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Yleistä 

Marttojen vuosi mentiin teemalla ’ Arki on parasta’ ja ’Elämä on parasta itse 
tehtynä’. Yhdessä tekeminen ja uuden oppiminen on aina kiinnostavaa. Kursseja 
järjestettiin omin voimin tai Karjalohjan maaseutuseuran hankkiman kouluttajan, 
Suvi Malinin kanssa. Käytiin tutustumassa Marketan puistoon Espoossa ja Haagan 
alppiruusupuistossa sekä syksyllä Kirjamessuilla. Ikääntyvien karjalohjalaisten 
ulkoilutempauksia tehtiin kesäaikaan jopa riksalla. Tupalan ja Kotolan asukkaita 
kuskattiin Unkalle, Karjalohjan torille tai Kehrään kahville. SPR ystävätoiminnan 
koulutettuina martat kävivät viihdyttämässä vanhuksia varsinkin Kotolassa. 
Iloista yhdessä tekemistä ja hauskoja keskusteluja riitti aina kun kokoonnuimme 
yhteen. Eläkeläisten kanssa yhteisillä teatterireissuilla bussin sai helposti täyteen. 
Kesällä kävimme Turun Samppalinnassa kesäteatterissa. Osallistuimme 
valtakunnallisesti ensimmäiseen marttaviikkoon ja kävimme maistattamassa Sale -
kaupan eteisessä marinoituja kasviksia, mukaan saimme sieltä myös muutaman 
uuden martan riveihimme. Ehdimme myös kokoontua ihan tavallisissa marttailloissa 
parittomien viikon torstai-iltaisin. 
 
Seimiprojektiin osallistui eri tavoin useampikin martta  (Nina Nyman Nukkemaakari, 
Kirsti Niskala pukujen ompelijana, Liisa Mantere ja Päivi Seger alueneuvoston 
jäseninä). Projekti jatkunee myös tulevina vuosina, paimenet ja tietäjät ovat jo 
suunnitteilla. Pitkäaikaisen kanttorin ja kuoronjohtajan Heikki Oraman läksiäisissä 
martat olivat myös mukana. MTK-Karjalohja-Sammatti ry:n kanssa olimme 
Elonkorjuutorin muonittajina ja Joulutulien aikaan ohrapuuron keittäjinä.  
 
Vuosi päätettiin pikkujouluihin Mantereen Liisan kutsumana. Jouluisen tunnelman 
teki Uusmiehen tupa, jossa yhdessä laulettiin joululauluja ja ’Porsaita äidin oomme 
kaikki’ meni niin suomeksi, ruotsiksi ja Hilkka Heinosen laulamana vielä portugaliksi.  
Yllätysohjelmassa oli Tiernamartat, jossa sanoitus oli uusittu marttateemaan ja 
ajankohtaisiin asioita käyttäen. Tiernamarttoina oli perinteisemmät martat Nalle ja 
Päivi ja glitterimartat Anu ja Satu. Esitys sai uuden version, kun se esitettiin 
aluepappi Arja Majurin läksiäisissä Karjalohjan alueseurakunnassa, jossa 
glitterimarttana loisti Eija Tenhunen ja säästömartaksi tuli Liisa Mantere. 
 
Vuoden 2018 toiminnasta kaavailtiin rauhallista, mutta kaikenlaista yhteistä 
toimintaa ja tapahtumia oli paljon vuoden aikana. 
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Toiminta 2018 

 
Toimintakertomuksen 2018 tapahtumat ovat ilmoitettu siinä muodossa, miten ne ilmoitettiin 
Facebook/ Karjalohjan Martat-sivuilla. Ainoastaan yksityisten henkilöiden puhelinnumerot ja 
osoitteet ovat poistettu, (EU:n tietosuoja-asetus GDPR).  Toteutunut kommentti tapahtumasta on 
kirjoitettu alle sekä merkitty ranskalaisella viivoilla. 

