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Lokakuinen tervehdys Juurimartat! 
 
Syyssateiden ropistessa toivotamme energiaa syksyyn ja kerromme loppuvuoden ohjelmista. 
 
Yhdistystilastoja 
Alkusyksy on tuonut yhdistykseen muutaman uuden 
jäsenen. Meitä Juurimarttoja on nyt 38. Jäsenemme 
asuvat Espoossa (23), Helsingissä (11), Vantaalla (2), 
Lohjalla (1) ja Keravalla (1). Meillä on yksi miesjäsen. 
Ikähaitari on laaja nuorista aikuisista eläkeikäisiin. 
Toissijaisia jäseniä on viisi. Toissijainen jäsenyys 
tarkoittaa, että marttayhdistyksen jäsen voi liittyä 
jäseneksi myös toiseen valitsemaansa 
marttayhdistykseen. Toissijainen jäsenyys onkin kiva 
tapa lisätä marttailumahdollisuuksia, kun voi osallistua 
useamman yhdistyksen toimintaan. Jokainen voi olla 
juuri sellainen juurimartta kuin haluaa, osa 
jäsenistämme osallistuu tapahtumiimme usein ja osa on 
kannatusjäseniä. Yksi asia meitä erityisesti yhdistää ja se 
on kiinnostus ruoanlaittoon ja iloinen meininki. Kiitos 
siitä. 
 
Terveisiä sieniretkeltä 
Teimme sieniretken Espoon keskuspuistoon 21.9.2028. 
Koreihin kertyi sieniä vauhdilla ja sieniharrastaja 
Marjukka Mikkola opasti, tunnisti ja innosti. Sienisato oli 
runsas ja lajiston kirjo laaja. Kiitos osallistujille! 
Toivottavasti jokainen osallistuja oppi tunnistamaan 
muutaman uuden sienilajin. 
 
Tapahtumakalenteri  
La 5.10.2019 

RETKI Päiväretki Fiskars Slow Food Festivalille 
Suuntaamme Fiskarsiin maistelemaan, ostamaan ja 
nautiskelemaan Länsi-Uudellamaalla tuotettua 
lähiruokaa. Ilmoittautuneille on lähetetty infokirje 1.10. 
Jos et ole saanut infokirjettä, niin laita viesti 
juurimartat@gmail.com. 
 
 
 

Sieniretkellä 21.9.2019 Marjukka, Kirsi ja Lena aprikoivat 
mikä sieni on kyseessä. 

Sienikorin antimia 21.9. sieniretkeltä. Karvarouskuista 
valmistui samana iltana sienisalaatti.  
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La 9.11.2019 klo 13.00-16.00  
Huom. Päivä ja kellonaika muuttunut aiemmin ilmoitetusta 

RUOKAKURSSI Kokataan kalaa 
Kalan kokkaamiseen johdattaa Olli Ihamäki, monille tuttu Ylen radiotoimittaja. Iltapäivän aikana 
kokataan, keskustellaan ja nautitaan yhteinen kala-ateria. Osoite: Opinmäki (opetuskeittiö), 
Lillhemtintie 1, 02250 Espoo. Ilmoittautumiset: su 3.11. mennessä juurimartat@gmail.com.  
Ilmoita ruokavaliorajoitteet. Juurimarttojen jäsenillä on etuoikeus kurssipaikkoihin 3.11. asti. 
Vapaana olevat paikat myydään 4.11. yhdistyksen ulkopuolisille. 10€ (jäsenet), 15€ (ei-
jäsenet).  
  
La-su 23-24.11.2019 
TALKOOT Juurimarttojen myyntitempaus Martin markkinoilla 
Martin markkinat on Suomen suurin vuotuinen Viro-tapahtuma, jossa esitellään virolaista 
kulttuuria, matkailumahdollisuuksia, käsityötä ja ruokaa. Martin markkinat järjestetään 
Kaapelitehtaalla, osoite Tallberginkatu 1, Helsinki. Talkoilemme viikonlopun ajan myyden 
markkinoilla leipää, jauhoja ja sipuleita. Tapahtuman tuotolla kerätään rahaa Juurimarttojen ensi 
vuoden matkaa varten. 
 
Kutsumme sinut talkoisiin joko tulemalla myyntiavuksi ja/tai leipomaan saaristolaisleipiä ja 
ruisleipäsiä myyntiä varten. Leivät leivotaan virolaisilla Kaarli Talun myllyn jauhoilla ja virolaisilla 
ohjeilla. Ilmoittaudu mukaan tähän kivaan tapahtumaan! Tapahtumaa koordinoi Marja 
Korpimäki. Pyydämme ilmoittautumaan mahdollisimman pikaisesti marjakorpimaki@gmail.com, 
niin saamme tapahtuman suunnittelun vauhtiin. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä: 
- pääsetkö Kaapelitehtaalle myyntiavuksi ja jos, niin mitkä ajat sinulle sopisivat (la/su, 
aamupäivä/iltapäivä) 
- voitko leipoa leipää myyntiin. Jauhot on yhdistyksellä valmiina ja jos muita raaka-ainekuluja tulee, ne 
korvataan.  
 
To 28.11.2019 klo 18.00 
Huom. Päivä muuttunut aiemmin ilmoitetusta 

VIRKISTYS Pikkujoulut 
Pikkujouluja vietetään Martin markkinoiden jälkeisellä 
viikolla. Olemme perinteisesti käyneet syömässä 
ravintolassa, niin tänäkin vuonna. Lähetämme erillisen 
kutsun, kunhan paikka vahvistuu. 
 
Vuoden 2020 toiminnan suunnittelu 
Mikäli sinulla on idea tai ehdotus mitä kaikkea kivaa 
voisimme tehdä ensi vuonna, niin lähetä viesti 
juurimartat@gmail.com. Otamme mielellämme vastaan 
ehdotuksia aiheista ja vierailukohteista. Jos 
tapahtumajärjestely kiinnostaa, olet lämpimästi 
tervetullut myös osallistumaan tapahtumien 
organisointiin. 

 
Syysterveisin, 

Ira Ensio 

Puheenjohtaja 

 

PS. Tässä vielä muutama pikalinkki: 

• Juurimarttojen nettisivut https://www.martat.fi/marttayhdistykset/juurimartat-ry/  

 

• Tapahtumakalenteri 
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/juurimartat-ry/ajankohtaista/juurimarttojen-tapahtumakalenteri/  
 

Sieniretkellä eväät katettiin kalliolle.   Retkievääksi 
nautittiin ohrarieskaa, graavilohta ja SahtiVilho-juustoa. 
Palanpainikkeeksi maistelimme Kuuran Baskiolutta ja 
Kyrön Karpalolonkeroa. Kahvin kanssa nautimme 
pullapohjaan leivottua omenapiirakkaa. 
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• Facebook-sivu 
https://www.facebook.com/juurimartat  

 

• Facebook-keskusteluryhmä 
https://www.facebook.com/groups/266231693544916  

 

• Instagram  
https://www.instagram.com/juurimartat/ 
 
 

 

 

Herkkutattiäiti ja -tytär. 

https://www.facebook.com/juurimartat
https://www.facebook.com/groups/266231693544916
https://www.instagram.com/juurimartat/?fbclid=IwAR054hPf9ISGx_4cNFjbYnaS1NLpW2DA5Ut9vtV0FtlU6T8PfEnkLzPQBdU

