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Yleistä 

 
Marttojen toiminnassa pidimme mielessä Suomi 100 v -  Yhdessä-teemaa. Pitkän tauon jälkeen 
viritimme Pikku Martta -toimintaa järjestämällä 6 Pikkukokki -kerhoa alueseurakunnan lasikirkon 
keittiössä. Yhdessä kävimme ulkoiluttamassa Tupalan ja Kotolan väkeä Kyläpuotiin tai Karjalohjan 
torille kahville. Monia retkiä teimme yhdessä eri karjalohjalaisten yhdistysten kanssa.  
 
”Syödään Yhdessä” teeman sesonginmukaisen, itse valmistamamme diplomaattimenuun teimme 
2.9.2017 Katteluksessa. Kotiseutuyhdistyksen ideoimana järjestimme melakkapuuroa eli Inkoon 
puuroa koululaisille perinnepäivään Karjalohjan koululla 24.11.2017.  
 
Suomi 100v juhlittiin kahvittamalla kirjastolla kirjastovieraita 5.12.2017 Lohjan kaupungin 
kustantamalla täytekakkukahveilla. Kahvituksia olimme järjestämässä mm. pullia ja täytekakkuja 
leipomalla Karjalohjan Aluetoimikunnan kansalaisjuhlassa 3.12.2017, sekä Karjalohjan 
alueseurakunnan itsenäisyyspäivän Suomi 100v-päivänä Karjalohjan Kotiseutuyhdistyksen apuna. 
Hienojen itsenäisyyspäivän juhlien ja joulumyyjäisten jälkeen oli aika rauhoittua joulun viettoon. 
 
Karjalohjan Marttojen kotisivujen ilme muuttui kokonaan, kun Marttaliiton uudet WordPress -
pohjaiset sivut aloittivat toimintansa 2017. Karjalohjan Marttojen sivujen ylläpitäjänä Jaana 
Perheentupa on saanut hyvin yhdistyksemme näkyvyyttä esiin. 
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Toiminta 

Menneet tapahtumat 2017 

Tapahtumat ovat ilmoitettu facebook/ karjalohjan martat-sivuilla eli siinä muodossa 
miten tapahtumat on ilmoitettu. Ainoastaan yksityisten henkilöiden puhelinnumerot 
ja osoitteet ovat poistettu.  Toteutunut kommentti tapahtumasta on kirjoitettu sekä 
merkitty ranskalaisella viivoilla. 

Tammikuu 

”Marttakausi aloitetaan perinteisesti käsityöillalla Kehrässä (=entinen kunnantalo, Keskustie 23, 
09120 Karjalohja) 19.1.2017 klo 19.00, marttalaululla ja kahvitellen, käsitöitä tehden ja samalla 
mietitään miten voimme juhlistaa Suomi100 vuotta tapahtumatarjontaa Karjalohjalla. Hyvä 
tilaisuus ottaa kaveri mukaan ja koukuttaa marttoihin.” 

- Kehrän tiloihin kokoontui ilahduttavasti väkeä ja keskustelu oli vilkasta. Illassa 
mukana19 henkeä. Kevään aikana oli toteutettavana monta projektia, joita esiteltiin 
illassa.  

- Lohjan aluemarttojen aloitteesta kudottiin veteraanisukkia. Karjalohjalla päädyttiin 
kutomaan kaikille yli 90 vuotta täyttäneille, sillä ovat he olleet lottina tai kotirintamalla 
tehden arvokasta työtä isänmaan hyväksi.  Mietittiin, miten tavoitamme kaikki 
ikäluokkaan kuuluvat karjalohjalaiset. Kevään aikana kudottiin harmaita siniraitaisia 
sukkia 13 paria. Anneli Rahkonen ja Nalle Bitter jakoivat ne kevään 2017 aikana käyden 
jokaisen sukat ansainneen kotona mukanaan valmiiksi keitetty kahvi ja kakkupalat, 
jotka lahjoitti Kyläpuodin Helena Inkinen. Iltapäiväkahvihetkistä saivat hyvän mielen 
kaikki. Sukan saajia olivat Greta Westerlund, Saara Maajoki, Aino Haatio, Mirja Landen, 
Inkeri Virkkunen, Olli Hämäläinen, Lempi Nurmi, Pauli Linden, Annikki Lehtonen, Olavi 
Lindqvist, Aino Haatio, Aili Strandberg ja Sylvi Puputti. Muutamat eivät haluneet sukkia, 
mutta toivottivat sukantuojat kahville ja juttelemaan. 