 
18.1.2018 klo 19.00 Käsityö- ja someilta Terhi Haatajalla. Sosiaalisesta mediasta on 
tullut viestinnän oleellinen osa, ja sen merkitys kasvaa jatkuvasti. Tule siis 
kuuntelemaan ja keskustelemaan sosiaalisen median käytöstä. 
 -Paikalla oli 18 marttaa.  
  
1.2.2018 klo 18.30 "Ensiapuilta" palotalolla Keskustie 10, 09120 Karjalohja. 
 -Paikalla oli 14 marttaa.  

 -Daniel Salonen kertoi ja näytti, mitä itse voi onnettomuustilanteessa toimia, 
 käytiin läpi Defibrilaattorin käyttöä. 
 -Käytiin läpi Kotivara -esitettä.  
 
15.2.2018 klo 19.00 Karjalohjan Marttojen vuosikokous, Kehrä, Keskustie 23, 09120 
Karjalohja. 
 -Kokouksessa oli mukana 15 marttaa, Jaana Perheentuvalla tuli 8 v täyteen ja 
 tilalle valittiin Ritva LIndholm. 
 -Uudeksi astiaston hoitajaksi valittiin Pirkko Tanner. 
 
1.3.2018 klo 18.30 Askarteluilta nuorisotila Katulampussa, Keskustie 44, 09120 
Karjalohja. 
 -Paikalla oli14 marttaa, esiteltiin Marttaliiton lanseeraman patalapputempauksen 
 toteuttamisohjeet. 
 
15.3.2018 klo 18.00 Perhemarttailta Kisakalliossa,Kisakalliontie 284, 08300 Lohja. 
Koko perheen aktiivinen perhemarttailta liikkuen.Kisakalliossa. Kimppakyydit 
Karjalohjalta. Leikkimielinen "perhespelit" kaikille  
  -Mukana oli 10 marttaa , jotka 3. ryhmässä ratkoi perhespelit. 
           -Kisailun jälkeen omakustanteinen iltapala. 

29.3.2018 klo 18.00 Kiirastorstain iltakirkko, Keskustie 30, 09120 Karjalohja. 
 -Kiirastorstain tunnelmaan laskeutui 8 marttaa. 

 
12.4.2018 klo 14.00 Tupala ja Kotola, laulu- ja kahvitteluhetki, Toivonkuja 6, 09120 
Karjalohja. 
  - Marttojen lauluvihoista laulettiin,  
            - Kaarina N. leipoi kahveille pullat sekä Kotolaan ja  Tupalaan 

  - Laulamassa yhteensä asukkaiden kanssa oli 24 laulajaa 
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26.4.2018 klo 18.00 Lohjan aluemarttojen yhteiskokoukseen Apuomenassa osallistuvat 
Päivi Seger ja Jaana Perheentupa.  
 -Jaana Perheentupa esittäytyi ehdokkaana Uudenmaan piirin hallitukseen  
 -illan vetäjänä oli Tanja Rantanen uudenmaan piirin puheenjohtaja 
 
26.4.2018 klo 19.00 Muoti-ilta, Lohjan Moda, Lohjantähti, Kauppakatu 5 – 9, 08100 
Lohja. Karjalohjan Martat esittelevät muotinäytöksessä kevään muotia.  
 -Muotinäytökessä ja Modan vaatteita sovittelemassa oli 24 marttaa 
 
28.4.2018 klo 10.00 - 15.00 Uudenmaan piirin vuosikokoukseen Helsingissä 
osallistuvat Jaana Perheentupa ja Anu Rautio. 
 -Jaana Perheentupa tuli valituksi Uudenmaan piirin hallitukseen. 
 
