
 
 

KUTSU 
Saarijärven Marttojen joulutorin valmisteluun 

Tempaus la 5.12. klo 11-14  
Osuuspankin edustalla Kauppakadun varrella 

 

 
Myytävää kaivataan marttojen Joulutorille 
 
Syksy on ollut hiljaiseloa marttojen toiminnassa. On kuitenkin ollut suuri halu järjestää jotain mukavaa yhteisesti. 
Koska koronatilanne ei ole ryöstäytynyt Saarijärvellä, olemme päättäneet toteuttaa yhteisen joulunalustempauksen,  
josta toivotaan iloa ja hyötyä paitsi martoille, myös muille  paikkakuntalaisille – ja turvallisella tavalla. 
 
Järjestämme lauantaille 5.12. Marttojen joulutorin - myyjäis- ja kirppistapahtuman Saarijärven keskustassa 
Osuuspankin katoksen alla Kauppakadun varrella. Sinne toivomme myytäväksi erilaisia itse tehtyjä tuotteita 
elintarvikkeista käsitöihin. Kävijöille tarjotaan ilmaiseksi glögiä ja piparkakkuja.  Suunnittelemaamme tempaukseen 
ovat muutkin tahot olleet kiinnostuneita osallistumaan, joten päivää markkinoidaan Sampo-lehdessä yhteisesti 
nimellä Kurkistus jouluun.  Kehrä huolehtii koordinoinnista ja yleistiedotuksesta.  
 
Päivän tuotot käytetään marttojen tulevan toiminnan kustannuksiin. Toimintaanhan kuuluu jäsenille järjestettävää 
virkistystoimintaa, kursseja ym. sekä yhteisiä tempauksia ulkopuolisille tarpeiden mukaan. Nyt on pääasiana antaa 
yhteisesti pieni piristysruiske arjen keskelle. Maksaminen tapahtuu käteisellä. 
 
Selvitämme etukäteen, millaista tarjontaa joulutorille on tulossa ja valmistelemme kaiken etukäteen päivän aamuna 
tapahtuvaa pöytien pystytystä varten. Alla ohjeita asioista ja tuotteista, joita paikalle toivotaan. Samoin tässä 
aikataulut siitä, milloin tietoa myytävistä tuotteista tarvitaan sekä miten ja millä aikataululla kirppistavarat kerätään.  
 

Kirppis 
 
Joulukirppikselle otetaan myyntiin erilaisia hyväkuntoisia ja siistejä tavaroita. Lähtökohtana on, että tuotteista on 
asiakkaille hyötyä ja iloa myös jouluun, joululahjoiksi ja jouluvalmisteluihin. Esimerkiksi: 
 
- joulusomisteita, askartelutarvikkeita, jouluisia koriste-esineitä  
- jouluisia tarjoiluastioita, glögilaseja, mukeja (ei jokapäiväisiä keittiötarvikkeita, juomalaseja tms) 
- lyhtyjä, kynttiläasetelmia, jouluvaloja yms. 
- liikunta- ja urheiluvälineitä (ei suksia, lumilautoja) 
- luistimia, hiihtomonoja, mailoja 
- kodin tekstiilejä 
- talvisia vaatteita lapsille ja aikuisille, ei kenkiä 
- leluja, pehmoleluja, palapelejä, lautapelejä 
- harrastekirjoja, dekkareita, lasten kirjoja 
 
Kirppistavaroita kootaan lajiteltaviksi ja hinnoiteltaviksi ennakkoon Satu Iso-Aholalle Kolkanlahteen keskiviikkoon 
25.11 saakka.  Sovi tavaroiden tuonnista tai noutamisesta sopivasta paikasta soittamalla puh. 040 1281 481 tai 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen saarijarvenmartat@gmail.com. Voit myös tuoda tavarat K-Supermarket Mintun 
parkkialueelle 13-tien puolelle lauantaina 21.11. klo 12-13. Satu päivystää siellä auton ja peräkärryn kanssa.   
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Joulumyyjäiset 
 
Myyntiin pyydetään itse tehtyjä tuotteita lahjoiksi tai omaan käyttöön.  
 