- Toisena projektina oli tarkoitus virkata 30 pitsiliinaa yllätyksenä Unkan Baariin, mutta 
valmiina on 20 pitsiliinaa, joita vielä ei ole luovutettu. 

- Uuteen Lastensairaalaan valmistettiin Marttaliiton ohjeiden mukaisesti virkattuja 
”isoäidin neliö” –vauvanpeittoja pikkupotilaille, jotka he myös saavat kotiutuessaan 
mukaansa. 13 kpl Karjalohjan marttojen virkkaamaa vauvanpeittoa luovutettiin 
30.11.2017 Lastensairaalaan, kun sairaalan ensimmäinen osa valmistui. 
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’’Pikkumarttojen toimintaa aiotaan elvyttää pitkästä aikaa. Pikkukokki-kerhoon voi ilmoittautua 
31.1.2017 mennessä joko sähköpostilla pikkukokki.karjalohja@gmail.com tai puhelimitse ma-pe 
klo 9 – 11 p. 044 ****314 .Lisätietoja voi kysyä Pikkukokki-kerhon ohjaajalta, kotitalousopettaja 
Kaarina Nordströmiltä. Koululaisille tarkoitettu Pikkukokki -kerho aloittaa Lasikirkon keittiössä 
13.2.2017 klo 18.00 alkaen’’ 

- Kerhoon ilmoittautui 18 lasta . Myös Sammatin vapaalle kyläkoululle tiedotettiin 
kerhosta. Pikkukokki -ryhmiä tehtiin kaksi eskarit-2 lk (6 kpl) ja 3-4 luokka.(12 kpl) Länsi-
Uudenmaan Säästöpankki lahjoitti 600 € Karjalohjan martoille Pikkumartta -toimintaan. 
Näillä rahoilla kustannettiin ’Pikkukokki’-kirjat jokaiselle omaksi, ja rahaa jäi vielä 
kulhoihin ja lastoihin. Lisäksi haettiin myös Petteri ja Margit Forsströmin säätiöltä 
avustusta Pikkumartta -toimintaan. Tämä tuotti 1000 € ruoanvalmistus kuluihin.  

Helmikuu 

’’Kiina -ilta on 2.2.2017 Päiväkummun Aurinkosalissa (Ylhäntie 1, 09120 Karjalohja) klo 19.00, jossa 
AuroraXplorerin perustaja, kauppatieteiden tohtori Kirsi Mantua-Kommonen kertoo mm. värien 
merkityksestä kiinalaisessa kulttuurissa.’’ 

- Aurinkosaliin kokoontui 29 kiinnostunutta kuulemaan Kiinan kulttuurista, 
kauppatavoista ja tuhansien vuosien takaisten värisymboliikasta kiinalaisten elämään.    

