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No olipas kesä!
Taas yksi vilkas kesä alkaa olla lopuillaan
Marjiksessa. Tapahtumia oli runsaasti ja
harrastusryhmät olivat hyvinkin aktiivisia.
Hallitus ja toimikunnat ovat ahkeroineet
uutterasti ja vastaanottaneet uusia haasteita. Voin vain ihailla ja ihmetellä, kuinka
sitoutuneesti vastuuhenkilöt suunnittelevat
ja toteuttavat marjishenkeä.
Yksi esimerkki yhteisömme uusista tuulista
on Marjis-apu, josta löytyy juttua s. 4
Tänä kesänä hyvä syy jäädä juttelemaan naapurin
kanssa on tietenkin ollut oikukas sää, josta on riittänyt harmittelun
aihetta. Viileän ja kostean alkukesän jälkeen onneksi elokuu antoi
sitten lämpöäkin, ja puutarhuri sai viettää ansaitut lepohetkensä
puutarhassaan.
Valitettavasti omenasato on jälleen kehno. Omenat ovat pieniä ja
rupisia ja muumiotautiakin on runsaasti. Keinukentällä on keräyslava, johon tautiset omenat kannattaa kuljettaa, jotta saamme
itiöitä vähennettyä alueelta.

MARJALAN MAININNAT
Marjaniemen ryhmäpuutarha ry:n
jäsentiedote
Virvakuja 6, 00930 Helsinki
www.marjis.net/
vanhat
Toimitus
Minna Mansikkamäki
Keijo Sillanpää
Petri Gustafsson
Anne Sorri

Syyskokous on sunnuntaina 13.9 Kerhotalolla. Toivottavasti osanotto
on runsas, sillä kokouksessa käsitellään ja päätetään erittäin tärkeistä
asioista.
Syysterveisin

Keke

Ryhmäkuvaus klo 12
Otetaan meistä marjislaisista mukava ryhmäpotretti
ennen syyskokousta 13.9. Kerhotalon mäellä. Yhteiskuvaa käytetään meidän 70-vuotisjuhlamateriaaleissa,
joten on tärkeää, että olet mukana.
Tulethan ajoissa paikalle, että saamme napattua kuvan
ja ehdimme kaikki ilmoittautua syyskokoukseen.
Tervetuloa!
Siirtolapuutarhaliiton kalentereita myynnissä syyskokouksessa,
hinta 8 euroa. Kalenterissa myös kuvia Marjiksesta!
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Tärkeitä numeroita
Rakentaminen
Matti Kuula, luvat, joko s-posti
kuula@iki.fi tai Omenatie 119
Leo Pusa, tarkastus, 040-832 4218
Saunan talkoot:
Sirkka-Liisa Lindberg
Puolukkatie 165,
puh. 050 579 7500
Muut talkoot:
Petri Gustafsson, Omenatie 94
puh. 044 566 5243
Sähkötyöt
Taisto Vuohtoniemi, Vadelmatie 311
puh. 040 589 6322
Muut huolto- ja kunnostustyöt
Isäntä Leo Pusa, Omenatie 112
puh. 040 832 4218

KOKOUSKUTSU
MARJANIEMEN RYHMÄPUUTARHA ry:n
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
Sunnuntaina 13.9.2014 klo 13.00 kerhotalolla.
Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu klo 12.00 alkaen
ASIALISTA

ASIALISTA
1. Kokouksen avaus
1.
2.
2.

Kokouksen
avaus
Kokoustoimihenkilöiden
valinta
Kokoustoimihenkilöiden
valinta
- puheenjohtaja
-- puheenjohtaja
sihteeri
- sihteeri
- pöytäkirjan tarkastajat
- pöytäkirjan tarkastajat
- ääntenlaskijat (tarvittaessa)
- ääntenlaskijat (tarvittaessa)
3. Todetaan kokouksen oikea koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
3.
Todetaan kokouksen oikea koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään
Hyväksytäänkokouksen
kokouksen
asialista
4.
asialista
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Yhdistyksen
sääntöjen
muuttaminen
5.
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siten, että
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jäseniä
valittaisiin
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Hallituksen
varsinaisia
Hallituksen
varsinaisia
jäseniä
valittaisiin86––12.
12.Hallitus
Hallitus on
kun paikalla
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Lisäksi hallitus
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7.
2016 esittää, että muutettujen sääntöjen tultua hyväksytyksi pöytäkirjaan tehtäisiin seuraava
			
merkintä:
Yhdistyksen
kokousrahoituksesta
valtuuttaa hallituksen
tekemään
sääntöihin patentti- ja rekisteriKeskustellaan
juhlavuoden
tapahtumista,
ja järjestelyihin
tarvittavasta
				
