Iloinen joulutervehdys, Saarijärven martta!
Takana on jälleen monimuotoinen marttailuvuosi. Marttaliiton 120 v –juhlavuosi jää muistiin aikana,
jolloin yhdistyksessämme toimittiin edelleen vilkkaasti ja innostuneesti. Meillä ollaan aina valmiita
uusiin tempauksiin, joita kehittelemme omin voimin tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.
Kiitän lämpimästi meidän hallituksen jäseniä, jotka ovat niin aktiivisesti ja joustavasti lähteneet
toteuttamaan monenmoisia tapahtumia vuoden mittaan ja istuneet pitkissäkin kokouksissa
vähintäänkin kerran kuukaudessa pohtimassa yhteisiä asioita. Näiden reippaiden ja monitaitoisten
naisten kanssa on ollut ilo työskennellä. Toivottavasti en ole ominut itselleni tehtäviä, jotka joku
muu olisi halunnut tehdä. Se nimittäin on vaarana, kun eläkeläisellä on aikaa, ei lastenlasten tai
vanhempien hoitamista, ja intoa kantaa kortensa kekoon siltä osin kuin kykenee.
Lisäksi kiitokset kuuluvat kaikille niille, jotka ovat käyttäneet aikaa yhdistyksen talkootyöhön.
Yhteisissä tempauksissa ja retkillä on ollut ilo nähdä ja kuulla,, miten mukavan rento yhdessä
tekemisen meininki meidän martoilla on. Joka paikassa asia ei varmasti ole näin. Tästä kuuluu
kiitos kaikille teille, jotka olette osallistuneet yhdistyksemme toimintaan. Tätä marttailun
perimmäistä olemusta meidän kannattaa vaalia.
Uusi vuosi on alkamassa ja ensi vuoden toimintasuunnitelmaan täsmennellään hallituksen
kokouksessa 13.1.2020. Tämän verran voidaan kuitenkin jo valottaa tulevaa:
Retki Kuumat Suudelmat –operettigaalaan Suolahti-saliin su 9.2.2020
Operettimusiikin 20 v juhlakiertue, solisteina tenori Jyrki Anttila ja Johanna Rusanen, piano Maija
Anttila. Lähtö bussilla klo 14.45 pysäkiltä Mintun luota. Esitys alkaa klo 16. Osallistumismaksu 30
€ sisältää kyydin ja väliaikakahvituksen. Sitovat ilmoittautumiset to 9.1. mennessä Liisalle, puh.
050 358 0201, tai liisa.lehtovuori@gmail.com. Maksut kerätään bussissa.

Luvassa on mm. Franz Léharin upeimpia sävellyksiä teoksista Mustalaisruhtinatar, Paganini &
Iloinen leski. Samoin makupaloja Lintukauppiaasta, ja joitakin harvinaisempia kappaleita. Anttila ja
Rusanen ovat konsertoineet yhdessä lukuisia kertoja, ja operetit ovatkin ominaisia heidän
temperanttisille äänilleen. Taiteilijat myös tapaavat ryhmiä mielellään konsertin jälkeen.
Väliaikakahvituksen sisällöstä ei vielä tässä vaiheessa ole tietoa, mutta ilmoittautuessa kannattaa
kertoa Liisalle ruoka-aine-esteistä.
Marttojen tutustumispäivä Joogaopistolla la 21.3. klo 10-13
Joogaopiston toiminta on todella vilkasta. Tämä on koko kevätkaudella ainoa päivä, jolloin
tutustumiskäynti onnistuu. Aloitamme tutustumalla kohteeseen, minkä jälkeen on joogaamista
todennäköisesti kahdessa ryhmässä. Tämän jälkeen Joogaopiston maittava kasvisruokalounas
noutopöydästä. Osallistumismaksu yhdistyksen tukemana on 15 €/hlö. Paikalle mennään
kimppakyydein keskustasta. Palataan ilmoittautumisiin lähempää ajankohtaa.
Karstulan Mieslaulajien 70 v –juhlavuoden esitys Tulitauko
Tässä vaiheessa ilmoitetut kevään esitykset on suureksi osaksi loppuunmyyty, joten ryhmämatkan
järjestäminen ei näihin enää onnistu. Tulossa lienee lisäesityksiä, joten varaudumme
osallistumaan sellaiseen myöhemmin.
Kesäretki la-su 6.-7.6. suunnalle Kokkola – Vaasa –Pietarsaari
Retken ajankohdan voitte jo merkitä kalentereihin, mutta sisällön valmistelu on aloittamatta. Otan
mielellään vastaan toiveita hyvistä tutustumis-, ruokailu- ja majoituskohteista alueella.
Vaatteita neuvolan vauvanukeille
Saarijärven neuvolan pienet asiakkaat leikkivät odotellessa innoissaan talon vauvanukeilla.
Valitettavasti nukeilla on liian vähän vaihtovaatteita. Haluaisitko tehdä nukenvaatteita neulomalla,
virkkaamalla tai ompelemalla? Piispasen Kaijalta saat tarkemmat tiedot tarvittavien vaatteiden
koosta yms. Ota siis yhteyttä: puh. 040 540 2906 tai kaija.m.piispanen@gmail.com.
Tapahtumakalenteria täydennetään nettisivuille heti, kun ajankohtia saadaan vahvistetuksi.
Näillä evästyksillä, kiitoksia yhteistyöstä, oikein leppoisaa ja rentouttavaa joulun aikaa sekä
kaikkea hyvää tulevaan vuoteen 2020!
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