3.5.2018 klo 12.00-16.00.Karjalohjan Marttojen patalapputempaus Kehrässä. 
Patalappuja ripustetaan puuhun (sateen sattuessa sisälle), josta jokainen voi ottaa 
mieleisensä kotiin. Tempauksen tarkoituksena on ilahduttaa ja kannustaa tekemään 
itse, sekä lisätä kotityön arvostusta. Pyydämme marttoja tekemään erilaisia ja eri 
tekniikoilla tehtyjä patalappuja, ja tuomaan ne etukäteen Nallelle tai Anneli Tuomistolle. 
Kehrässä on lounas klo 12.00-13.00, kahvia tarjolla koko tapahtuman ajan.  
 -Patalappuja oli ripustettu narulle yli 60 kymmentä teosta 
 -mukana Kehrän pihalla oli marttoja ja muita piipahtajia 20 kpl 
                                                                                               kuvat: Päivi Seger 

                      
  
. 
  
10.5.2018 klo 11.00 ”Ruokaa nuotiolla” ruoanvalmistuskurssi erämajalla, Kattelus 161, 
10360 Mustio. Materiaalimaksu ruokakurssille 5 €, ilmoittautumiset Kaarina 
Nordströmille 6.5.2018 mennessä, Koko perheen erä- ja ruokahenkinen 
ulkoilmatapahtuma, kaikki mukaan! 
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-Katteluksen erämajalle oli ilmoittautunut 24 tulistelijaa. Kuuman helatorstain 
herkuttelua, jossa saatiin räjäytettyä sytytin muurinpohjalettupannun 
kuumuudessa. Tuli keskisuurta palovammaa, muilta henkilövahingoilta vältyttiin,      
onneksi.                                                       kuva: Jaana Perheentupa 

                     
 
24.5.2018 klo 18.00 Taimienvaihtoilta Kehrän piha-alueella, kahvia ja lättyjen 
paistoa muurikkapannulla, Keskustie 23, 09120 Karjalohja. 

       -Kehrän pihalle kokoontui lättyjen syöntiin lähes 40 puutarhaharrastelijaa.   
    Letuista tullut tuotto lahjoitettiin Kehrän toimintaan.           kuvat: Jaana Perheentupa 

  
 
 
31.5.2018 "Arkiruoka on järkiruokaa" ruokamarttakoulutukseen Helsingissä osallistuu 
puheenjohtaja Kaarina Nordström. 
 -Koulutuksesta marttakokkailun uusia tuulia puheenjohtajamme toi Karjalohjalle. 
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7.6.2018 klo 16.45 Lähdemme bussilla Salotien risteyksestä Karjalohjan läpi 
moottoritielle kohteenamme Haagan alppiruusupuisto eli tuttavallisesti rhodopuisto, 
jossa ihastelemme rhododendron- ja atsalealajikkeita. Alppiruusut kukkivat vain lyhyen 
aikaa, yleensä kesäkuun kaksi ensimmäistä viikkoa. Yleisölle avoin puisto on samalla 
yliopiston kasvinjalostuksen koealue. Helsingin Yliopiston kasvinjalostustieteen 
laitoksella suoritettiin vuosina 1973-1979 alppiruusujen (Rhododendron) 
risteytysohjelma, jonka tuloksena syntyi 499 erilaista risteytystä. Ennen 
alppiruusupuistoa käymme Espoon Marketan näyttelypuistossa. Ilmoittautumiset 
Päiville 4.6.2018 mennessä. Matkan hinta kaikille 15€, ei edellytä jäsenyyttä. 
Alppiruusupuiston osoite Laajasuontie 37, 00320 Helsinki. Lue ja katso kuvia 
rhodopuistosta Antti Huttusen kirjoittamasta Retkipaikan blogista. 
https://retkipaikka.fi/helsingin-katketty-helmi/ 
 -Vainion linja-autolla kesäiltana oli ilmoittautunut 31 henkeä, osa Sammatista ja 
 Lohjalta 
 - Oman jännityksensä toi kuuma kevät, onko kaikki kukinta jo ohi? Sää salli 
 retkeä, jossa Marketan puistossa juotiin mukana viedyt eväskahvit ja voileivät. 
 Haagan alppiruusupuistossa oli kukinta parhaimmillaan, joskin tämä vuonna 
 alppiruusujen kukinta hieman vaisua. Atsaleat tuoksuivat kiitettävästi. Paikalle osui 
 niin napatanssin kuin keppihevosten kuvaajiakin.     kuva: Päivi Seger 

