
   

 
 
 

 
 
 
 
Tervetuloa marttailemaan vuonna 2020! 
 
Tänä vuonna eletään erilaista talvea kuin viime vuonna tähän aikaan. Silloin nautittiin lumisista 
talvikeleistä - nyt arvuutellaan päivittäin, kuinka nopeasti kevät etenee auringonpaisteen, pakkasen 
ja vesi- ja räntäsateiden keskellä. Nastakengät ja kävelysauvat ovat olleet kovassa käytössä 
ainakin meillä. 
 
Innostavaa toimintaa tammikuusta alkaen 
 
Vuoden alussa on jo ehditty toteuttaa monta yhteistä tapaamista: Sydäniskurikoulutus, 
Operettigaala Suolahdessa ja Maailman suurin marttailta Piispalassa Kannonkosken marttojen 
kutsusta, jonne osallistuttiin yhdessä Karstulan ja Kyyjärven marttojen kanssa.  Teatterietu 
Saarijärven Teatteriin on käytettävissä 10.4. saakka.  
 
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 17.2.2020 Termexin kokoustilassa. Tilaisuudessa hallituksen 
kokoonpano uudistui kahdella hengellä. Pitkäaikaisten hallituksen jäsenten Liisa Lehtovuoren ja 
Teija Riekon tilalle astuivat Eila Peura ja Kaija Pykälistö. Koosteet illan päätöksistä ovat kirjeen 
liitteenä.  
 
Marttojen jäsenedut vuonna 2020 
 

 Martat-lehti, 6 kertaa vuodessa 

 Saarijärvellä vuonna 2020 jäsenkortti esittämällä: 
o Saarijärven Teatterin leikkisään näytelmään Ikiliikkuja lippuluukulla 5 € alennus 

esitykseen, joka normaalisti maksa 15 €. Esityksiä on 10.4.2020 saakka. 
o Uimahalli Kuntokeskus Aarresaaren pääsymaksusta kerran viikossa 1 € alennus/käynti.  

 Kaikille Keski-Suomen Martoille: Iittalan jäsenale 25 % esittämällä jäsenkortti ostosten 
yhteydessä Iittala Outletissa Kyyjärven Paletissa, Palokan kauppakeskuksessa tai 
Viherlandiassa Jyväskylässä. Etu koskee sekä 1-että 2-laatua, muttei erikois-tai tilaustuotteita. 
Etu vai näissä kolmessa Outletissa. 

o Katso muut K-S Marttojen jäsenedut: https://www.martat.fi/keski-suomi/jasenedut/ 

 Marttaliiton jäsenedut: https://www.martat.fi/martat/jasenkanava/jasenedut/ 
 
Tämä jäsenkirje toimitetaan postitse niille, joilla ei ole sähköpostiosoitetta.  
 
Yleensä tieto kulkee Sampon Martat-palstan ja yhdistyksen fb-sivujen kautta sekä sähköpostitse. 
Saarijärven Martat löytyvät helposti myös Googlen kautta hakemalla. Nettisivuilla on kattava 
esittely yhdistyksen toiminnasta kuvalinkkien kera sekä tapahtumakalenteri, jota päivitetään 
säännöllisesti. 
 
Tuore tapahtumakalenteri on nähtävissä myös kirjaston ilmoitustaululla.  
 
 
Aurinkoisin terveisin ja iloisiin tapaamisiin vuoden mittaan 
 
Satu Iso-Ahola, Saarijärven Martat ry, pj, saarijarvenmartat(at)gmail.com, puh. 040 1281 481 
 
 
 

JÄSENKIRJE  2020 

23.2.2020 Saarijärven Martat 



Vuoden 2019 toiminta pähkinänkuoressa 

Yhdistyksessä oli vuoden 2019 lopussa 163 jäsentä eli 9 enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Yhdistys on toiminut jo yli 103 vuotta (perustettu 20.2.1916). Toimintaan keskeisenä osana 
kuuluvat marttaillat, retket ja tutustumiset sekä ulkopuolisille järjestetyt kahvitukset ym. tilaisuudet. 
Marttailtoja ja kokouksia siirryttiin järjestämään Kehrän kokoustilassa (Kauppakatu 8, 2. krs). 
Toiminnasta sovittiin yhdistyksen hallituksessa jäsenistön toiveiden pohjalta.  
 
