
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saarijärven Marttojen syksyssä tapahtuu 
 
Kesäkausi alkaa olla lopuillaan ja syksy on ovella. Kiitoksia kaikille alkuvuoden tempauksiin 
osallistuneille aktiivisuudesta!  Yhdessä on saatu paljon hyvää aikaan!   
 
Satokauden tuotoksia on koottu metsistä ja puutarhoista, mutta vielä riittää askarointia tällä 
rintamalla.  Kansalaisopiston kurssit houkuttelevat nyt mukaan toisenlaisiin harrastuksiin. Lisäksi 
martoille on tarjolla omaa mukavaa ohjelmaa syyspäivien piristykseksi: 
 
Maailman Kestävin Piknik Runeberginpuistossa ke 4.9. klo 14-17 
Martat osallistuvat tapahtumaan järjestämällä lukiolaisille Kasvien tunnistuskisan.  Palkintoina  
jaetaan kymmenelle eniten pisteitä saavalle on Smoothie-lahjakortti Ravintola Friseehen.  Esillä on 
lähes 30 erilaista marjaa, yrttiä tai kasvista.  Piknikkiin osallistuvat myös mm. Sammakkokangas, 
Piispala, 4H-yhdistys ja Poken eräopaslinja omilla toiminnoillaan. Tämä on osa laajempaa 
Biotalouskampus-tapahtumaa. 
 
Lauantaille 5.9. suunniteltu sieniretki on valitettavasti peruuntunut vetäjäpuutteen vuoksi.  
Katsotaan tilanne uudestaan ensi vuonna.  Aiheesta kiinnostuneet voisivat lähteä 
Marttakeskuksen avointen ovien päivään ke 11.9. klo 14-17. Siellä on mm. sienineuvontaa.   
 
Saarijärven kirkkopyhä 22.9. klo 10.00 – n. klo 13.30    
Jumalanpalveluksessa saarnaa Jarmo Autonen, Martat huolehtivat tekstien luvusta ja kolehdin 
keruusta. Päivä jatkuu klo 11.15 seurakuntakeskuksessa, jossa Martat tarjoavat kirkkokahvit 
suolaisen ja makean kera (leivonnaiset kuvassa) lahjoittaen vapaaehtoiset kahvimaksut 
Saarijärven Nuorisotalon harrastustoimintaan.  Klo 11.55 alkaa ohjelma, jossa aluksi Jarmo 
Autosen puhe.  Musiikista huolehtivat Sari Honkonen harmonikka, Sirpa Varvikko viulu ja Tarja 
Saastamoinen kontrabasso, runot Inkeri Puhakka ja yleisö on mukana yhteislauluissa. Tilaisuuteen 
on kaikilla vapaa pääsy. 
 
Retki Seinäjoen Käsityömessuille la 5.10. klo 8 – 17 
Seinäjoen Käsityömessut viettävät 25. juhlavuotta. Tapahtuma kokoaa yhteen alan ammattilaiset ja 
harrastajat. Messuilla käsityön ystävät saavat ainutlaatuisen ensikosketuksen kauden uutuuksiin ja 
runsaaseen valikoimaan. Tänä vuonna ohjelmassa ovat myös Kukkasidonnan SM-kilpailut. 
Pääset inspiroitumaan taitavista ja persoonallisista tuotteista ja tekemään ostoksia. 
Lähtö klo 8.00 Kärkkäisen bussilla linja-autopysäkiltä torin vierestä. Paluumatka alkaa klo 15. 
Osallistumismaksu martoilta 20 €, muilta 40 €, sisältäen kyydin ja pääsymaksun.  Ruokailut 
Seinäjoki Areenalla omatoimisesti.  Maksut kerätään menomatkalla, mukaan tasaraha.  Sitovat 
ilmoittautumiset ke 25.9. mennessä Satulle, puh. 040 1281 481(ei soittoja ajalla 5.-13.9.),  tai 
saarijarvenmartat@gmail.com. 
 



Marttojen popup-ravintola sadonkorjuuhengessä  la 12.10. Valolassa  
Martoille on varattu työttömien ravintolatilat käyttöön tälle päivälle. Paikalla myydään marttojen 
valmistamia sesongin ruokia sekä suolaisia ja makeita herkkuja kesän sadosta. Päivän sisältö 
suunnitellaan aikanaan. Ota yhteyttä, jos olet halukas valmistamaan jotain tapahtumaan tai 
mieleen tulee ideoita tapahtuman valmisteluun:  saarijarvenmartat@gmail.com.  
 
Bussiretki Pro Nemus –vierailukeskukseen Äänekoskelle to 7.11. klo 16.15 – max 21.00 
Lähtö klo 16.15 Kärkkäisen bussilla linja-autopysäkiltä torin vierestä.  Tutustutaan Äänekosken 
Biotuotetehtaan yhteydessä sijaitsevaan upeaan vierailukeskukseen  oppaan johdolla ja osin 
omatoimisesti.  Tutustumisen jälkeen n. klo 18.30 siirrytään Willen Olohuone  & Keittiö –
ravintolaan, jossa nautitaan paikan vetonaulasta, vohvelibuffetista. Tarjolla vohveleita erilaisten 
suolaisten ja makeiden täytteiden kera, juomaksi kahvia, teetä tai mehua.  Iltapalan jälkeen paluu 
Saarijärvelle. Osallistumismaksu  20 € sisältää kohdekäynnin, kyydin ja iltapalan.  Maksut 
kerätään menomatkalla,  mukaan tasaraha. Sitovat ilmoittautumiset jo torstaihin 3.10. 
mennessä Satulle,  puh. 040 1281 481(ei soittoja ajalla 5.-13.9.),  tai 
saarijarvenmartat@gmail.com, ilmoita myös allergiat.  
 
Ensi vuoden toiminnan ideointi-ilta ma 28.10. klo 17.30  
Kaikille jäsenille avoin leppoisa ideointitempaus Kehrän kokoustilassa Kauppakadulla. Tule 
mukaan, niin pääset vaikuttamaan siihen, mitä kivaa teemme yhdessä vuonna 2020.  
 
Ja muutakin mukavaa on suunnitteilla loppuvuodeksi. Katso lisää tapahtumakalenterista! 
 
Syyskuu on valtakunnallinen marttailukuukausi, jonka aikana Marttaliitto kannustaa 
marttatekstiilien käyttöön, joten nyt vähintäänkin kaikki martat on rock –paidat näkyviin! 
 
Antoisaa syksyn jatkoa ja tapaamisiin yhteisissä riennoissa! 
 
Lämpimin syysterveisin 
 
Satu Iso-Ahola, pj 
puh. 040 1281 481 
saarijarvenmartat@gmail.com 
 
 
PS. Olen ruskaretkellä pohjoisessa 5.-13.9., jolloin en aktiivisesti vastaile puhelimeen. Sähköpostit 
luen viimeistään reissun jälkeen.     
 
 
  
 
        

Pro Nemus –retken näkymiä 