 

                          
 
 
 
21.7.2018 klo 9.00 - 13.00 Karjalohjan Kesätorilla marttojen kahvitus paviljongissa 
(vohveleita ja kahvia). Mukana arpajaiset, johon voittoja saa tuoda Anneli Rahkoselle, 
Satu Brücknerille ja Eila Romströmille. Torilla marttojen myyntipöydässä on tänä 
vuonna käyttökelpoisten astioiden kirppispöytä, jonne voi tuoda ehjiä astioita. 
Leivonnaisia ei tuoda tänä vuonna. 
 - Eila sai myytyä kaikki 300 arpaa ja myyjäisryhmän kanssa jaettua voitot. 
   Kirpputoripöytä oli kahvituspöydän vierellä ja vohveleita paistettiin reilulle 100 
   torivieraalle.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fretkipaikka.fi%2Fhelsingin-katketty-helmi%2F%3Ffbclid%3DIwAR0b4V4J-Je6exL2D5WEsvfNPzYduU3VekKtXvVO5VJ3ghrD-UG7B9DzhJM&h=AT2GbO5U_2PYRCjsvlZxCJ3xj-vP3lqy9MjioEWqdxCA2U-lLQ10TMpxXjPWPveKy8EsjCl_Rip__fOCFHI3e-1GLPPclqQmOIGnNRhrribigFk0IKWRBzl6aAUjuLhmbBT7ud6eUMQgU64tUw
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-Vilkasta keskustelua kaikkien tori vieraiden kanssa, ja aktiiviset vanhusten ulkoiluttajat 
toivat Kotolan ja Tupalan vanhuksia vohvelille.   
Torikahvitus vohveliherkuin 21.7.2018 Karjalohjan torilla. Muonion marttojen Tapani Kivijärven ja Karjalohjan 
Marttojen puheenjohtajan Kaarina Nordsrömin aktiivista keskustelua marttailusta.   kuva: Päivi Seger      

                                                  

 
26.7.2018 klo 18.00 Martanpäiväsauna Karjalohjan Veneilijöiden Kivilaiturilla, 
osoite Alatie, josta kyltitys kivilaiturille. 
 -Saunan lämmitys ja käyttö oli lunastettu saunailtaan osallistuville 20 
 martalle muonittamalla Karjalohjan Veneilijöiden pitämän ’Purjehduskurssi 
 nuorille’ -kesäkurssin, johon pj.Kaarina Nordström oli järjestänyt 
 muonituksen kahtena päivänä. 
                                                                                      kuva:Jaana Perheentupa 

                 
 
3.8.2018 klo 16.00 Teemavetoinen ohjelmallinen ainoa lähiruoan "Elonkorjuutori" 
Lohjalla Seurojentalon torialueella, Keskustie 17, 09120 Karjalohja. Teemana on tänä 
vuonna "Energia" ja sen monimuotoiset vaihtoehdot. Karjalohjan Martat hoitavat 
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kahvituksen ja kasviswokin tarjoilun. Kasvisten suikaloimistalkoot alkavat klo 9.00 
Seuratalolla. Vapaaehtoiset ilmoittautukaa ajoissa Päiville  
Karjalohjan Martat mukana järjestäjinä yhdessä MTK Karjalohja-Sammatin ja muiden 
yhdistysten kanssa. 
 -Kasviswokkia tehtiin noin 300:lle kävijälle.             kuva: Jaana Perheentupa 

           
 
 
7.8.2018 klo 18.00 Turun kesäteatteri Samppalinnassa, "Naimakaupat Vegasissa". 
Lipun hinta kaikille 30 € ja ei- martoille bussikuljetus 10 €. Ilmoittautumiset Anneli 
Rahkoselle. Liput maksetaan tilille ja ei –martoilta bussilipun hinta kerätään linja-
autossa. Linja-auto lähtee Päiväkummusta 16.00, josta menemme Keskustien 
pysäkkien kautta Salo-Inkoo -tielle. Ilmoita tulopysäkkisi myös Annelille. 
 - Teatteriin lähtijöitä oli koko linja-autollinen 30 kpl. Matka oli järjestetty 
 yhteistyössä Karjalohjan eläkeläisten ja SPR:n kanssa. Martoille oli kustannettu 
matka.  
 