’’Pikkukokki -kerho starttaa 13.2.2017 Karjalohjan Lasikirkolla, os. Keskustie 30, 09120 Karjalohja. 
Lisätiedot Kaarina Nordström, p. 050 *******’’ 

- Kurssilla lapset jaettiin kahteen ryhmään: eskari-ikäiset - 2.lk klo 16.00-18.00 ryhmään 
ja 3-5. lk klo 18.00-20.00 ryhmään . Molemmat ryhmät kävivät samoja asioita ja 
käytännön tehtäviä kerhokertana. 1. kerhokertana käytiin läpi perusasioita ja 
valmistettiin herkkupaloja kasviksista. Tämän Pikkukokkikerhon vieraana oli myös 
toimittaja Erja Hinkkanen Länsi-Uusimaasta, joka uutisoi kerhosta seuraavan päivän L-U 
-lehdessä. Pikkukokkikerhon vetäjänä toimi Kaarina Nordström ja useita apuohjaajia. 
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’’Karjalohjan Marttojen sääntömääräinen vuosikokous 16.2.2017 klo 18.30 Kehrässä =ent. 
kunnantalossa, (os. Keskustie 23, 09120 Karjalohja). Samalla juhlimme yhdistyksemme vuosimerkin 
saajia.’’ 

- Vuosikokouksessa käytiin sääntömääräiset asiat 20 jäsenen läsnä ollessa.   Kokouksessa 
tuli myös henkilövaihdoksia. Kaarina Nordströmistä tuli jälleen kerran puheenjohtaja 
Päivi Segerin ollessa jo 8 v. yhtäjaksoisesti, jolloin sääntöjen mukaan ei voi valita enää 
uudelleen. Yksi vuosimerkkien saajista, farmaseutti Sirkku Mattila sai ansiokkaan 60 -
vuotismerkin toiminnastaan Karjalohjan Martoissa.                   

                                              

Maaliskuu 

’’2.3.2017 Tapaamme Rosk’Rollilla Munkkaan jäteasemalla 2.3.2017 tasan klo 17.50, portit 
sulkeutuvat automaattisesti klo 18.00. Illan tilaisuus pidetään toimistolla, jonne mennään 
vaakarakennuksen ohi, ja käännytään oikealle mistä toimistorakennus näkyy. Tilaisuus kestää noin 
kaksi tuntia. Osoite Munkkaanmäki 51, 08500 Lohja. Teemana jätteet, lajittelu, ym. Kun lajittelet 
hyötyjätteet erikseen, arvokkaat raaka-aineet saadaan talteen ja toimitetaan eteenpäin 
hyötykäyttöön’’ 
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13.3.2017 Pikkukokkikerho lasikirkossa 

 

’’16.3.2017 Karjalohjan Martat tutustuvat torstaina 16.3.2017 klo 19.00 Heponiemen hiljaisuuden 
keskukseen, Heponiementie 21, 09120 Karjalohja. Illan aiheena ’Piha ja puutarha -Ajatuksia ja 
kuvia vuosien varrelta ’ koonnut Päivi Seger.’’  

- Heponiemen johtaja Sari Enkkelä kertoi paikasta, historiasta ja nykyisestä toiminnasta. 
Heponiemen hiljaisuuden keskus tarjosi kahvit. Mukana oli 20  marttaa. 

 

’’Marttailta 30.3.2017 klo 18.00 on metsäkävely -ilta, jossa kokoonnumme kirkonmäellä ja 
kävelemme Harjupolkua, sekä palaamme kylänraittia pitkin takaisin. Matkan varrella pysähdymme 
rannalle tai koululla, ja syömme omat eväät. (Ps. eväitä voi tulla syömään, jos tulee autolla 
Hiekkarannantien matonpesupaikalle).’’ 

- Polulle kerääntyi 16 reippailijaa. Harjun polut olivat osittain kyllä  kirkkaassa jäässä, mutta   
pääsimme rannalle, jolla Christina Johansson lausui muutaman oman runonsa.  
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Huhtikuu 

’’13.4.2017 Kiirastorstain Iltakirkko klo 18.00, os. Keskustie 30, 09120 Karjalohja.’’ 

’’9.4.2017 klo 12.00 Perhekirkko, os. Keskustie 30, 09120 Karjalohja. Kirkon jälkeen Lasikirkolla 
tarjottavan keittolounaan valmistavat Karjalohjan Martat, ja pikkukokkikerholaiset avustavat 
jälkiruokien teossa sekä avustavissa salitehtävissä. Ilmoittaudu mukaan keittiörinkiin Kaarinalle.’’ 

