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Saarijärven Marttojen kesässä tapahtuu!
Lomakausi on nyt virallisesti avattu. Koulujen päättäjäiset on vietetty ja varmasti ilon kyyneleitäkin
vuodatettu valkolakkien ja valmistujaisten merkeissä. Lämpimät onnittelut kaikille, joita nämä
tapahtumat ovat tänä keväänä koskettaneet! On hienoa, että nuoret pääsevät eteenpäin
unelmiensa ja oman elämänsä toteuttamisessa.
Pihakirppis la 7.7.2018 - Kipot ja kapustat kiertoon -tempaus ja marttojen toiminnan
tukemista kirppislahjoituksin
Marttojen valtakunnallisiin teemoihin kuuluu tänä vuonna tempaus Kipot ja kapustat
kiertoon. Tempauksella halutaan valmistaa nuorta oman kodin hoitoon ja keittiöaskareisiin hänen
lähtiessään opiskelemaan tai töihin uudelle paikkakunnalle. Näissä merkeissä martoilta kootaan
lahjoituksina nuorille erilaisia kodin tarvikkeita, joita jaetaan maksutta kirppiksellä. Saarijärvellä
tämä tapahtuu la 7.7.2018 perinteisellä Pihakirppiksellä, jossa martoilla on myyntipaikka
Osuuspankin lipan alla Kauppakadun varrella. Välitäthän viestiä ystäville ja kutsu paikalle
nuoria, jotka ovat nyt tässä elämänvaiheessa!
Nuorille jaettavien ilmaisten kodin tarvikkeiden lisäksi kirppiksellä myydään marttojen toiminnan
tukemiseksi jäsenten lahjoittamia muita esineitä, tekstiilejä, kirjoja yms.
Pihakirppikselle tulevia tavaroita voi toimittaa torstaihin 5.7. saakka Vuokko Kauppiselle,
Uittokuja 4. Tavarat voi jättää ulko-ovelle, jos Vuokko ei satu olemaan paikalla.
Kirppistiedusteluihin vastaavat Satu/p. 040 1281 481 ja Vuokko/p. 040 502 8305.
Teatteriretki Ränssin Kievariin to 16.8. klo 18-20 (lähtö klo 16.00).
Esitys: Hei sir, saako soittaa? Rooleissa Saija Tuupanen, Tommi Soidinmäki sekä Anna-Maija
ja Kunto Ojansivu. Ennen esitystä on toivottu Ränssin Kievarin esittelyä. Lähtö entisen
matkahuollon luota klo 16. Ilmoittautumiset maksamalla retken hinta 30 €/martta (sis. kyydin,
esittelyn, munkkikahvit ja teatterilipun) marttojen tilille FI29 5408 0440 0199 22, viitenumero 12001,
viimeistään pe 3.8.2018. Tied. ja ruoka-aineallergiailm. Arja Rantanen, puh. 040 501 9332.
Musikaaliretki Tampereelle 17.11.2018
Suursuosion saaneen Cats-musikaalin viimeinen esitys Tampereen Teatterissa. Lisätietoa
myöhemmin.
Yhteisiä tempauksia lähialueen marttojen kanssa
Retkipäivä Koirasalmen luontotuvalla 17.6. klo 13-17
Salamajärven kansallispuistossa, Koirasalmentie 1220, Kivijärvi. Järjestäjänä Kivijärven martat,
mukaan kutsuttu lähialueen marttayhdistykset. Tarjolla savulohikeittolounas, kahvi/tee,
haitarimusiikkia, yhteislaulua, patalappufrisbee ym. Ilmoittautumiset ma 11.6. mennessä:
kivijarvenmartat@outlook.com tai Tuula Lahtinen, puh. 050 558 1113. Katso ohjelma!

Martan päivän viettoa Nuottalassa Kannonkoskella 26.07. klo 13 alkaen. (os. Hiekantie).
Yhteinen tempaus Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven ja Saarijärven marttojen
kesken. Yhteislaulua, musiikkia ja kesäistä purtavaa (kasvispiirakkaa, vihreää salaattia,
makaroonisalaattia, kahvittelua ym.) . Ilmoittautumiset 20.7. mennessä, Saarijärven marttojen
osalta: Vuokko Kauppinen, vkauppinen10@gmail.com.
Katso kaikki tapahtumat Saarijärven Marttojen kotisivuilta
Edellä on otteita marttojen tempauksista. Tapahtumakalenteria ylläpidetään nettisivuilla. Sieltä
löytyvät tarkemmat tiedot kaikista tapahtumista:
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/saarijarven-martat-ry/tapahtumakalenteri/
Keski-Suomen Martat ry:n hallituksen kokoonpano
Keski-Suomen Martat ry:n vuosikokous pidettiin 5. 5. Sepänkeskuksessa. Paikalla oli 43 marttaa.
Puheenjohtajaksi valittiin Minna-Maria Lahtinen Kypärämäen martoista ja jäseniksi Irma Hiekkanen
Toivakan kirkonkylän martoista, Mari Mäenpää Jyväskylän KaupunkiMartoista, Maija Vesterinen
Laukaan Martoista ja Pirkko Vuorinen Muuramen marttayhdistyksestä. Hallituksessa jatkavat
Rauni Kekäläinen Korpilahden martoista, Aila Naalisvaara Jyväskylän KaupunkiMartoista, Pirkko
Niiranen Keuruun Martoista ja Teresa Salonen Äänekosken martoista.
Keski-Suomen marttojen toiminnasta kertovaa aineistoa voi käydä lukemassa Google Drivesta
tästä osoitteesta.
Kuvia ja infoa marttatoiminnasta Google Drivessa
Google Drivesta löytyy tietoa myös yhdistystoiminnasta ja yhteistyökumppaneistamme täältä.
Google Driveen tallennetaan kuvia Saarijärven marttojen eri tapahtumista vuoden mittaan. Ota
yhteyttä, jos haluat käydä kurkistamassa jonkin tapahtuman kuvia, niin lähetän linkin kyseisen
kansion kuviin.
Tuorein tempaus oli kiinnostava vierailu Otto Rautiaisen metsäpuutarhaan Lannevedelle 28.5.
Puutarhurilla on myynnissä laadukkaita omenapuun taimia, joiden istutuksessa hän mielellään
avustaa. Kurkista kuvakansioon!
Mitä kivaa tehdään yhdessä ensi vuonna?
Tätä asiaa voimme pohtia yhteisesti 10.9.2018, jolloin järjestetään kaikille martoille avoin
aivoriihi/ideointi-ilta Kehrän tiloissa Kauppakadulla alkaen klo 17.30. Kesän mittaan sinulle voi tulla
hyviä ajatuksia siitä, mitä odottaa tulevalta toiminnalta. Pidä päivä mielessä ja ilmoittaudu mukaan.
Aurinkoista ja antoisaa kesää kaikille!
Marttailuterveisin
Satu Iso-Ahola