14.8. 2018 Lohjan aluemarttojen järjestämä ”Liikuntailtapäivä” klo 15.00-18.00 Petter 
Forsströmin puutarhassa Virkkalassa. Lähtö Marttatuvalta (Marttatuvantie 2, 08700 
Lohja). Kävelyretken jälkeen grillailemme Marttatuvan pihalla, omat grillattavat 
mukaan. Kahvia ja pullaa 2€. Ilmoittaudu 4.8.2018 mennessä 
pikkukokki.karjalohja@gmail.com tai Päiville.     
           - Karjalohjalta oli mukana 3 henkeä 
 
17.-18.8.2018 NKF:n Pohjoismaiden naisliiton kesäkonferenssiin Maarianhaminassa 
 - Karjalohjan Martoista kokoukseen osallistuivat Kirsti Niskala ja Ritva Lindholm. 
 
18.8.2018 klo 15.00 Lohja Soi kirkkokonsertti, tähtisopraano Camilla Nylund, pianisti 
Marita Viitala. Liput www.netticket.fi. Karjalohjan Martat hoitavat yleisökahvituksen, 
vapaaehtoiset ilmoittautukaa ajoissa Kaarinalle 
 -Päivällä leivoimme lasikirkossa tuoreet pikkupullat ja iltapäivällä tarjottiin kahvit  
 
30.8.2018 klo 19.00 Karaokeilta Marjo Pulkan vetämänä Laiho Golfin countryclubilla, 
osoite Pajapolku 10, 09120 Karjalohja. Tervetuloa kaikki hauskaan lauluiltaan! 
 -Marttailta golfailun ja karaoken parissa kirvoitti monia marttoja laulamaan vähän 
 pidempäänkin. Samalla tilattiin ’Martat on rock’ -paitoja jäsenien toiveiden 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.netticket.fi%2F%3Ffbclid%3DIwAR3lWcqIz06jD_ZYZd0c3LiIKVl5bB6dj8yM4PBFTspjPFULNfSPs6J6C7I&h=AT1tfsHETW4sgs00jJMae0rwEVqVWP9ggj7Xr7wEk8hnu4SmP1NO1AoDsEM9qFpU_jk3YCj0uLka4EhF0CJ55Jpj3C-HEXsMXnaHpxUsi-p4vJx9xoJURfdh-fWcrtkumaFxOJzwrEIg8pICvA
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 mukaisesti. Paikalla oli 17 marttaa ja itse dj isäntä Pauli Laiho. 

 
10.-16.9.2018 Marttailuviikkoa 37 vietämme ensimmäistä kertaa eri puolella Suomea. 
Marttailuviikon aikana tuodaan esille kotimaisia kasviksia ja kannustetaan niiden 
käyttöön sekä kerrotaan niiden hyvistä puolista. Marttailuviikon tavoitteena on lisätä 
kasviksia pöytään, vahvistaa ymmärrystä ruuan alkuperästä ja oivallusta ruuan 
valmistamisesta. Samalla tehdään muita kestävään arkeen liittyviä tekoja. 
Marttailuviikon tavoitteena on tuoda martat ja marttatoiminta viikon aikana yhteisesti ja 
näkyvästi esille. 14.9.2018 "Arkiruoka on järkiruokaa" -tapahtuma Karjalohjalla Salessa 
klo 10.00 -20.00. 
 -Kaarinan Marttaliitosta tilaaamien marttaesitteiden jakamista ja marinoitujen  
 juureksien maistattamista koko perjantai päivä. Paikalla oli parittain 
          marttoja esittelemässä marttatoimintaa ja kotimaisia kasviksia. 
 
