdistykselle. Yhdistys ilmoittaa kerran vuodessa verot-
tajalle tapahtuneet kaupat ja muut omistajanvaihdokset. 
Lisätietoja antavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 
sihteeri. 

MÖKKIKORTIN KÄYTTÖ JA EDUT
Jokaiselle mökille on jaettu oman mökin numerolla varus-
tettu 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%
• Aada-Sisustus, Sahaajankatu 46. Alennus -5 – 10 % 
• Muhevainen Oy, Kontula. Alennus 10 % 
• Onninen Express, Kauppakartanonkatu 4. Saat tukku-     
  kaupasta alennuksen mainitsemalla, että olet Marjanie
  men 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 puhe-
linnumeron muutokset. Ilmoittaminen käy helposti ylä-
reunan Jäsensivut-valinnalla. Mikäli omien yhteystietojen 
muuttamisessa 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 mökillä  
on tapahtunut jotain poikkeavaa, esimerkiksi vesivuoto,  
tulipalo tai murto.

Ilmoita myös sähköpostiosoitteesi. Uuden jäsenrekisterin 
avulla pystymme helposti tiedottamaan tärkeistä asioista 
myös sähköpostitse.

PALOTURVALLISUUS 
Jokaisessa mökissä tulee lain mukaan olla toimiva palo-
varoitin. Jos mökissäsi on jokin tulisija, esim. takka tai 
kamiina, hormi on nuohottava joka 3. vuosi lain mukaan. 
Nettisivuillemme 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.
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POSTILAATIKKO
Jokaisen mökin portilla on oltava postilaatikko, johon 
yhdistyksen ja muu tärkeä posti voidaan jakaa turvallisesti. 
Huolehdi myös, että mökkisi numero on näkyvissä. 

PYSÄKÖINNINVALVONTA 
Alueellamme toimii kaupungin pysäköinninvalvonta. Jo-
kaisessa pysäköidyssä autossa pitää olla näkyvillä mökki-
kortti. Jos sitä ei ole, pysäköinninvalvojat antavat normaalin 
pysäköinvirhemaksun. Ohjaa vieraasi käyttämään julkisia 
liikennevälineitä tai lainaa heille vierailun ajaksi omaa mök-
kikorttiasi tai ohjaa heidät esim. Tulisuontien kadunvarsi-
paikoille. 

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 yhdistyksen 
isännöitsijä, puh. 050 0602836, heikkikylliainen@gmail.com 
Tutustu ohjeisiin ja kaavakkeisiin osoitteessa 
www.marjis.net/ohjeet/rakentaminen/

Tyyppipiirustukset on lunastettava rakentamisesta vastaa-
valta henkilöltä tai puheenjohtajalta. Tyyppipiirustukset 
maksavat rakennusvalvontaviraston suosituksen mukai-
sesti 170 euroa. 

Uusien mökkien sähköt ja muut sähkötyöt
Kaikissa rakennettavissa uusissa mökeissä vaaditaan loppu-
tarkastuksen yhteydessä sähkötöiden käyttöönottoilmoitus 
ja mittauspöytäkirja. Nämä asiakirjat saa sähkötöiden teki-
jältä. Sääntö koskee myös vanhojen mökkien sähkömuu-
toksia.

RAKENNELMAT 
Rakennelmien rakentamisessa noudatetaan vuosikokouk-
sessa 6.4.2019 hyväksyttyä Marjaniemen rakentamistapa-
ohjetta. Ohje löytyy myös nettisivuiltamme www.marjis.net 
Tarkistathan aina ohjeet, ennen kuin suunnittelet rakenta-
mista ja haet toimenpidelupaa hallitukselta. Rakennelmien 
kuten leikkimökin, grillikatoksen tai kuistin toimenpidelupa 
on 50 euroa. 

ROSKAKATOKSET 
Kaikilla kolmella parkkipaikalla on roskakatokset. Katoksis-
sa on sekajäteastioita, paperinkeräysastiat sekä siniset ke-
räyskartonkiastiat, joihin voi viedä huuhdellut maitopurkit, 
pahviset pakkaukset, pizzalaatikot, kartonkiset kertakäyt-
töastiat sekä aaltopahvia. Meille on luvattu myös muovin-
keräysastiat toukokuusta lähtien. Puutarha- ja biojätettä ei 
saa tuoda roskiksiin! Myös pienmetallille ja lasille on omat 
keräysastiat. Yhdistys maksaa jätesäiliön tyhjennyksestä 
huomattavan summan vuosittain, joten sinne ei saa laittaa 
jätteitä, jotka kuuluvat kompostiin. Katoksen seinään kiin-
nitettyjä lajitteluohjeita tulee noudattaa. Ylitäysiin astioihin, 
maahan katoksen sisälle tai ulkopuolelle ei saa jättää roskia. 
Roskikset tyhjennetään kesä–elokuussa kaksi kertaa viikos-
sa (ma ja to), erikoisjäteastiat harvemmin. Jätekatoksiin käy 
yleisavain. 

