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Hyvä jäsen, 
 
Keväinen tervehdys Juurimartoista! Yhdistyksemme täytti 
tammikuussa 5 vuotta. Muitakin juhlanaiheita on: Marttaliitto 
täyttää 120 vuotta ja Uudenmaan marttapiiri 90 vuotta.  
Tulossa on monenmoista toimintaa arkeen ja juhlaan. 
Tervetuloa viettämään juhlavuotta kanssamme! 
 

Terveisiä vuosikokouksesta 

Juurimarttojen vuosikokous pidettiin 27.2. Oodissa. 
Kokoukseen osallistui 17 henkeä. Vuosikokouksessa 
käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Hallitukseen valittiin  
Minna Kirvesmäki, Pia Lindahl, Heli Mäntylä ja Kirsi 
Sulasma. Puheenjohtajana jatkaa Ira Ensio. Kokouksen 
pöytäkirja on saatavilla nettisivuiltamme lähiaikoina. 
 

Kevään tapahtumat  

Tämän viestin liitteenä on tapahtumakalenteri. Se löytyy 
myös nettisivuiltamme: 
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/juurimartat-
ry/ajankohtaista/juurimarttojen-tapahtumakalenteri/. 
Kalenteriin saattaa tulla muutoksia, joten kannattaa silloin 
tällöin tarkistaa tapahtumatilanne nettisivuilta, jossa on 
aina viimeisin tieto. Lähetämme jokaisesta tapahtumasta 
myös sähköpostilla tapahtumainfon ja ilmoittautumisohjeet 
muutama viikko ennen tapahtumaa. 
 

Tapahtumiin ilmoittautuminen 
Kaikkiin Juurimarttojen tapahtumiin ilmoittaudutaan 
etukäteen ja ilmoittautumiselle on määräpäivä. Tämä siksi, 
jotta pystymme mitoittamaan tarjoilut ja hankinnat oikein. 
Ilmoittautuminen tehdään lähettämällä sähköposti 
osoitteeseen juurimartat@gmail.com. Myös peruutukset  
on hyvä ilmoittaa sähköpostilla. 
 

Juurimarttojen matka Tarttoon ja Peipsille 
22.-25.8.2019 

Tämän vuoden matkakohteemme on Viro ja siellä erityisesti Tartto ja Peipsi. Olette saaneet 
aiemmin jo sähköpostiinne matkaohjelman. Matkan hinta on 350-400€/hlö. Yhdistys osallistuu 
matkakuluihin summalla, joka selviää kesäkuussa. Varaa matkasi heti, kun tiedät että olet 

Veriappelsiini-porkkanasalaatti 5-vuotis-
synttäreillä 31.1. 

Blinejä vuosikokouksessa 27.2. 
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lähdössä, kerro samalla syntymäaikasi ja erikoisruokavaliosi. Varausmaksu 100€ laskutetaan 
15.4.mennessä. Ilmoittautumiset ja tiedustelut: Marja Korpimäki, marjakorpimaki@gmail.com  

 

Juurimarttojen t-paita ja esiliina yhteistilauksena 

Tarjoamme mahdollisuuden tilata Juurimarttojen t-paita. 
Paitaan painetaan Marttojen logo ja Juurimarttojen nimi.  
T-paitaa on saatavilla kapealla ja väljemmällä mitoituksella, 
lyhyellä ja pitkällä hihalla ja monissa eri väreissä.  
 
T-paidat tilataan yhteistilauksena. Tilauslomake lähetetään 
sähköpostilla lähiaikoina. Lyhythihaisen t-paidan hinta on 
11,00-15,50€/kpl riippuen mallista. Pitkähihaisen t-paidan 
hinta on 16,00-22,00€/kpl riippuen mallista. Tilaaminen on 
luonnollisesti vapaaehtoista. 
 
Lisäksi tilaamme yhteistilauksena pellavaiset esiliinat. 
Suunnitelmissa on teetättää esiliinat virolaisella käsityöläisellä. 
Esiliinoista lähetämme lisätietoa hieman myöhemmin. 

 

Marttojen juhlavuoden tuotteet 

Marttojen juhlavuoden tuotemallisto 120-vuotisjuhlalogolla on julkaistu. Mallistoon kuuluu pitkä ja 
lyhythihainen t-paita, collegepusero ja kangaskassi. Halukkaat voivat tilata näitä tuotteita itse 
suoraan Marttapuodista. Toimitus on ilmainen. Katso mallisto täältä: 
https://www.martat.fi/osasto/juhlavuosi/. Lisäksi mallistosta löytyy muki, keittokirja ja historiikki. 
Keittokirjaa myyvät myös kirjakaupat kautta maan.  
 

Sukat äidille -tempaus 

Osallistumme Sukat äidille -käsityötempaukseen, jossa neulotaan sukkia tuoreille äidille: 
ensisynnyttäjille, ensi kertaa adoptioäidiksi ja sijaisäidiksi tuleville. Tempaus on Marttaliiton ja 
Kätilöliiton organisoima. Sukat toimitetaan synnytyssairaaloihin, jotka hoitavat sukkien jakelun 
äideille. Lisätietoa tempauksesta ja ohjeet sukkien tekemiseen: 
https://www.martat.fi/marttakoulu/kasityoohjeet/sukat-aidille/  

Sukkia voi toimittaa keräyspisteisiin tai toimittaa suoraan Jorvin sairaalaan tai Naistenklinikalle 
synnytysosaston sihteereille. Pyydä Iralta Marttojen kartonkisia etikettejä kiinnitettäviksi sukkiin. 
Yhdistys korvaa lankakuluja kuittia vastaan.  

 

Aurinkoista kevätkautta toivottaen, 

Ira Ensio 

Puheenjohtaja 

Juurimartat 

 
Tämä uutiskirje lähetetään Juurimartat ry:n jäsenille sekä sähköpostilistalle liittyneille henkilöille. Mikäli 
et enää halua vastaanottaa meiltä sähköpostia, ilmoita siitä osoitteeseen juurimartat@gmail.com. 
Juurimarttojen yhteystietorekisteriä koskeva tietosuojaseloste ovat luettavissa osoitteessa: 
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/wp-content/uploads/sites/17/2018/10/JUURIMARTAT-
Tietosuojaseloste-yhteystietorekisterit.pdf  

 
   

  

  

Juurimarttojen t-paita 
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PS. Tässä joitakin ruokakuvia tämän kevään kokkauksista. 

 

 
 
 

 
 
 

Juurileipäbruschetat 5-vuotisjuhlissa 31.1. 

Juurileipäleivokset Oodin munamenu 8.3. 

Pavlovat, Oodin munamenu 8.3. 

Pinaatti-ricottapiirakka  5-vuotisjuhlissa 31.1. 

Tonno in agrodolce  5-vuotisjuhlissa 31.1. 

Meeri pikakakku vuosikokouksessa 27.2. 