27.9.2018 klo 19.00 Hyvinvointi -illan aiheena on kaura. Kaura -hype on edelleen 
päällä ja sille on kysyntää. Ilta yhdessä maaseutuseuran kanssa, Suvi Malin vetäjänä. 
Lasikirkon osoite Keskustie 30, 09120 Karjalohja. Materiaalimaksu 5 € 
 - Kauraohjeiden kanssa mukana oli 11 marttaa ja kouluttaja Suvi Malin. 
 
11.10.2018 klo 19.00 Käsityöilta, Havutöitä tai huopasydämien tekoa Katteluksen 
makasiinissa, (Kattelus 17, 10360 Mustio). Materiaalimaksu 5 € 
 -Taas työntäyteinen marttailta. Esittelimme seimiprojektin vaiheet, kaksi 
 luurankoa ilman vaatteita. Teimme erilaisia havutöitä ja kasitöitä. Tärkeintä oli 
 yhdessä kahvittelu ja nauttiminen havun tuoksuista. Mukana oli 16 henkeä.   
Seimiprojektissa Liisa Mantere on saanut seurakseen Joosefin aihion. kuva: Päivi Seger 

                                                      
                            
 
Hallituksen jäsen Ritva Lindholm oli valittu mukaan 8.-16.10.2018 Marttaliiton Etiopian 
matkalle tutustumaan naisten ja kehitysvammaisten asemaan. Vaikuttavan matkan antia 
Ritva on lupautunut esittelemään meille kaikille vuonna 2019. 
 
 

                                    
25.10.2018 klo 19.00 Reilunkaupan -ilta Kehrässä Terhi Haatajan vetämänä, os. 
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Keskustie 23, 09120 Karjalohja. 
 - Kehrässä oli 18 yleensä ympäristöajattelusta kiinnostunutta ihmistä. Illan 
 aikana tärkeimmäksi ajatusnuoraksi varmasti tuli, että jätä tavara ostamatta jos 
 et sitä  tarvitse. 
  
27.10.2018 klo 9.00 Lähdemme bussilla Kirjamessuille Helsinkiin. Messukeskuksessa 
ovat samaan aikaan ruoka- ja viinimessut. Ennakkoilmoittautumiset 22.10.2018 
mennessä Päiville,. Lähtö Kirjamessuille 27.10.2018 Salo-Inkoo risteyksestä klo 9,00 
ja siitä Karjalohjan läpi moottoritielle. Takaisin lähdetään klo 14.00 Messukeskuksesta. 
Matkan hinta ( bussi ja messulippu ) 25 €. Ota kaveri mukaan, ei edellytä jäsenyyttä.  
 -Helsingin retkipäivään osallistui 16 lähtijää. Pikkubussilla mentiin
 messukeskukseen  ja takaisin. Viinien maistelu ja erilaisten juustojen ja 
 herkkujen valikoima kilpaili kirjatarjonnan kanssa, joita kylläkin kassi kaupalla 
 kannettiin menomatkalla Karjalohjalle tuliaisiksi.     
                    kuva: Valamon luostarin ystävien toimintaa esittelevä henkilö 

                                        
 
8.11.2018 klo 19.00 "Neule ja novelli, runo ja ristipisto" -ilta 
Tervetuloa viettämään yhteistä käsityöiltaa runojen ja novellien parissa. Voit tuoda 
mukanasi sinulle merkityksellisen runon tai novellin, kertoa siitä tai lukea sen 
halutessasi muille.Voit osallistua myös vain kuuntelemalla.  
Tapahtuma on kuin ennen vanhaan. Väki kokoontuu illalla yhteiseen olohuoneeseen 
puhdetöineen, ja samalla luetaan kirjaa ääneen. 
Tapaamme Kaarina Nordströmilla 8.11.2018 klo 19.00, 
 -Viihtyisa marttailta juustojen ja viinin maistelun merkeissä. Runoja ja novelleja 
 oli lyhyitä ja pitkiä. Mutta ihaninta on yhdessäolo, mukana 16 oli marttaa. 
 