HUOM! Lähin ongelmajätepiste sijaitsee SHELL-huolto-
asemalla, Visbynkatu 1, 00930 H:ki 

SAUNA 
Sauna-ajat lauantaisin syyskuun loppuun: 
  • KlO 15–17 MIEHET
  • KlO 18–20 NAISET 

(juhannuksena perjantaina eli aattona ja silloin miehet 
saunovat klo 13-15 ja naiset 16-18) 

Sauna myös keskiviikkoisin juhannuksesta elokuun 
loppuun 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 toivotaan maksettavan kortilla. Saunalippuja 
voi ostaa myös Marjalan kahvilasta. 

Saunaa vuokrataan myös yksityiskäyttöön mökkiläisille. 
Tilaussaunan hinta on 200 euroa ja saunomisaika neljä 
tuntia tai sopimuksen mukaan. 
Tiedustelut ja varaukset: 
Maanus Kukk, puh. 040 8133326.

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
Heikki Kylliäinen, Mansikkatie 275, puh. 0500 602 836

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

Pienet jakeluhäiriöt mm. sulakkeen noston katujakokaapis-
ta voivat hoitaa kaikki sähkötyöryhmäläiset. 

TAKSI 
Taksin voi tilata kahdelle portille, joiden tilausosoitteet ovat:
• Pääportti, Virvakuja 6 
• Siltaportti, Tulisuontie10 
Muistathan, että taksisääntely on loppunut ja taksin hinta 
on syytä selvittää tilauksen yhteydessä.  
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TALKOOT
Talkoiden järjestäminen on toimikuntien vastuulla, talkoita 
koordinoi Anne Franck, 046 844 4152, 
annef.marjis@gmail.com 

Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on voimassa oleva talkoovakuu-
tus tapaturmien varalle. Varaa omat talkootyösi talkookansi-
osta, joka on Huoltorakennuksen pesutuvassa tai käteväm-
min nettisivujen Talkoot-osiosta.

TONTTIEN KUNTO 
Jokainen on velvollinen pitämään tonttinsa, rakennuksensa 
ja rakennelmansa siistinä. Ympäristötoimikunnan koulutta-
mat 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 vuokra-
miehen kustannuksella.) Hoitamaton tontti voi myös olla 
aihe tontin vuokrasopimuksen purkamiseen. Tonttien kun-
nossapidossa tulee noudattaa Helsingin kaupungin raken-
nusviraston laatimia ohjeita Siirtolapuutarhojen 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.  
Tiedustelut ja varaukset: Maanus Kukk, puh. 040 8133326.

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–elokuussa kiellettyjä iltaisin, öisin ja 
viikonloppuisin (arkisin klo 21.00–08.00 ja viikonloppu-
na 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 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, varmista, 
että siinä on asianmukaiset merkinnät ulkokäyttöön sopi-
vuudesta. Suomen vaativiin olosuhteisiin on testattu ja 
turvallisiksi havaittu FI- merkinnällä varustetut johdot. 
Ulkokäytössä sähkölaitteisiin, jatkojohtoon ja kaapelikelaan 
tulee ottaa virta vikavirtasuojatusta pistorasioista. Turvalli-
sinta on pyytää asiantuntijaa vaihtamaan ulkopistorasiat 
vikavirtasuojattuun malliin, mikäli niitä ei vielä ole. Samalla 
on tarkistettava syöttöjärjestelmän kunto. Muista varoa 
johtoja ulkotöitä tehdessäsi!

Jättipalsamien kitkeminen 
on tärkeää – tervetuloa joukkoon!

Tänä vuonna ympäristötoimikunta nostaa 
teemaksi vieraslajit. Jokaiseen postilaatikkoon 
on jaettu vieraslajiopas, johon kannattaa 
tutustua huolellisesti.