hallituksen
mahdollisesti
esittämät
teknisluontoiset
sanamuotojen
tarkistukset.
talkootyöstä
6.
Kerhotalon
peruskorjaus
8.
Keskustellaan seuraavan vuoden toiminnan muista päälinjoista ja päätetään
Keskustellaan
peruskorjauksen
toteuttamisen
aikataulusta
tarvittavista
vuosikokouksen
valmisteluun
liittyvistä
asioistaja evästetään hallitusta suunnittelun
vaihtoehdoista
9.
Asetetaan
puheenjohtajaehdokas
10.
hallituksen
jäsen- ja varajäsenehdokkaat erovuoroisten tilalle.
7. Asetetaan
Juhlavuosi
2016
Erovuorossa
varsinaisista
jäsenistä
ovat Jukka Heinonen,
MattijaKuula,
Leo Pusa tarvittavasta
ja Petri
Keskustellaan
juhlavuoden
tapahtumista,
rahoituksesta
järjestelyihin
talkootyöstä
sekä varajäsenet
Lindberg ja muista
Niina Byrne.
Ehdokasasettelu
ei ole
8. Gustafsson
Keskustellaan
seuraavanSirkka-Liisa
vuoden toiminnan
päälinjoista
ja päätetään
sitova.
tarvittavista vuosikokouksen valmisteluun liittyvistä asioista
11.
ja keskustelukysymykset
9. InformaatioAsetetaan puheenjohtajaehdokas
12.
mahdolliset
jäsenten
puheenvuorot
(ei päätettäviä asioita)
10. Muut
Asetetaan
hallituksen
jäsenja varajäsenehdokkaat
erovuoroisten tilalle.
13. Kokouksen
Erovuorossapäättäminen
varsinaisista jäsenistä ovat Jukka Heinonen, Matti Kuula, Leo Pusa ja Petri Gustafsson sekä
varajäsenet Sirkka-Liisa Lindberg ja Niina Byrne. Ehdokasasettelu ei ole sitova.
TERVETULOA!
11. Informaatio- ja keskustelukysymykset
12. Muut mahdolliset jäsenten puheenvuorot (ei päätettäviä asioita)
Hallitus
13. Kokouksen päättäminen
TERVETULOA!
Hallitus
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Kerhotaloprojekti
Kerhotaloprojektityöryhmä kokoontui 20.5. Läsnä
olivat Keijo Sillanpää, Matti Kuula, Petri Gustafsson,
Leo Pusa, Taisto Vuohtoniemi ja Marita Pirttimaa.
Kokouksessa käsiteltiin vuosikokouksessa esitettyä
ja hyväksyttyä suunnitelmaa edetä maksulliseen
suunnitteluvaiheeseen kerhotalon peruskorjauksessa
syyskokoukseen mennessä.
Todettiin, että suunnitelman aikataulu on aivan liian
kireä ja kustannusvaikutus mökkiläisille liian suuri
aloittaa rakentaminen syksyllä 2015. Ensi kesänä
vietetään Marjiksen 70-vuotisjuhlia, joiden järjestelyt
vievät voimavarojamme ja aiheuttavat myös yhdistykselle kustannuksia, jotka täytyy kattaa jäsenistöltä
kerättävällä maksulla.

Marjis-apu
Marjis-apu on yhdistyksen järjestämä uusi palvelu,
joka auttaa palstan hoidossa ja pienissä korjauksissa.
Palvelu on tarkoitettu pääasiassa palstalaisille, joiden
toimintakyky on heikentynyt ikääntymisen tai
sairauden vuoksi niin, etteivät he suoriudu palstansa
hoidosta itse. Apu on harkinnanvarainen ja siitä
päätetään hallituksessa. Työn tekevät vapaaehtoiset,
jotka suorittavat sillä talkoovelvoitettaan.
Työstä palstalainen maksaa tehtävän mukaisen
ennalta sovitun palstanhoitomaksun yhdistykselle.
Maksu ohjataan yhdistyksen projektirahastoon.

Työryhmä päätti yksimielisesti esittää, että projektia
siirretään vuodella eteenpäin.

Talkoot uudistuvat
Talkootöiden merkitys Marjikselle on suuri. Yhdistyksemme toiminta on niistä riippuvainen ja säästämme
paljon rahaa, kun emme osta näitä palveluja ulkoa.
Erilaisia tehtäviä ympäristön hoidossa, huoltotoiminnassa (sis. sauna) ja tapahtumien järjestämisessä on
liki 300. Talkootunteja kertyy noin 1200.
Talkooaktiivisuus on ollut hyvä, mutta siitä huolimatta
meiltä meinaavat tekijät loppua. Muutamien mökkiläisten aktiivisuus ja talkoovelvoitteen ylittäminen
ovat auttaneet meitä ylläpitämään toimintaa.