22.11.2018 klo 19.00 Yhteissyntymäpäivät Päiväkummussa (Ylhäntie 1, 09120 
Karjalohja). Juhlimme kaikkien pyöreitä vuosia täyttävien kanssa. 
 -Päiväkummussa juhlittiin neljää mukana ollutta sankaria 18 martan voimin. 
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13.12.2018 Pikkujoulut, Liisa Mantereella Uusmiehellä, os.Suomusjärventie 337, 
Karjalohja. Itsetehty pieni lahja mukaan pukkia varten. Yllätysohjelmaa. 
 -Ulkotulet toivottivat tervetulleeksi marttailtaan Uudellemiehelle. Kaarina oli 
 tehnyt valmiiksi joulupuuron, jossa 9 mantelia ja Mantereen Liisa tarjosi  upean 
 joulutuvan glögeineen ja torttuineen. Alkuiltaan tulivat heti Tiernamartat 
 luuttuamaan lattioita. Perinteiset sanat olivat muuttuneet Päivin iltalypsyillä 
 marttamuotoon. Esitys oli kerran koe-esitetty ja nyt sen kantaesitys otettiin 
 iloiten vastaan. Glitterimartta jakoi joulupaketitkin martoille. Joululaulujen 
 lauluilla jatkettiin ja pikku tonttutytöt Ulla ja Martta punaisine mekkoineen olivat 
 kuin tonttutyttöjä kerrakseen.            kuva: Jaana Perheentupa 

 

 
 

15.12.2018 klo 9.00 - 13.00 Karjalohjan Nuorisoseuran Joulutorilla (os. Keskustie 17, 
09120 Karjalohja) Karjalohjan Martat myyvät tunnetusti hyviä ja maukkaita 
joululaatikoita sekä piirakoita. Marttojen joulumyyjäispöydästä löydät käsitöitä, 
leivonnaisia, arpoja hyvine palkintoineen ym.. 

 -Joulumyyjäiset ja arpajaiset saatiin hienosti hoidettua myyjäistoimikunnan 
 hoitamana. 
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Jäsenet, jäsenhankinta 

Jäsenluettelossa oli vuoden alussa 83 jäsentä, ja vuoden lopussa 81 jäsentä, joista 
maksamatta 1 jäsen. Muutama jäsen jäi toiminnasta pois ja uusia jäseniä liittyi 3 kpl. 
Jäsenhankintaa toteutettiin lähinnä tapahtumissa kahvin tai muun tarjoilun lomassa. 

Toimintaryhmät 

Myyjäistoimikunnassa olleet Anneli Rahkonen, Satu Brückner ja Eila Romström 
järjestivät kesätorille 21.7. arpajaiset ja toiset joulumyyjäisiin 15.12. 
Myyjäistoimikunta myös järjesti ja myi toripöydän tuotteet. Jouluarpajaisten 
päävoittona oli Afrikkailaiskukista koottu villapeitto. 

Hallinto ja toimihenkilöt  

Vuosikokous pidettiin 15.2.2018 Kylätalo Kehrässä. Yhdistyksen puheenjohtajana 
toimi Kaarina Nordström. Hallituksesta Jaana Perheentuvan (2010) tilalle valittiin 
Ritva Lindholm (2018) Satu Bruckner (2017) ja Nalle Bitter (2012) sekä Terhi Haataja 
(2011), Anu Rautio (2016), Anneli Tuomisto(2015)valittiin uudelleen. 
Järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Satu Bruckner ja sihteeriksi 
Päivi Seger, emännän tehtäviä hoiti Kaarina Nordström, rahastonhoitajana Teija 
Rautiainen ja astiastonhoitajana Pirkko Tanner.  Kaikista kokouksista on pidetty 
pöytäkirjaa. 

Uudenmaan Martat ry:n vuosikokouksessa kävi Anu Rautio ja Jaana Perheentupa, 
joka valittiin piirin haliiltukseen.  