10.4.2017 Pikkukokkikerho Lasikirkossa 

’’27.4.2017 Tupalan ja Kotolan laulu- ja kahvitteluhetki klo 14.00, os. Toivonkuja 5, 09120 
Karjalohja. Leipojille lisätietoja Päiviltä’’  

-Tällä kertaa marttoja oli vain kolme laulattamassa, mutta hyvin meni Uusmaalaistenkin 
laulu. Laulamassa oli meitä asukkaat mukaan lukien yhteensä 25. Laiskanläksynä ensi 
vuodeksi pitää harjoitella enemmän Marttavihkosta merimieslauluja, sekä pitää varautua 
vitseihin. 

Toukokuu 

’’11.5.2017 klo 18.00 Perhemarttailtaan picnic -eväät mukaan Fiskarsin Bäljarsin leikkipuistoon, os. 
Peltorivi, Fiskars. Ilmoittautuminen ma 8.5.2017 mennessä sähköpostiin 
pikkukokki.karjalohja@gmail.com tai Päiville. Lähto 11.5.2018 klo 18.00 Päiväkummusta linja-
autolla. Mukaan kutsuttu myös Pikkumartat ( vanhempien vastuulla), joille järjestämme eväät, 
mutta muut saavat ottaa omat picnic-eväät tai omakustanteisesti käydä tutustumassa 
paikallisissa kahviloissa.’’  

-Kylmän kevään ilta aika viileä ja lopuksi satoi myös räntää, mukana jossa oli mukana 31 retkeilijää.  

”25.5.2017 klo 18.00 Puutarharetki Arboretum Magnoliaan, os. Kokkolahdentie 60, 08100 Lohja. 
Arboretum Magnolia on lohjalainen puulajipuisto, jossa on puita, kantopuutarha, pensaita ja 
perennoja eri puolilta maailmaa. Päiville Ilmoittautumiset 18.5.2017 mennessä. Menemme 
kimppakyydein joten ilmoitelkaa tarvitsetteko vai tarjoatko kyytiä, lähtö seurantalolta klo 17.15. 
Lippu 10 € yli 15v. , maksut Karjalohjan Marttojen tilille FI59 4006 1940 0045 12, yhdistys tarjoaa 
kahvit arboretumissa.’’ 

- Paikalle kerääntyi 20 puutarhasta kiinnostunutta, Suvi Pohjola- Stenroos  ja Esa 
Stenroos esitti rakkaudella rakentamaansa Lohjanjärven rannalla olevaa rantatonttia, 
missä oli lukuisa määrä eri puolilta maailmaa kerättyjä pensaita ja kasveja, jotka olivat 
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sijoitettu rauhallisiin ryhmiin tontin eri alueisiin. Uudessa rantakahvilassa saimme 
kokea hienon kesäillan kahvihetken. Tuliaiseksi veimme heille atsalean ’Kullannuppu’’. 

                    

Heinäkuu 

15.7.2017 klo 9-13 torikahvio Karjalohjan torilla ja myyntipöytä arpajaisineen sekä 
muurinpohjalettuineen. Ilmoittaudu mukaan Kotolan ja Tupalan väen ”torille tuontiryhmään” 
ulkoilun merkeissä sekä lettujenpaistoryhmään apukäsiksi Kaarinalle. Tervetuloa torille herkullisille 
lettukesteille!’’ 

