
 

 Mitä kivaa Marttojen syksyssä? 
 

Syksy on jo pitkällä ja kivoja yhteisiä kokemuksia takana kesän 

varrelta.  Grenoco Greenin villiyrttikasvattamolla Tarvaalassa vierailtiin 3.9.. Paikalla oli kolmisenkymmentä 

marttaa. Kiinnostavasta vierailusta aukeaa kuvasarja täältä: 

https://drive.google.com/drive/folders/1-RU3sj618SuTWj5q8khsE9jEluH-X-bl?usp=sharing 

  

Maanantaina 24.9. käytiin sauvakävelylenkillä Summassaaren Haikankärjessä ja kokeiltiin kymmenisen 

martan voimin, miltä tuntuu yli sadan askelman kipuaminen ja laskeutuminen hotellin maastossa olevilla 

kuntoportailla. Sauvakävelyiltoja toivottiin muuallekin Saarijärvelle. Kuvasarjan illasta löytyy täältä: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Tgjt3upkqRKu-ohON241E5OacVtc_jsQ?usp=sharing 

  

Kiitokset kaikille ensi vuoden toiminnan ideariiheen osallistuneille 10.9. Siinä käytettiin hyväksi myös 

keväisen jäsenkyselyn vastauksia. Toimintakaleneria kehitellään tulosten pohjalta hallituksen kokouksessa 

22.10.2018. 

  

Tulevia tapahtumia, omia ja yhteistyökumppaneiden järjestämiä  –  

 ilmoittaudu mukaan!
  

Ruuanlaittoilta to 4.10. klo 17 alkaa Yläkoulun opetuskeittiössä.  Ruokakurssin vetäjänä on Kati Havu Keski-

Suomen Martoista. Tarvikemaksut 5 euroa maksetaan käteisellä illan alussa. Sisältönä ruokaisat salaatit ja 

kasvisruuat. 

  

Kahvituskoulutus Martoille la 6.10. klo 10.00 – 15.30, Jyväskylä.  Marttayhdistyksille, jotka tekevät tai ovat 

suunnitelleet tekevänsä kahvituksia eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutuksessa käydään läpi 

kahvituksen järjestämistä hinnoittelusta astiavuokraukseen. Tilaisuudessa jaetaan käytännön vinkkejä 

kahvituksista. Päivän aikana valmistetaan suolaista ja makeaa kahvitustarjottavaa, jotka nautitaan 

lounaaksi. Mukaan mahtuu 20 osallistujaa, 2 / yhdistys. Osallistumismaksu koulutukseen on 10€/osallistuja. 

Ilmoittautuminen koulutukseen Kati Havulle, kati.havu@martat.fi. 

  

Käsityömessut 5.-7.10.2018 klo 10-17, Seinäjoki Areena. Pääsymaksu 12/10 euroa. Onko martoilla 

kiinnostusta lähteä tänne la 6.10.?  Katso päivän ohjelma täältä: https://pytinki.fi/kasityo/ohjelma/  

Kimppakyydistä kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan ke 3.10. mennessä: 

saarijarvenmartat@gmail.com tai sms-viestillä 040 1281 481/Satu, joka tosin ei itse pääse osallistumaan 

tapahtumaan, mutta voi koota lähtijät yhteen. Seinäjoen maakuntamuseolla on samaan aikaan Kudotut 

kuvat - näyttely tekstiilitaiteilija Ellen Alakannon elämästä ja taiteesta. 

  

Saarijärven 

27.9.2018 
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Marttailta Saarijärven POP Pankissa ma 8.10. klo 18. Mukana myös Uuraisten Martat. Ajankohtaista asiaa 

säästämisestä ja sijoittamisesta sekä tutustumista tiloihin ja toisten marttojen toimintaan. Pankki tarjoaa 

kevyen iltapalan. Ilmoittautumiset mielellään ennakkoon to 4.10. mennessä: saarijarvenmartat@gmail.com 

tai sms-viestillä: 040 1281 481/Satu. 

  

Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä to 11.10. Leikkimielistä kisailua ym. urheilukentällä. 

  

Cats-musikaaliin la 17.11.2018 on tullut jo runsaasti ilmoittautumisia. Saarijärven marttoja sopii vielä 

mukaan. Ilmoittautumiset ma 8.10. mennessä maksamalla retken hinta 90 € Saarijärven Martat ry:n tilille 

FI29 5408 0440 0199 22, viitenro 12001. Tiedustelut ja ilmoitukset ruoka-aine-esteistä,  p. 040 1281 

481/Satu tai saarijarvenmartat@gmail.com. Katso ohjelma: https://www.martat.fi/wp-

content/uploads/2018/09/cats-retki-ohjelma-120918.pdf 

  

Retki Tyynelän Tonttulaan la 24.11.2018, Eugmo. Järjestäjä Uuraisten Martat. Mukaan otetaan marttoja 

myös Saarijärveltä ja lähikunnista. Lähtö klo 7:30 Uurainen MH, klo 8:00 Saarijärvi entinen MH, Karstula MH 

n. klo 8.30. Ajetaan reittiä Kyyjärvi – Kaustinen.  Siellä n. 9:30 pidetään ½ tunnin tauko. Matka jatkuu 

Kokkolan kautta Eugmoon Tyynelän tonttukylään, jonne saavutaan n. klo 11.  Aikaa varattu klo 13 saakka. 

Klo 13:30 lounas ravintola Epoquessa Pietarsaaressa. Kotimatka Evijärvi-Hoisko-reittiä Kyyjärvelle. Paletissa 

n. 16:15 – 17:15 tauko kahvitteluun ja ostoksiin. Uuraisilla takaisin n. klo 18:30. Hinta 55 € sisältää matkan, 

pääsymaksun ja lounaan. Sitovat Ilmoittautumiset 9.11. mennessä:  Raija Pihlainen, 

pihlainen.raija@gmail.com 

  

Kierrätyskeskuksen ja koulujen joulumyyjäiset la 1.12.2018. Tarkempia tietoja aikanaan Valon Joulu –

tapahtumakokonaisuuden yhteydessä. 

 

Saarijärven Martat ovat mukana MLL:n kanssa Nuorkauppakamarin Joulupuu-keräyksessä osallistumalla 

lahjojen paketointitalkoisiin viime vuoden tapaan. 

 

Mitähän muuta hyvää mieltä tuottavaa keksittäisiin jouluvalmisteluihin marttailuhengessä?  Onko ideoita? 

 

Antoisaa syksyn jatkoa sinulle ja läheisillesi! 

Marttailuterveisin 

Satu Iso-Ahola 

Saarijärven Martat ry, pj 

Puh. 040 1281 481 

saarijarvenmartat@gmail.com 
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