Lohjan alueen Marttojen kokouksiin Kirkniemen vanhalla koululla keväällä osallistui 
Kaarina Nordström ja  syksyllä Jaana Perheentupa. Lisäksi ulkoilupäivä Virkkalassa 
14.8. jossa käveltiin ja tutustuttiin Peter Forströmin puistoon ja Virkkalan historiaan.  

Lohjan martat järjestivät keväällä yhteisen koulutustilaisuuden Karkkilan, Vihdin ja 
Lohjan martoille, jossa oli Uudenmaan piirin hallituksen puheenjohtaja Tanja 
Rantanen. Punakanelissa oli paikalla Jaana Perheentupa ja Päivi Seger. 

Tiedotus 

Marttailloista ilmoitetaan Länsi-Uusimaa -lehden järjestöpalstalla sekä koti- ja 
Facebook –sivuilla. Uudet kotisivut ovat ylläpidetty Jaana Perheentuvan toimesta. 
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Talous 

Yhdistyksen tulot koostuvat jäsenmaksupalautuksista, sekä konsertin kahvitus-, 
arpajais- ja myyjäistuotoista. Taloudellinen tilanne on hyvä, ja yhdistys maksoi 
jäsenille bussikuljetuksen Helsingin puutarharetkelle, Samppalinnan teatteriin ja 
Helsingin Kirjamessuille. 

Marttailtojen kahvimaksujen ja naruarpajaisten tuotot ovat myös kuukausittainen 
lisä. Seuraintalon pihan torikahvio sekä myyjäistoimikunta järjestämät pika-
arpajaiset toivat 21.7.2018 kassaan varoja. Elokuussa oli kirkkokonsertin maksullinen 
esiintyjien muonitus ja yleisökahvitus.  

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

Marttojen astiaston vuokrauksella jäsenistön ulkopuolelle on saatu tuloja, tosin aika 
pieniä summia. Astiaston hoitajana on ollut Pirkko Tanner.  

Muistamiset ja huomionosoitukset  

Martat-lehti on tilattu Tupalaan ja kirjastoon.  

Vuosimerkit Terttu Uusi-Äijölle 50v, Terhi Haataja, Riitta Kalliokaski, Marja-Liisa 
Öhman 20 v, Sirkka Lindroth 10v. 

Stipendinä kädentaidoista annettiin keittokirja ’’ Pikkukokki keittiössä ” Karjalohjan 
alakoulussa 6. luokan Siiri Sydänmaalle ja Anna Mäntyvaaralle 

Taimienvaihtoillan lettujen tuotto lahjoitettiin Kehrän toimintaan. 

Rotinoille ei tänä vuonna saatu mahdollisuutta. 

Tasavuotissyntymäpäiviä  viettivät 2018: 
Lainio Eila 21.10.-28 90 v , Jokinen Aira 4.12.-38  80 v , Lindroth Sirkka 11.3.-48 70v , 
Nortomaa Hilkka 21.9.-48 70v, Piira Ritva Heleena 8.9. -48  70v, Tanner Pirkko 
10.12.-48 70v,  Lehervo Teija 28.6.-58 60v, Märta Petrell 7.6.-58 60v, Mantua-
Kommonen Kirsi 21.11.-68 50 v,  Tanner Katja 19.6.-78 40v, Åfelt Jenni 22.2.-78 40v 

 

 



14 

 

 

 

 

Kiitos kaikille jäsenille vuoden 2018 osallistumisesta toimintaamme 

Karjalohjalla Karjalohjan Martat ry:n puolesta 

 

Kaarina Nordström    Päivi Seger 

                           puheenjohtaja         sihteeri 

 

Hallitus  

Anu Rautio vpj 

Satu Brückner 

Anneli Tuomisto 

Nalle Bitter  

Terhi Haataja 

Ritva Lindholm 

Jaana Perheentupa mediamartta 

 

 

 

 

 

 

kannen kuvat: Jaana Perheentupa, Päivi Seger ja Marttaliitto 