Vuoden 2019 tapahtumaraportin mukaan järjestettiin 99 tilaisuutta (82 v. 2018), joissa oli yhteensä 
7385 osallistujaa ja vapaaehtoisina toteuttajina 652 marttaa (389 v. 2018, samojakin marttoja eri 
tilaisuuksissa), joille talkootyötä kertyi kaikkiaan 3174 tuntia eli 397 henkilötyöpäivää. Hallituksen 
kokouksia sisältyi tilastoon 10 kpl.  
 
Toimintakertomus ja tapahtumaraportti ovat nähtävissä yhdistyksen nettisivuilla.  
 

Yhdistyksen toimijat vuonna 2020  
 
Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu 10 jäsentä ja puheenjohtaja sekä ilman 
äänioikeutta rahastonhoitaja. Tehtäviä on jaettu toiminnan eri alueille osallistujien kiinnostusten 
mukaan. 
 
Hallitus:  
Puheenjohtaja: Satu Iso-Ahola, saarijarvenmartat(at)gmail.com, puh. 040 1281 481 
Varapuheenjohtaja: Vuokko Kauppinen, vkauppinen10(at)gmail.com 
Sihteeri: Kirsi-Maria Leuhu, leuhu(at)leuhu.fi 
Muut jäsenet: Vaula Kautto, Kaija Kinnunen, Pirjo Koivisto, Eila Peura, Kaija Piispanen, Kaija 
Pykälistö, Eija Rautiainen,Tuula Väänänen 
Rahastonhoitaja/Jäsenrekisteri: Helena Lunttila 
 
Muut toimijat: 
Viestintävastaava, kotisivut ja facebook-sivut: Satu Iso-Ahola 
Emäntäryhmä: Tuula Väänänen (vaantu(at)gmail.com), Vuokko Kauppinen, Salme Kivimäki, 
Helena Lunttila ja Eila Pasanen 
Vastuuhenkilöt valittu seuraaviin tehtäviin: tilastointi, yhdistys- ja jäsenrekisterien käyttö, Ifolor-
kuvakirjan kokoaminen, Keski-Suomen marttapiirin kokoukset, Kehräkumppanit ry, lasten toiminta, 
yhdistyksen kummitoimikunta, tervetulopaketit 
 

Jäsenrekisteri ja tietosuoja 
Tietosuojalain nojalla jäsentiedot ovat suojattuna jäsenrekisterin pitäjillä. Saarijärven marttojen 
tietoja käytetään jäsenviestintään. Marttaliiton tasolla käyttötarkoituksina ovat jäsentiedotus, 
jäsenlehti sekä jäsenmaksut ja osoitteita voidaan jakaa myös kaupallisiin tarkoituksiin, mikäli jäsen 
on antanut siihen luvan liittymislomakkeella. 
Jäsenistä on Marttaliiton rekisterissä seuraavat tiedot: nimi, yhteystiedot, syntymäaika (ilman 
loppuosaa), jäseneksi liittymistiedot, opintomerkkisuoritukset ja ansiomerkit, jäsenyyteen liittyvät 
luottamustoimet ja jäsenmaksutiedot. 
Rekisterivastaavana Saarijärvellä on Helena Lunttila, jolta voi tarkistaa tai pyytää poistamaan 
omia tietoja (helena.lunttila(at)gmail.com, puh. 050 323 7877). 