- Seurantalon pihalle pystytettiin letunpaistopöytä, jossa oli useampia paistajaa. 
Suolaista ja makeaa täytettä oli tarjolla ja tietenkin kahvia. Toisella marttapöydällä oli 
marttojen pika-arpajaisten voittopöytä. Eila Romström oli ansioitunut arpojen myyjä. 
Kymmenkunta vapaaehtoista oli myös kerääntynyt Tupalaan ja Kotolaan, jotta kaikki 
vanhukset sieltä pääsivät nauttimaan torikahvista ja letuista marttojen tarjoamina . 
Anna Nordström tarjosi vanhuksille vielä martta-arvat, hyvällä onnella monet voittivat 
arpavoiton.  
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19.7.2017 Harparskogin kesäteatteri ”Tuntematon sotilas” yhdessä Karjalohjan eläkeläisten 
kanssa. Bussikuljetus Tammisaareen. 

- Harparskogin esityspaikka oli historiallinen. Ulkoilmateatteri rakennettiin leadertuella 
Harparskogiin Hankoniemen Raaseporiin, jossa kulki myös aikanaan aito puolustuslinja 
Neuvostoliittoa vastaan. Esityksessä oli hienosti mukana Suomen neito 
viulunsoittajana,  ja paikalla oikea panssarivaunu. 

’’Martanpäivän sauna 26.7.2017 alkaen klo 18.00 Ritva Lindholmilla Backgrändissa. 
Ajo-ohje: Tien päästä on viitoitus Lindholmien savusaunalle’’. 

- Kesäilta pisti parastaan kun martat viettivät saunailtaa. Savusaunan tuoksussa hyvät 
löylyt ja toisessa saunassa käytiin pesulla. Saunojia oli paikalla 15. 

’’Kirkkokonsertin kahvitus la 19.8.2017. Ilmoittaudu Kaarinalle kahvitusrinkiin.’’ 
- Kirkkokonsertin esiintyjien kahvitus ja yleisökahvitus sai taas kymmenkunta marttaa 

leipomaan pullia ja tarjoilemaan kahvit väliajalla.  

Syyskuu 

2.9.2017 Kun Suomi täytti 100 vuotta, yhdistykset ympäri Suomen toteuttivat Syödään Yhdessä -
tapahtumia monin eri tavoin. Myös Karjalohjan Martat valmistivat 2.9.2017 juhlamenun, miettivät 
kauniit kattaukset ja koristelut. Suomi100 -juhlan kunniaksi syötiin yhdessä hyvää, 
sesonginmukaista suomalaista ruokaa.’’ 

-    Päivällä yhdessä valmistimme illallista Katteluksen keittiössä. Illalla 27        
marttaa herkuttelivat yhdessä ja keskustelivat millaista toimintaa jäsenet haluavat ja miten 
yleensä on liittynyt Karjalohjan marttoihin. (Ohjeet liitteenä 1., kaksi kuvaa kannessa tapahtumasta) 

     
 

11.9.2017 Pikkukokkikerho Lasikirkon keittiössä 

14.9.2017 Käsityöilta nuorisotalo Katulampussa klo 19.00, os.Keskustie 46, 09120 Karjalohja. 

-   Käsitöitä tehden käytiin kaikki syksyn kulttuuritarjonta läpi, ja otettiin       
ilmoittautumisia teatteriretkille. 12 marttailijaa illassa mukana. 
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28.9.2017 Liikuntailta Päiväkummun kuntosalilla klo 18.00, os. Ylhäntie 1, 09120 Karjalohja. 
 - Tiina Hämäläinen ohjasi kuntoiluiltaa 11 martalle. 

Lokakuu 

12.10.2017 Huopapussien askarteluilta klo 19.00 Kehrässä, os. Keskustie 23, 09120 Karjalohja. 
- Huovasta valmistimme joulumyyjäisiin joulupusseja 

17.10 2017 Kävimme historiallista Elämysmatka -1917 Virkkalan Klubitalolla. Kimppakyydein oli 
paikkakunnan 100 sitten aikaista elämää kuvattu aulaa myöten. Katsomassa oli 20 henkeä. 

