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Hyvää syksyä! 
 
 
Tässä uutiskirjeessä kerromme syys-lokakuun 
ohjelmista. Ohjelmat löytyvät myös nettisivuiltamme.   
 
Olemme kesän aikana saaneet useita uusia jäseniä 
yhdistykseen. Haluan toivottaa teidät lämpimästi 
tervetulleeksi. Toivottavasti tapaamme syyskauden 
tapahtumissa runsaasti uusia ja vanhoja jäseniämme. 
 
Terveisiä Virosta 
Uutiskirjeen kuvat ovat peräisin elokuiselta Viron 
matkalta. Matka oli erittäin onnistunut sisältäen 
hienoja kohteita, paikalliskulttuuria, ruokaelämyksiä 
ja loistavaa seuraa. Kiitos kaikille mukana olleille ja 
erityisesti matkan järjestäjälle Mallelle. 
 
Marttatori senaatintorilla 
AIKA JA PAIKKA:  la 14.9.2019 klo 10.00-16.00, 
Senaatintori Helsinki Marttatori-tapahtuman Juurimarttojen yhteiseen osuuteen on tullut vain 
yksi ilmoittautuminen, joten peruutamme yhteisen osuuden. Marttatorille odotetaan 
kuitenkin noin 15000 kävijää, joten yksin ei tarvitse olla, jos päätät kuitenkin osallistua tähän 
maksuttomaan tapahtumaan. Marttatorilla on kiinnostavaa ohjelmaa koko päiväksi. Lisäksi monet 
paikallisyhdistykset pitävät torilla omia myyjäisiään.  
 
Sieniretki Espoon keskuspuistoon 
AIKA JA PAIKKA:  la 21.9.2019 klo 11.00-15.00, Espoon keskuspuisto (lähtö Kuurinkalliosta) 

ILMOITTAUTUMISET:  ke 17.9. mennessä sähköpostilla osoitteeseen juurimartat@gmail.com 
HINTA:  Retki on maksuton 
TAPAHTUMAN KUVAUS:  Suuntaamme Espoon keskuspuistoon sieniretkelle syyskuun 21. päivä. 

Retkeä johdattaa Matinkylän Marttojen Marjukka. Retken aikana 
sienestämme, nautimme keskuspuiston monipuolisesta maastosta ja 
käymme ihailemassa hiidenkirnuja. Evästaukokin pidetään. Yhdistys 
tarjoaa pientä retkievästä, mutta kannattaa ottaa omaa myös omaa evästä 
mukaan tai kahvia termariin. 

OHJEET:  Kokoontuminen klo 11.00 Kuurinniityssä Espoossa, Kuurinkallio-nimisen  
tien alussa (liikenneympyrän puoleisessa päässä).Kokoontumispaikkaan 
pääsee bussilla 224 tai paikallisjunalla (Koivuhovin asema, josta lyhyt 
kävelymatka). Paluu on samaan paikkaan viimeistään klo 15.00. Varustus: 

• Sienikori ja veitsi. Pahvisia ”lokeroita” koriin eri sienten lajittelua 
varten 

Galeri Voronjan satumainen puutarha. Ninan kylä, Peipsi. 

https://www.martat.fi/marttayhdistykset/juurimartat-ry/ajankohtaista/juurimarttojen-tapahtumakalenteri/
https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/marttatori/marttatorin-ohjelma/
mailto::juurimartat@gmail.com
https://www.google.fi/maps/place/Kuurinkallio,+02750+Espoo/@60.1987067,24.7008933,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x468df4703f452341:0x2d6ad1ee2dee69ba!8m2!3d60.1983231!4d24.7037884
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• Sienikirja jos löytyy 

• Vesipullo 

• Säänmukainen vaatetus ja hyvät kengät kuten kumisaappaat 

• Halutessa omaa evästä (yhdistys tarjoaa pientä retkievästä) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Päiväretki Fiskars Slow Food Festivaalille 
Ikävä kyllä emme saaneet vierailua Kuura-siiderimöön onnistumaan. Suuntamme sen sijaan 
tänäkin vuonna Fiskarsin lähiruokamarkkinoille.  
AIKA JA PAIKKA:  la 5.10.2019 klo 10.00-16.00, Fiskarsin Puimala 

ILMOITTAUTUMISET:  ti 1.10. mennessä sähköpostilla osoitteeseen juurimartat@gmail.com 
HINTA:  Tapahtumaan on aiempina vuosina ollut nimellinen sisäänpääsymaksu 

(1€/hlö, maksetaan tapahtuman järjestäjälle). Lisäksi kyytiläiset voivat 
maksaa autokuskeille pienen bensarahan.  

TAPAHTUMAN KUVAUS:  Fiskarsin Slow Food Festivalilla maistelemme ja nautiskelemme Länsi-
Uudellamaalla tuotettua lähiruokaa. Loistava mahdollisuus hankkia 
satokauden ja sesongin mukaista ruokaa suoraan tuottajilta! 

OHJEET:  Järjestämme kimppakyydit. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä tarvitsetko  
 autokyytiä tai tuletko omalla autolla. 
 

Loppuvuoden tapahtumat 
Tapahtumakalenteriin on tulossa vielä muutama tapahtuma loppuvuoteen, mutta näistä 
tarkemmin seuraavassa uutiskirjeessä. 

• Kokataan kalaa -ruokakurssi (alustavasti la 16.11 klo 11-14 Opinmäen opetuskeittiö 
Espoo).  Kalan kokkaamiseen johdattaa Olli Ihamäki, monille tuttu Ylen radiotoimittaja. 
Kokkausta, keskusteluja ja tietenkin yhteinen lauantailounas. 

• Pikkujoulut (joulukuun alkupuolella) 

• Mahdollisesti joku yllätysaihe vielä tulossa 

 

Syysterveisin, 

Ira Ensio 

Puheenjohtaja 

 

Sipulit sidotaan käsityönä muhkeiksi leteiksi. Kostjan sipulitilalla tutustumassa paikallisen sipulinviljelyn 
erityispiirteisiin. 

mailto::juurimartat@gmail.com
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Juurimarttojen vierailu Karli Talun myllyssä kesti 1,5 tuntia ja sinä aikana 
leivoimme 96 ruisleipästä, tutustuimme myllyyn ja teimme jauho-ostokset. 
Tehokasta menoa! 

Aurinko helli ja hymy oli herkässä myös tässä ryhmäkuvassa, joka otettiin majapaikkamme Nina 
Kordonin pihapiirissä matkan viimeisenä aamuna. 