Kaikki arvioidaan uudelleen
Ensi talvena talkoovastaavat tulevat käymään läpi
kaikki talkootehtävät ja arvioivat uudelleen niistä
annettavat talkootunnit.
Kevät- ja syystalkoita muutetaan niin, että niihin
ennakkoilmoittautuneet henkilöt saavat niistä
2 talkootuntia. Osallistujien määrät kiintiöidään,
4

esim. kevättalkoisiin otetaan 40 ennakkoilmoittautumista vuosikokouksessa.
Jo tässä vaiheessa voimme myös kertoa, että saunan
kassavuorosta saa jatkossa 2 tuntia.
Talkoovelvoite on nyt 6 tuntia, joita yhdistyksen
nykysuosituksen mukaan 3 tuntia tehdään yleisissä
talkoissa ja 3 tuntia muita talkoita. Jatkossa suositus
muuttuu niin, että jos yleisissä talkoissa tehdään
2 tuntia, niin 4 tuntia tehdään muita talkoita.
Uskomme, että tämä on parempi vaihtoehto kuin
talkoovelvollisuuden nostaminen 6 tunnista
8 tuntiin, jota on myös harkittu.
Ja vielä: Ensi kesänä on tärkeää saada runsaasti
mökkiläisiä osallistumaan tapahtumien järjestämiseen, joita meillä on juhlavuoden ansiosta normaalia
enemmän.

Syksyn muistilista
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 29.9.
OMENAT
Keinukentällä on jäteomenille lava, jonne voi viedä
huonot ja muumiotautiset omenat. Omenia ei saa
missään tapauksessa laittaa alueen yleisiin roskiksiin.
YHDISTYSTUNTI JA KIOSKI
Viimeinen yhdistystunti on sunnuntaina 20.9 klo 12–13.
Kerhotalon kioski on avoinna viimeistä kertaa sunnuntaina 20.9. klo 12–15. Jos varastoihin jää jotain, ne myydään alennuksella seuraavana lauantaina talkoissa.
SAUNA
Viimeinen saunakerta on 26.9. Perinteinen joulusauna
on Tapaninpäivänä 26.12.
HUOLTORAKENNUS
Huoltorakennus suljetaan samaan aikaan kuin vedetkin.
Huom! 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 siksi,
etteivät sähkölaitteesi jää turhaan päälle. Jos olet pitempään poissa, voit katkaista sähkön pääkytkimestä. Itse
aiheutetun sähkökatkoksen korjaamisesta/uudelleen
kytkemisestä 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
040 5399 453 ) tai puheenjohtajalle (Keijo Sillanpää
044 566 5242)

VEDET
Vedet suljetaan viimeistään lokakuun alkupuolella,
elleivät yöpakkaset pakota tekemään sitä aikaisemmin.
Verkosto puhallutetaan tyhjäksi sulkemisen jälkeen.
HUOM! Yhdistys vastaa vesijohtoverkostosta palstakohtaiseen päähanaan asti, siitä eteenpäin jokainen
mökkiläinen vastaa omalla palstallaan vesijärjestelmän
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! Kuivia vadelmanoksia saa viedä vasta
keväällä. Keräys on vain puuvartisille oksille, muut oksat
kompostoitava tai haketettava omalla palstalla.
TYÖKALUJA VUOKRATAAN
Yhdistyksen oksasilppuria, jyrsijää, peräkärryä tai
pensasleikkuria vuokrataan hintaan 10 euroa kerta.
Isäntä Leo Pusa, Omenatie 112, p. 040 832 4218.

SYYSTALKOOT LA 26.9
Yleiset syystalkoot ovat lauantaina 26.9
alkaen klo 10 Kerhotalolla. Laitetaan Marjis
talvikuntoon ja siivotaan Kerhotaloa.
Kaikille ahkerille talkoolaisille palkkioksi
saunalippu illan talkoosaunaan!

Loppuvuoden tapahtumat
Su 13.09.
SYYSKOKOUS klo 13.00, ilmoittautuminen, kahvit ja
kasvien vaihtotori klo 12
HUOM! Ryhmäkuva kerhotalon pihalla tasan klo
12.00!
La 26.09.
Syystalkoot klo 10–14, talkoosauna
Su 13.12
Jouluomenapolku klo 13.00
To 26.12.
Joulusauna Tapaninpäivänä
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Taas oli tapahtumarikas kesä

Juhannusta vietettiin perinteisin menoin
Kerhotalolla. Kokko oli taas kerran suorastaan maaginen ja sitä kerääntyivät ihailemaan myös lähiseutujen asukkaat.