26.10.2017 Yhteissyntymäpäivät Päiväkummussa klo 19.00, os. Ylhäntie 1, 09120 Karjalohja. 

 Marraskuu 

2.11.2017 Ruokakurssi Lasikirkon keittiöllä klo 18.00 alkaen, os. Keskustie 30, 09120 Karjalohja. 
Ruoka-asiantuntija Suvi Malin Maa- ja kotitalousnaisista opastaa meitä perunaruokien käyttöön 
uudella twistillä. Materiaalimaksu 5 €. Lisätiedot Anneli Rahkoselta.  

9.11.2017 Konmari -ilta klo 19.00 Anu Rautiolla. Konmarittelemme oppien luopumaan turhasta 
tavarasta kodeissamme. Järjestys ja turhasta roinasta vapautuminen tuovat energiaa, joka 
parantaa myös elämänlaatua. 

24.11.2017 Perinnepäivä toteutetaan perjantaina 24.11.2017 klo 9.30 -
12.30 yhteistyökumppanimme Karjalohjan koulun koululaisten ja opettajien kanssa, mukana 
kanssamme myös Karjalohjan Kotiseutuyhdistys ry. Päivän ohjelmassa opimme ja toteutamme 
koululaisten kanssa askareita ja tehtäviä, kuinka Karjalohjalla toimittiin ennen ja verrataan 
nykyiseen. Osoite Koulukuja 10, 09120 Karjalohja. 

- Koulun perinnepäivässä Karjalohjan koulun yhteistyökumppanit vanhempainyhdistys 
Lortti, Karjalohjan Martat ja Karjalohjan Kotiseutuyhdistys olivat täysillä mukana uuden 
ops:n mukaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamisessa opettajien apuna. Perinnepäivästä 
uutisoivat Länsi-Uusimaa 25.11.2017 ja Luokanopettaja –lehti 1/2018. Martat opettivat 
perunapuuron historiaa ja tekemistä alusta alkaen. Arvuuttelimme oppilailla vanhoja 
tavaroita. Söimme innolla Inkoon puuroa paistettuna tai keitettynä. (Inkoon puuron ohje 
liitteenä 2.) 
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29.11.2017 Myrskyluodon Maija -musikaali Helsingin kaupunginteatterissa klo 19.00 – 22.00. 
Myrskyluodon Maija kuvaa suomalaisen naisen elämää ja itsenäistymistä 1800-luvun 
Ahvenanmaalla, keskellä merta Myrskyluoto-nimisellä saarella. Teos tuli tunnetuksi Anni 
Blomqvistin romaanisarjaan perustuvana tv-sarjana (1976), johon Lasse Mårtenson sävelsi 
unohtumattoman musiikin. Tämä suomalaisten sieluun soimaan jäänyt musiikki kuullaan nyt 
ensimmäistä kertaa näyttämöllä musikaaliversiona. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 29.10.2017 
mennessä Anneli Rahkoselle. 

30.11.2017 Pikkujoulut klo 18.00 yhdessä Karjalohjan Eläkeliiton jäsenten kanssa Päiväkummussa. 
Jukka Hallikainen esiintyy. Osoite Ylhäntie 1, 09120 Karjalohja’’ 

Joulukuu 

3.12. 2017 Pidettiin Karjalohjan aluetoimikunnan järjestämä Kansalaisjuhla Seuratalolla. Martat 
järjestivät kakku kahvituksen. Pullat ja kakut leivottiin noin 140 juhlavieraalle. 