 

Valokuvat ja videot yhdistyksen tilaisuuksista 
Saarijärven Martoissa kootaan informaatiota yhdistyksen toiminnasta tallennettavaksi tuleville 
vuosille kuvaamalla hyviä tilanteita tapahtumissa, marttailloissa, retkillä ym. tempauksissa. 
Aineistoa käytetään Ifolor-kuvakirjan sisältönä sekä tilanteen mukaan yhdistyksen tiedotuksessa 
mediassa sekä netti- ja fb-sivuilla. Kuvat ovat yleisluontoisia eikä henkilöiden nimiä esitellä 
(ainoastaan, mikäli on tarvetta siirtää aineistoa museon tietokantoihin, jolloin lupa kysytään 
osallisilta). Kuvauksista pyritään mainitsemaan tilaisuuksissa, mutta joskus tämä saattaa unohtua. 
Yleensä jäsenet suhtautuvat myönteisesti siihen, että toimintaa voidaan esitellä muillekin. Mikäli ei 
halua tulla ikuistetuksi tilaisuuksissa, siitä on hyvä muistuttaa kuvaajalle. 



 

 
SAARIJÄRVEN MARTTOJEN TOIMINTASUUNNITELMA 2020  
 
Hyvä arki kuuluu kaikille  
 
Martat on kotitalousneuvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää kotien ja perheiden toimivaa 
ja kestävää arkea. Toiminta vahvistaa tulevaisuustaitoja ja elinikäistä oppimista. 
Marttatoiminnassa löytää ja oppii yhdessä tekemällä arjen tietoja ja taitoja, jotka tekevät 
omasta elämästä rikkaampaa. Arjen sujuminen antaa voimia toteuttaa niitä asioita, jotka itselle 
ovat elämässä tärkeitä. Vuosi 2020 on marttajärjestön uuden strategiakauden ensimmäinen 
vuosi. Toiminnalle tärkeitä periaatteita ovat yhdessä tekemisen ilo, kestävät valinnat ja 
avoimuus.  
 

Toiminnan painopisteet Marttaliiton strategiasta  
 

 Martat tekevät arjen tekoja huomista varten.  
Toiminnassa korostuvat käytännölliset ja vaikuttavat ratkaisut.  

 Martat kohtaavat ja mahdollistavat kohtaamisia  
Martat tekevät hyvää minulle, meille ja lähiyhteisölle.  

 Martoille kaikki ovat yhdenvertaisia  
Martat tukevat kaikkia elämään hyvää arkea sekä edistävät yhdenvertaisuutta.  

 

Saarijärven Marttojen toiminta  
 Painopisteiden mukaista toimintaa järjestetään erityisesti huomioiden ikääntyvät ja 

eläkkeelle jäävät, nuoret sekä lapsiperheet.  

 Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on tuoda hyvää mieltä niin tekijöille kuin niille, joiden 
kanssa ja joiden hyväksi tilaisuuksia toteutetaan.  

 Marttojen yhteisessä ideaillassa kehiteltiin toimintaa vuodelle 2020. Työn tuloksena ja 
hallituksen jalostamana syntyi oheinen toimintakalenteri.  

 
TOIMINTAKALENTERI  2020  (päivitetty 23.2.2020) 
 
Hallituksen kokoukset ja marttaillat soveltuvin osin järjestetään helmikuusta alkaen  
Termexin kokoustilassa, Ilolantie 14, 2. krs (Seurahuoneen vieressä).  Tapahtumatietoja 
täydennetään tilanteen mukaan. Myös muutokset ovat mahdollisia. Tarkista päivän tilanne 
yhdistyksen nettisivuilta (googleta: Saarijärven Martat tapahtumat), facebook-sivulta tai seuraa 
Sampo-lehden Martat-palstaa. 