Ympäristöryhmän järjestämillä treffikierroksilla kierreltiin toistemme pihoissa.
Saimme vertaistukea viljelyn onneen ja
tuskaan, hyviä neuvoja ja ideoita toteutettavaksi omallakin palstalla. Näitä lisää!

Kirppareilla kävi vilske.
Enemmänkin toki olisi saanut
olla sekä myyjiä että ostajia.

Hehkeiden Marjisten naisten
BimBomBullat sävähdytti railakkaalla esityksellään ja aplodeista
ei ollut tulla loppua laisinkaan.

Tanssileirillä liikuttiin, pelattiin,
leikittiin, esiinnyttiin ja oltiin
yhdessä. Päätösnäytelmänä Hyötykasviyhdistyksen toiminnanesitettiin Pinokkio.
johtaja piti teema-tapahtuman, jossa
tehtiin yhdessä lasten kanssa salaatikimaroita ja smootheja ja kerrattiin
vihannesten kasvatukseen liittyviä
asioita. Lopuksi herkuteltiin yhdessä.

Sinun lempipaikkasi
Lähetä kuva lempipaikastasi omasta mökistäsi tai puutarhastasi juhlavuoden näyttelyä
varten. Kuva voi olla varsinainen lempipaikkasi tai mitä näet oleskellessasi lempipaikassasi tai joku muu kiinnostava yksityiskohta.
Jos olet itse kuvassa niin aina parempi!
Lähetä kuva sähköpostilla osoitteeseen
ilmoittautumiset@marjis.net

Riehakas sambajuna kiersi ympäri tanssilattiaa latinohenkisissä Valokarnevaaleissa.
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Mökin 67 lempiasukas paistattelee päivää lempipaikallaan

Nimeä kuva mökkisi numerolla ja
omalla nimelläsi.

Ensi vuonna juhlitaan!
Marjis täyttää ensi
vuonna 70 vuotta ja
juhlavuoden suunnittelu on täydessä käynnissä. Kulttuuritoimikunta
järjesti 14.6 kulttuurikahvilan, jossa kerättiin
mökkiläisten ideoita aiheesta. Lisäksi järjestettiin
26.7 ja 30.8 Digikinkerit, joissa tallennettiin mökkiläisten kuvia digitaaliseen muotoon. Tarkoituksena
on käyttää kuvia ja tarinoita juhlavuoden näyttelyissä ja julkaisussa.
Juhlavuosi koostuu useasta tapahtumasta. Kaikki
huipentuu päätapahtumaan, joka järjestetään joko
30.7. tai 6.8. Punaisen langan tapahtumille muodostaa aikamatka Marjiksen historiaan. Joka kuukausi
yksi vakiotapahtuma muutetaan tietyn vuosikymmenen teeman mukaiseksi juhlaksi.
Toukukuussa eletään 40-50-luvun, kesäkuussa
60-70-luvun ja heinäkuussa 80-90-luvun hengessä.
Elokuussa on teemana nykyhetki, jota tarkastellaan
lasten silmin, lempipaikkojemme ja tarinoidemme
kautta.
Pääjuhla koostuu päivätilaisuudesta, joka on kahvitilaisuus ja järjestetään Keinukentällä, ja iltajuhlasta,
joka vietetään Kerhotalolla hyvän bändin säestyksellä. Iltajuhla olisi avoin myös lähiseudun asukkaille.
Erilaisia ohjelma-aihioita on suunnitteilla runsaasti.

Tule ideoimaan

PALSTANHOIDON
ABC -opasta
Juhlavuoden kunniaksi Ympäristötoimikunta toteuttaa oppaan
työnimellä ”Palstanhoidon ABC”.
Ilmoittaudu nyt mukaan ideoimaan ja tekemään opasta, antamaan omat vinkkisi tai kertomaan,
mitä tärkeitä asioita sinä haluaisit
oppaassa olevan. Opas tehdään
talven aikana ja jaetaan keväällä
kaikille marjislaisille.
Ilmoittaudu syyskokouksessa
puheenjohtajalle tai sihteerille ja
laitetaan sitten ideat lentämään
ja hihat heilumaan!