6.12.2017 Vietettiin itsenäisyyspäivää Karjalohjan kirkolla, kunniavartio oli juhlallisesti 
sankarihautoja kunnioittamassa. Karjalohjan Kotiseutuyhdistyksen koordinoimassa juhlassa 
martat kahvittivat Itsenäisyyspäivää juhlivia karjalohjalaisia. 
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 7.12.2017 Teatteri-ilta klo 19.00 Lohjan teatterissa (Suurlohjankatu 12, 08100 Lohja). Edith Piaf -
musiikkinäytelmä – Sydämeni Laulut. Näytelmä kertoo kaikkien rakastaman ”pikku varpusen” 
uskomattoman elämäntarinan. Omalla sitkeällä työllään ja laulun lahjoillaan hän varmisti 
paikkansa suurten ja merkittävien naistaiteilijoiden joukossa. Esityksessä on mukana pieni, taitava 
liveorkesteri säestämässä tunnettuja Chanson- melodioita. Räväkkä ja koko tunneskaalan 
läpikäyvä tarina vie mieleenpainuviin roolisuorituksiin ja tuo väriä harmaaseen syksyyn. Lisätiedot 
ja lippuvaraukset Anneli Rahkonen. 

16.12.2017 Joulumyyjäiset ja arpajaiset Karjalohjan Seuratalolla klo 9.00 – 13.00, os. Keskustie 17, 
09120 Karjalohja. Tervetuloa Karjalohjan joulumyyjäisiin, jotka toteutetaan perinteitä kunnioittaen 
mutta raikkaan iloisella otteella. Karjalohjan joulumyyjäiset ihanalla Seuratalollamme ovat olleet 
usean vuosikymmenen jatkuva perinne, joka luo joulunodotuksen tunnelmaa meille kaikille. 

Jäsenet , jäsenhankinta 

Jäsenluettelossa oli vuoden alussa 81 jäsentä, ja vuoden lopussa 83 jäsentä, joista maksamatta 3.. 
Muutama jäsen jäi toiminnasta pois ja uusia jäseniä liittyi 5 kpl. 

Toimintaryhmät 

Myyjäistoimikunnassa olleet Anneli Rahkonen, Satu Brückner ja Eila Romström järjestivät 
kesätorille 15.7. arpajaiset ja toiset joulumyyjäisiin 16.12. Myyjäistoimikunta myös järjesti ja myi 
toripöydän tuotteet. 

Hallinto ja toimihenkilöt  

Vuosikokous pidettiin 16.2.2017 Kylätalo Kehrässä. Yhdistyksen puheenjohtajana Päivi Segerillä 
tuli sääntömääräiset vuodet täyteen ja uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kaarina Nordström. 
Hallituksesta Anneli Rahkonen(2010) jäi erovuoroisena pois ja tilalle valittiin Satu Bruckner (2017), 
Jaana Perheentupa(2010) ja Nalle Bitter (2012) valittiin uudelleen, muut hallituksessa olivat Terhi 
Haataja (2011), Anu Rautio (2016), Anneli Tuomisto(2015). Järjestäytymiskokouksessa 
varapuheenjohtajaksi valittiin Jaana Perheentupa ja sihteeriksi Päivi Seger, emännän tehtäviä hoiti 
Kaarina Nordström ja Päivi Seger, rahastonhoitajana Teija Rautiainen ja astiastonhoitajana Aira 
Jokinen.  Kaikista kokouksista on pidetty pöytäkirjaa. 

Uudenmaan Martat ry:n vuosikokouksessa kävi Kaarina Nordström.  

Lohjan alueen Marttojen kokouksiin Virkkalan Marttatuvalla keväällä osallistui Kaarina Nordström 
ja syksyllä Jaana Perheentupa ja Nalle Bitter. Lisäksi lokakuussa järjestettiin yhteistyöpalaveri 
johon osallistui Satu Bruckner ja Kaarina Nordström. 

Nummelan martat järjestivät yhteisen koulutustilaisuuden Karkkilan, Vihdin ja Lohjan martoille, 
jossa oli Uudenmaan piirin toiminnanjohtaja Pirkko Haikkala. Nummelassa oli paikalla Jaana 
Perheentupa, Kaarina Nordström ja Päivi Seger. 
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Tiedotus 

Marttailloista ilmoitetaan Länsi-Uusimaa -lehden järjestöpalstalla sekä koti- ja Facebook –sivuilla. 
 Uudet kotisivut ovat toteutuneet Jaana Perheentuvan toimesta, osaksi Marttaliiton uusien 
kotisivuja. 