Elintarvikepakkauksiin on liitettävä tarra tai lappu, josta ilmenevät valmisteen kaikki ainekset, valmistuspäivä, 
mahdollisesti parasta ennen –päivämäärä sekä tekijän nimi. Mm. maininta laktoosittomuudesta on tärkeä huomioida.  
 
- mehuja, hilloja, säilykkeitä, pakasteita 
- tuoreita suolaisia ja makeita leivonnaisia: sämpylöitä, leipiä, karjalanpiirakoita, marjapiirakoita, hyvin säilyviä 

kuivakakkuja (ei voileipä- tai täytekakkuja eikä kala- tai lihatuotteita) 
- leivonnaiset sopivina myyntiannoksina muovipussiin tai muuhun tuotteelle sopivaan pakkaukseen  
- kuivattuja tai pakastettuja sieniä, yrttejä ym. luonnon tuotteita 
- käsitöitä  

o neuleita ja virkkauksia: sukkia, tossuja, lapasia, pipoja, kaulureita, kaulahuiveja, säärystimiä ym.  
 mukaan lapulle tieto käytetystä langasta ja pesuohjeet sekä sukkiin koko 

o muita käsitöitä eri tekniikoilla 
o kransseja 
o joulusomisteita ja -koristeita 

 
Myyjäisiin tulevista tuotteista pyydetään ilmoittamaan Satulle keskiviikkoon 2.12. mennessä soittamalla puh. 040 
1281 481 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen saarijarvenmartat@gmail.com.  Tavarat tuodaan joulutorille 
lauantaiaamuna klo 9-10 tienoilla, ellei muuten sovita. Muut tuotteet toimitetaan Pirjo Koivistolle Mannilaan.  
Ajankohdasta voi sopia hänen kanssaan, puh. 0407564108, s-posti: pirjo.h.koivistogmail.com 
 

Arvonnassa yllätyskassi asiakkaille 
 
Tuotteita ostavat voivat halutessaan osallistua ilmaiseksi yllätyskassin arvontaan. Kassiin toivotaan ajankohtaan 
sopivaa sisältöä lahjoituksina joulutorilta, paikallisilta yrityksiltä ym. tahoilta. 
 

Myymättä jääneet tavarat 
 
Kukin voi hakea mahdollisesti myymättä jääneet kirppistavaransa ja leivonnaisensa takaisin toripäivän päätyttyä eli 
heti klo 14 jälkeen, ellei muuten sovita. Tarvittaessa harkitaan ylijäämän siirtämistä jatkomyyntiin Kehrän joulupuotiin 
seuraavaksi viikoksi.  
 

Koronaturvallisuus  
 
Joulutorilla huolehditaan koronaturvallisuudesta tilanteen vaatimalla tavalla. Olemme saaneet Saarikan ylilääkäriltä 
myönteisen päätöksen esittämäämme turvallisuusohjelmaan, jonka mukaan toimimme maskeja ja hanskoja käyttäen 
sekä turvaväleistä huolehtien.  
 

Tuletko talkoisiin joulutorille? 
 
Tilaisuuteen tarvitaan iloisia asiakaspalvelijoita. Oletko kiinnostunut tulemaan talkoisiin lauantaina  pystytykseen tai 
myyntitoimintaan? Otahan yhteyttä allekirjoittaneeseen, niin katsotaan aikanaan, millaista tarvetta työntekijöistä 
tuolle päivälle on.  
 
Leppoisaa syksyn jatkoa ja iloa arkeen yhteisen tempauksen merkeissä! 
 

Marttailuterveisin ja odottaen yhteydenottoasi mahdollisimman pian 
 

Satu Iso-Ahola  
puh. 040 1281 481 
 
Mukana valmisteluissa myös: 
Kaija Kinnunen ja Pirjo Koivisto 
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