Lisäksi järjestetään 3 talkootapahtumaa yhdessä  
Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen (Helsy), 
WWF:n ja Allergia-, iho- ja astmaliiton kanssa. 
Osallistumme näin Terve askel luontoon  –hank-
keeseen. Tavoitteena on torjua haitallisia vieraslajeja, 
jotka ovat uhka luonnon monimuotoisuudelle. 
Yhteys monimuotoiseen luontoon ehkäisee monia 
sairauksia, kuten allergiaa ja astmaa. 

Talkoot järjestetään 
to 27.6. klo 18 – 21 ja la 13.7. 
klo 10:30 – 13:30.  
Alussa pidetään kaikille n. 30 min yleisesitys vieras-
lajeista. Sen jälkeen lähdetään ympäristöön kitkemään. 
Viimeiset 30 min käytetään keskusteluun ja kokemus-
ten vaihtoon vieraslajeista alueellamme. Ohessa 
nautimme myös yhteistyökumppaneidemme 
tarjoamaa pikku purtavaa.

Ma 5.8.2019 klo 18 – 20 
pidetään vielä vieraslajitalkoot tilanteen tarkistamiseksi.

KUUSIAIDAT
saa nyt leikata mökin puolelta itse!



Toukokuu
Su 19.5.   Klo 13 kevätinfo, klo 12 kasvien vaihtotori
Pe 24.5.   Klo 21.30 laulajalintujen opastettu iltabongaus, 
  lähtö Marjalasta
Su 26.5.   Klo 11-14 Tuo tullessas, vie mennessäs -tapahtuma, 
  taimimyynti ja marjismarkkinat
Pe 31.5.   Klo 9-15 romulava sekä Marjalan edessä 
  että pääportilla (ei bio- eikä ongelmajätettä)
Kesakuu 
Su 2.6.   Viimeinen mahdollisuus ilmoittautua 
  Avoimiin puutarhoihin!
  Jooga kerran viikossa Marjalassa tai pihalla 
  alkaen kesäkuussa
  Tanssijumppa kerran viikossa Marjalassa 
  alkaen kesäkuussa
La 8.6. - 9.6.    Kankaankudontaleiri lapsille ja nuorille
La 15.6   klo 13.00  SSPL  alueellinen koulutus; 
  Kaikki hyötykäyttöön 
  – kierrätys puutarhanhoidossa. 
  Kahvila auki klo 12.00 alkaen
Su 16.6.   Mehiläisluento 
  + mahdollisesti mehiläisvaha-askartelua 
Ma 17.6. - 19.6.  Sirkuskoulu, Petja Päivärinne vetää
Pe 21.6.  Juhannusjuhla, Millie Jean tanssittaa
To 27.6   klo 18.00 Lauluilta  
  yhdessä Roihuvuoren srk kanssa
Heinakuu
Su 7.7.   Klo12-17 Avoimet puutarhat
To 18.7   Klo 18.00 Lauluilta yhdessä 
  Roihuvuoren srk kanssa
Su 21.7.   Marjalan maili, sekä kuntoilujuoksijoille 
  että nautiskelijoille
La 27.7 - 28.7.  KV Siirtolapuutarhapäivä, 
  Yhdessä luonnollisesti. Taidenäyttely
Elokuu
La 3.8.   Esko Siik & Nina Pethman – jatsihenkinen ilta
La 10.8.   Syödään yhdessä -piknik 
  roihuvuorelaisten kanssa ja karaokeilta
Su 18.8.   Marjis2030-juttutupa - yhteenveto 
La 31.8.  Valojuhlat teemanaan 
  “Tule sellaisena kuin et ole”
Syyskuu
Su 22.9.   klo 13 Syyskokous 

Joulukuu
To 26.12.   Tapaninsauna

..

..
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Jetta Roihuvuores . 

kuulemme . ..sa ka1kki hyva loyt . . .. 

valiko· . �1elellamme toive·t 
y1s1 lahelta 

,m,en Ja kaupan k . .. 
'anne 

eh1ttam1seen l"tt 11 yen. 

K-MARKET Roihuvuori
020 7199810 

Palvelemme 
ma-pe 6.30-23  La 8-23 Su 10-21

Kauppiaat 

Valtteri ja Maria 

henkilökuntineen 

toivottavat kaikille 

aurinkoista Kesää.

TULOSSA!

Kiinteistönvälittäjä auttaa
myymään asuntosi 

ja mökkisi!

Soita Katri Rapila, LKV
044 971 0471

katri.rapila@kahdeksas.fi

Seuraa siirtolapuutarhan tapahtumia osoitteessa www.mar-
jis.net tai Facebookista haulla Marjaniemen siirtolapuutarha.

Kalenteriin saattaa tulla muutoksia.