 
TAMMIKUU  
ma 13.01. klo 18 Hallituksen kokous, Kehrän kokoustila  
ma 27.01. klo 18 – 19.30 Marttailta: Sydäniskurin käyttöopastus, Kehrän kokoustila  
 
HELMIKUU  
ma 03.02. klo 18 Hallituksen kokous  
su 09.02. klo 16 Kuumat suudelmat –operettigaala, Suolahti-Sali, , Ääne-koski  
to 13.02. klo 17.30 Maailman Suurin Marttailta, Piispala, Kannonkoski. Järj. Kannonkosken 
Martat. Iloista yhdessäoloa lähikuntien marttojen kanssa.  
ma 17.02. klo 18 Vuosikokous ja hallituksen järjestäytymiskokous Termexin kokous-
tilassa, Ilolantie 14, 2. krs. Pullakahvit klo 17.30-18.00.  
 



21.2.-10.4.2020 Saarijärven Teatterin esitys Ikiliikkuja Työväentalossa. Yhdistyksen 
jäsenille lipusta 5 euron alennus (1 kpl/martta). Jäsenkortilla. Nimet kirjataan lipunmyynnissä.  
 
MAALISKUU  
 
ma 16.03. klo 18 Hallituksen kokous  
la 21.3. klo 10-14 Joogaopistoon tutustuminen. Kohteen esittely, joogaohjaus ja kas-
visruokalounas noutopöydästä. Kimppakyydit. Tarkemmat ohjeet aikanaan.  
ma 30.3. klo 18. Infotilaisuus Budapestin opintomatkalle lähteville.  
 
HUHTIKUU 
 
to 16.4. klo 18 Marttailta: Kässäilta – marttasukan neulomisen opettelua ym. 
ke-su 22.-26.04. Marttojen opintomatka Budapestiin  
 
TOUKOKUU  
 
ma 04.05. klo 18 Hallituksen kokous  
la 09.05. klo 16 K-S Martat ry:n vuosikokous, Sepänkeskus, Reaktori-Sali, Jyväskylä.  
ma 11.05. klo 17 - Marttailta: Infoa jalkojen omahoidosta, Sirpa Jokinen, Metsäkoulun 
rantasauna. Mukaan oma vati, pyyhe ja jaloille sopiva rasva. Myös jalkajumppaa.  
 
KESÄKUU  
 
ma 01.06.klo 18 Hallituksen kokous  
la-su 06.-07.06. Marttojen kesäretki suunnalle Vaasa – Pietarsaari – Kokkola  
 
HEINÄKUU  
 
la 04.07. Kehrän Pihakirppis, martoilla oma osasto edellisen vuoden tapaan.  
su 26.07 Martan päivän viettoa Kyyjärvellä.  
 
ELOKUU  
ma 17.08. klo 18 Hallituksen kokous  
 
SYYSKUU  
 
ma 07.09. Marttailta: vuoden 2021 toiminnan ideointi-ilta  
to 03.09. klo 17 Pikkukokki-kurssi 8-12-vuotiaille. Herajärven koulun opetuskeittiö. Ohjaus 
K-S Martat (Tuija Elomäki).  
su 20.09. Marttojen palveluvuoro Saarijärven kirkossa. Kirkkokahvit.  
ma 21.09. klo 18 Hallituksen kokous  
la 26.09. Bussiretki Karstulan Mieslaulajien esitykseen Tulitauko, Laaksolan koulun 
auditorio, Karstula. Esitys alkaa klo 17.  
 
LOKAKUU  
 
to 01.10. klo 17 Pikkukokki-kurssi 8-12-vuotiaille. Herajärven koulun opetuskeittiö. Ohjaus 
K-S Martat (Tuija Elomäki).  
 
MARRASKUU  
 
ma 02.11. Marttailta: Ovikranssin tekoa (mahdollisesti jo aiemmin syksyllä) 
ma 23.11. klo 18 Hallituksen kokous  
ke 25.11. Saarijärven Marttojen pikkujoulut, Kalmarin Nahjus.  
 
JOULUKUU  
ma 07.12. klo 16.30 Hallituksen kokous ja jouluruoka, Pirtin Piiras. 