 

Talous 

Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksupalautuksista sekä konsertin kahvitus-, arpajais- ja 
myyjäistuotoista. Taloudellinen tilanne on hyvä, ja yhdistys maksoi jäsenille bussikuljetuksen 
Fiskarsin retkelle, Tuntemattomaan sotilaaseen Harparskogiin ja Myrskyluodon Maijaa katsomaan 
Helsinkiin. Lisäksi Lohjalle Edit Piafia katsomaan, jonka kyydin martat maksoivat itse. 

Marttailtojen kahvimaksu ja naruarpajaisten tuottoa ei myöskään sovi unohtaa. 

Lettutori  seurantalon pihalla torikahviona sekä myyjäistoimikunta järjesti  pika-arpajaiset . 

Elokuussa oli kirkkokonsertin esiintyjien muonitus ja yleisökahvitus.  

Joulukuussa myyjäistoimikunta (Satu Brückner, Anneli Rahkonen, ja Eila Romström) järjesti 
Seurojentalon joulumyyjäisiin, jossa myynnissä oli joululaatikoita, karjalanpiirakoita ja käsitöitä 
myös pika-arpajaiset järjestettiin. 

Marttojen astiaston vuokrauksella jäsenistön ulkopuolelle on saatu tuloja tosin aika pieniä 
summia. Astiaston hoitajana on ollut Aira Jokinen. Lokakuussa astiat siirrettiin Kehrän tiloihin. 

 

Muistamiset ja huomionosoitukset  

Martat-lehti on tilattu Tupalaan ja kirjastoon.  

Vuosimerkit Erja Huovila ja Liisa Mantere 10 v, Marja-Liisa  Nyman 40 v ja ainoa paikalla ollut oli   
Sirkku Mattila, joka sai kunnioitettavan 60-vuotismerkin. 

Stipendinä kädentaidoista annettiin keittokirja ’’ Pikkukokki keittiössä ” Karjalohjan alakoulussa 5. 
luokan Helmi Eskolalle ja Heli Kajanderille sekä Vapaaseen kyläkouluun annettiin myös 1 kpl 
koulun yhteiseen käyttöön.  

Uudenmaan Marttapiirin järjestöpäälliikkö Anne Lempinen jäi kesällä eläkkeelle, ja häntä kävi 
muistamassa  Ritva Lindholm ja Anneli Rahkonen. 

Rotinoilla käytiin  Terhi Haatajalla onnittelemassa Kalle vauvasta. 

Tasavuotissyntymäpäiviä  viettivät  Ritva Haapanen, Raija Juslin , Jaana Perheentupa, Alina 
Puumalainen, Leena Raunio, Else Vikstedt. 
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Kiitos kaikille jäsenille vuoden 2017 osallistumisesta toimintaamme 

Karjalohjalla Karjalohjan Martat ry:n puolesta 

 

Kaarina Nordström    Päivi Seger 

                           puheenjohtaja         sihteeri 

 

Hallitus  

Jaana Perheentupa vpj. 

Satu Brückner 

Anu Rautio 

Anneli Tuomisto 

Nalle Bitter  

Terhi Haataja 

 

 

 

 

 

 

liitteet: 1. Suomi100 juhlamenu 2. Inkoon puuron ohje 

kuvat: sivu 1. Ulla martan kuva Päivi Seger, muut Jaana Perheentupa, sivu 2. Päivi Seger,  sivu 4. Jaana Perheentupa, 
sivu 5. Vuosimerkkikuva Jaana Perheentupa, Munkkaan jäteaseman kuvat Eija Kaartinen, sivu 6. Jaana Perheentupa, 
sivu 8. Arboretum kuvat Satu Brückner, torikuva Annika Perheentupa, sivu 9. Jaana Perheentupa,  sivu 11. Päivi Seger 