Juhlajulkaisu
Juhlajulkaisun tarkoituksena on luoda rikas kuvaus
Marjiksen kulttuurista, toiminnasta ja mökkiläisistä.
Julkaisussa käydään läpi Marjiksen vuosikymmenet.
Julkaisussa voidaan nostaa esille mm. urheilutoimintaa, näytelmä- ja krokettikerhoa sekä käsityöperinteitä. Siinä voidaan kertoa taistelusta Marjaniemen
puolesta. Julkaisussa on myös tuokiokuvia nykyhetken Marjiksesta, joissa mökkiläiset kertovat itselle
merkityksellisistä asioista omilla palstoillaan. Myös
lasten näkökulma tulee esille.
Julkaisuun tulee myös ryhmäkuva meistä marjislaisista.
Toteutus ja budjetti
Juhlavuoden toteutukseen tarvitaan meitä kaikkia,
joten tule rohkeasti mukaan sekä kertomaan hyviä
ideoitasi että järjestämään yhdessä hyviä tapahtumia!
Suunnitelmissa on myös tehdä yhteistyötä esim.
Helsingin työväenopiston ja Idän Kyläjuhlan kanssa
sekä lisätä vuorovaikutusta lähialueiden, ensisijaisesti Roihuvuoren, kanssa.
Juhlavuoden toimintoja varten Kulttuuritoimikunta
hakee apurahoja eri tahoilta, mm. Suomen Kulttuurirahastosta.
Alustavasti on kaavailtu, että mökkiläisiltä kerättäisiin 40 euron maksu juhlavuoden kustannuksiin.
Lopullinen summa tiedetään vasta vuosikokouksessa,
kun juhlavuoden suunnitelmat ja budjetti ovat
tarkentuneet.

Lasten
kesäkisat
Kesäkisat 12.7. keräsivät taas runsaslukuisesti lapsia leikkimieliseen
yhdessäoloon. Ensin juostiin kilpaa, heitettiin palloja, sitten annettiin
mitalit ja syötiin lettuja.
POJAT
3-vuotiaat
1. Aarre Oksanen
4–5-vuotiaat
1. Stig Huovilainen
2. Leo Laanti
6–7-vuotiaat
1. Sean Huovilainen
8–9-vuotiaat
1. Veeti Gröhnvall
2. Miro Alenius
3. Samuel Mitrofanoff

10–12-vuotiaat
1. Lucas Heinonen
2. Aapeli Kostekivi
3. Ilari Jenu
TYTÖT
3–4-vuotiaat
1. Kerttu Oksanen
2. Emilia Perho
3. Aava Heinonen
4–5-vuotiaat
1. Minnea Alenius
2. Lilja Laanti

6–7-vuotiaat
1. Martta Oksanen
2. Anna Jenu
3. Helmi Michael
4. Mariel Mitrofanoff
5. Jenni Bagge
6. Maria Jenu
7. Joanna Mäkelä
8–9-vuotiaat
1. Nella Muona
2. Sonja Bagge
3. Katri Kuula
10–12-vuotiaat
1. Svea Huovilainen
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Aitoa MADE IN MARJIS -laatua!
Nuo pienet ja tärkeät laput viimeistelivät
monet taidokkaat työt.

Näyttelyn avajaisissa Marjiksen käsityö- ja kutomisharrastusta
esittelivät Heidi Halm, Marita Pirttimaa ja Ulma Salo.

Jo kolmantena kesänä peräkkäin ovat innokkaat
käsityöntekijät suunnistaneet tiistaisin saunan
verannalle. Tänä kesänä käsityöiltoja oli 9 kertaa.
Paikalla on ollut keskimäärin 20 naista opettelemassa uusia taitoja tai kerrannut vanhaa toinen
toistensa ohjauksessa. Verannalle on voinut tulla
myös pelkästään vaihtamaan kuulumisia ja
tapaamaan muita mökkiläisiä.
Tänä kesänä tehtiin betonipitsiä, prässättiin
kukkia kortteihin käytettäväksi, rakennettiin
ötökkähotelleja, värkättiin rintarosseja, huovutettiin, punottiin mattoja ja koreja ja suunnattiin
katse jouluaskarteluihin.

Kutomakerhon ja käsityökerhon yhteinen suuri
ponnistus oli kahden heinäkuisen viikonlopun
MADE IN MARJIS -näyttely kerhotalolla, jossa sai
kuvan siitä, mitä kaikkea oli taitavien tekijöiden
käsissä syntynyt. Kerholaiset lahjoittivat voittoja
käsityöarpajaisiin ja näin arpajaistuotot omalta
pieneltä osaltaan tukevat tulevan juhlavuoden
tapahtumia.
Näyttely keräsi valtavan yleisömäärän. Kun
Siirtolapuutarha-lehden toimittajakin oli
kutsuttu paikalle, voimme fiilistellä näyttelyä
joulukuun lehdestä.

