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Kokoonnumme kevät- ja syyskaudella joka toinen maanantai  
kello 18.00 seurakuntakeskuksen Kohtaamispaikalla,  
os. Piispantie 2, 21100 Naantali. Tervetuloa! 
 
 
Tammikuu 27.1. Miten pidän selästäni huolta,  tuolijumppa 
  Turun Seudun Selkäyhdistys 
 
Helmikuu 7.2. pe Marttalavis, Kesti-Maaria, klo 11 - 12 
  Heidi Suominen  
 
 13.2.  to  Maailman suurin marttailta 
  Valmistetaan ruokaa kananmunista 
 
 24.2. Vuosikokous 
 
Maaliskuu 6.3. pe Marttalavis, Kesti-Maaria, klo 11 - 12 
  Heidi Suominen  
 
 9.3. Kulttuuri-ilta: kertomuksia Vanhankaupungin 

asukkaiden elämästä 
  Arpajaiset 
 
 22.3. su  Marttakirkko 
 
 25.3. ke Forum Marinum 
 
Huhtikuu 3.4. pe Marttalavis, Kesti-Maaria, klo 11 - 12 
  Heidi Suominen  
 
 6.4. Arlan  tuote-esittely 
  Arpajaiset 
 
 20.4. Mitä on diakoniatyö tänään? 
 
Toukokuu 4.5. Risteily Viking Line 
 
 8.5. pe  Marttalavis, Kesti-Maaria, klo 11 - 12 
  Heidi Suominen  
 
 18.5. Kauden raaka-aineet: paprika, tyrni, suppilovahvero, 

ketunleipä 
   
 
Kesäkuu 6.6. Kesäretki 
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Syyskuu 7.9. Saunailta 
  Ruissalo 
 
 21.9. Keliakiailta: gluteenittomat ruoat ja leivonnaiset 
  Arpajaiset 
   
Lokakuu 5.10. Retki Vantaalle ja Helsinkiin: Forsman Tea, Oodi ym. 
 
 20.10. ti Naantalin Teatteri 
 
Marraskuu 2.11.  Turun kaupunginteatterin kulissien takana 
 
 16.11. Glögi-ilta 
  Suolaista ja makeaa purtavaa 
  Arpajaiset 
 
 30.11. Jouluruoka 
 

  
Lisäksi joulumyyjäiset joulukuussa, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.   
 

 
 
Ohjelmanmuutokset mahdollisia 
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Marttailloissa kahvirahaa kerätään 2 € / henkilö, ei kuitenkaan vuorossa olevilta emännil-

tä. Mikäli valmistamme ruokaa tai askartelemme, kerätään kahvirahan lisäksi raaka-

aine/tarvikekuluina 2 € / henkilö. Raha kerätään tiskillä olevaan kippoon tarjoilun yhtey-

dessä. Varaa tasaraha vähintään euron kolikkoina! Jokainen osallistuja korjaa itse astiat 

pöydiltä sekä hakee "santsikupin" tiskiltä. 

 

Emäntävuoro:  Jokainen martta vuorollaan osallistuu kahvitarjoilun järjestämiseen. Kau-

den aikana jokaiselle tulee yksi emäntävuoro. Kahvileipiä varataan noin 40 hengelle. Kah-

ta lajia - suolaista ja makeaa. Vaihtoehtoisesti esim. salaattia ja leipää. Myös gluteenitonta 

tarjottavaa tulee olla muutama kappale. Varaa myös kahvia/teetä! Kustannukset kukin 

ryhmä jakaa tasan keskenään jokaisen ryhmäläisen kesken - myös niiden, jotka eivät osal-

listu ko. emäntävuoroon.    

Ryhmän jäsenen tulee itse ilmoittaa ryhmän yhteyshenkilölle, jos ei pääse osallistumaan 

emäntävuoroon. Sihteeri toimittaa yhteystiedot ryhmän jäsenille.   

 

Emäntävuoro on marttailua parhaimmillaan: yhdessä tekemisen ja onnistumisen iloa ren-

nolla meiningillä. Jos kuitenkin jostain syystä joudut luopumaan tästä marttailun lajista, il-

moita hyväksyttävä syy jollekin meistä alla mainituista.  

 

Arpajaiset järjestetään noin joka toisena marttailtana. Arvat maksavat 1 € ja jokainen, jota 

onni suosii, toimittaa seuraavaan arvontaan arpajaisvoiton. Marttojen strategian mukaan 

voittojen tulee olla ekologisesti kestäviä: joko syötäviä, juotavia, kuihtuvia tai itse tehtyjä. 

 

Tietoja yhdistyksemme toiminnasta sekä Lounais-Suomen Marttojen tapahtumista löydät 

alla olevista linkeistä:  

https://www.martat.fi/marttayhdistykset/naantalin-my/  

http://www.martat.fi/piirit/lounais-suomi/ 

 

Jäseneksi voit liittyä täällä: https://www.martat.fi/martat/jasenkanava/liity-marttoihin/ 

 

Kun haluat lisää tietoa toiminnastamme, ota yhteyttä alempana mainittuihin henkilöihin, 

kerromme mielellämme lisää.  
 

 

Naantalin Martat ry  

 
Puheenjohtaja Marketta Alijunnila  044 052 8236   
   marketta.alijunnila@gmail.com  

 
Sihteeri Leena Luoma 050 339 0502 

  leena.luoma@gmail.com   
 

Hallituksen jäsenet  Kerttu Antonen Anne Lehtonen 

   Orvokki Eloranta Leena Luoma 

   Marjut Hellström Eila Muikkula 

   Marjo Koskinen Pirjo Ojanen 
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