
 
 

 
Lämmin tervehdys, marttaystävä! 

 
 
Onpa meillä ollut varsinainen muutosten kesä säiden ja koronapandemian keskellä. Nyt kauniit 
ruskan värit loistavat täälläkin kuin konsanaan Lapin tuntureilla. Kesän runsas sato niin metsissä 
kuin kotipuutarhassa on yllättänyt monet iloisesti. Ainakin meillä ovat pakastimet jo pullollaan 
erilaisia luonnon ja puutarhan antimia. Nyt joutuu jo vähän toppuuttelemaan säilöntäintoa.  
 
Mutta mitä tehdä, kun syksyn aherrus on ohi? Marttailussa haluttaisiin mennä vauhdilla eteenpäin 
ja tarjota monenmoista kivaa omille jäsenille arjen piristykseksi. Koronapandemia varjostaa 
suunnitelmiamme, mutta siitä huolimatta meillä on jotain mukavaa tarjolla syksyn mittaan. 
 
Marttojen toiminnasta muisteluvideo vuodelta 2019 
 
Käytiin läpi viime vuoden toimintaa mm. pikkujouluissa esitetyn videokuvakoosteen pohjalta. Näin 
syntyi 9 min video Marttailua Saarijärvellä 2019.  Tällä nimellä video löytyy Youtubesta. Se on 
kooste, josta saa yleismielikuvan toiminnasta eli ihan kaikkea ei ole mukana. Tässä suora linkki 
esitykseen: https://www.youtube.com/watch?v=7Wt_3X2idx8 
 
Toivottavasti kooste tuo sinulle iloa syksyyn ja muistuttaa siitä, että virkistäviin yhteisiin 
kokemuksiin palataan heti, kun se vain on mahdollista koronaongelmien ratkettua.  
 
Olemme silloin tällöin muistuttaneet jäseniä siitä, että tilaisuuksissa otettuja kuvia saatetaan 
käyttää yhdistyksen viestinnässä, ja pyydetty samalla osallistujia ilmoittamaan, mikäli hänen 
kuvaansa ei saa käyttää tähän tarkoitukseen. Toistaiseksi kukaan ei ole kieltänyt käyttöä. Tarkistan 
nyt varmuuden vuoksi, voimmeko jakaa videota, jossa saattaa näkyä sinunkin kuvasi jossain. 
Kokonaisuutenahan koosteella luodaan yleismielikuvaa tempauksista positiivisessa hengessä. 
Kuvat vaihtuvat niin nopeasti, ettei yksittäisiä osallistujia juurikaan ehdi tunnistaa. Ilmoitathan siis 
minulle perjantaihin 2.10. mennessä, mikäli toivot muutoksia videoon omalta osaltasi.  
 
Kuvasarjalla haluaisimme herättää kiinnostusta marttailua kohtaan myös niissä, jotka eivät vielä 
ole liittyneet marttohin. Siksi linkkiä jaettaisiin mielellään marttojen viestinnässä netissä ja 
paikallismediassa, mm. seuraavan viikon Sampossa Martat-palstalla toimintatiedotuksen 
yhteydessä. 
 
Jos sinulla on ystäviä, joita marttailu kiinnostaa, voit kertoa heille, että marras-joulukuussa 
jäseneksi liittyvät saavat ilmaiseksi Martat-lehden joulunumeron (6/2020) ja jäsenmaksu 40 € tulee 
maksettavaksi vasta ensi vuoden puolella. Liittyminen käy helposti netin kautta.  
 
Monipuolista marttainfoa videoina ja ohjeina martat.fi-sivuston ja fb:n kautta 
 
Marttaliitto panostaa näkyvyyteen sosiaalisessa mediassa. Tuoreinta antia on video Virtuaalisesta 
kässäkahvilapäivästä 27.8.2020. Siinä esitellään neulomisen historiaa ja marttojen kässätoimintaa, 
jonka yhteydessä opetetaan konkreettisesti, miten askarrellaan avaimenperä makramee-
tekniikalla, tuunattu laukku kirjomalla ja sadonkorjuukortteja erilaisista materiaaleista. Lisäksi 

Jäsentiedote 30.9.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=7Wt_3X2idx8


mukana on rentoutustuokio erityisesti neulojille. Videon löydät täältä, askarteluohjeet ovat videon 
loppuosassa. Niitä löytyy täältä myös teksteinä: 
https://www.martat.fi/marttakoulu/kasityoohjeet/ 
 
Marttaliitto tarjoaa joka torstai alkaen klo 18 noin puolen tunnin tietoiskun ajankohtaisista ja 
kiinnostavista aiheista Facebook-sivulla martat vinkkaa. Käypä tutustumassa siihenkin. 
 
Jaa meille kuvia harrastuksistasi koronavuoden aikana 
 
Jos saat vaikka näistä linkeistä vinkkejä vaikkapa omiiin käsityö- ja leivontavinkkeihin, otapa kuvia 
tuloksista ja säilytä niitä meitä varten. Voit lähettää kuvia meille sähköpostitse osoitteeseen 
saarijarvenmartat@gmail.com, mutta vain pari kuvaa kerrallaan, sillä gmailin postilaatikko on hyvin 
rajallinen. Siirtoon on olemassa parempiakin maksuttomia palveluja (esim. wetransfer), mutta jos 
niiden käyttö tuntuu hankalalta, voidaan lähteä liikkeelle tästä.  
 
Teemme kuvista sopivissa yhteyksissä jaettavaksi koosteita, joista nähdään, mitä kaikkea 
koronavuoden aikana on Saarijärven marttojen maailmassa tapahtunut. Voit lähettää meille kuvia 
erilaisista muistakin harrastuksistasi, niin saamme monipuolista aineistoa kuvakatsausta varten. 
Mainitse lähettäessäsi, että yhdistyksellä on lupa käyttää kuvia omassa viestinnässä parhaaksi 
katsomallaan tavalla. Laita viestisi otsikoksi Marttailukuvat. Luonnollisesti tämä on kaikille 
yhteinen harrastus, josta ei kenellekään makseta mitään korvauksia.   
 
Kranssikurssille 26.10., 9.11. ja 23.11. sopii vielä mukaan 
 
Taina Pöllänen vetää marttojen toiveesta Kansalaisopistossa kaksi kranssikurssia tänä syksynä. 
Toiselle kurssille on vielä tilaa. Kurssimaksu on 30 euroa, mutta martoille se maksaa 20 euroa.  
Ilmoittautumiset normaalisti kansalaisopistolle, jolloin ei tarvitse huomioida alennettua hintaa. 
Kummallakin kurssilla osallistumismaksut kerätään marttojen toimesta käteisenä (tasaraha) 
ensimmäisenä iltana. 
 
Aino Suhola Saarijärven kirkossa torstai-iltana 5.11.  
 
Fyysiset tapaamiset marttojen kesken ovat tänä syksynä turvallisuussyistä minimissä. Toistaiseksi 
valmistelemme kuitenkin avointa yleisötilaisuutta Saarijärven kirkkoon  torstai-illaksi 5.11.2020. 
Siellä koskettavana esiintyjänä tunnettu Aino Suhola antaa meille positiivisia eväitä marraskuun 
harmauden keskelle. Illan tunnelmaan johdattelee Pedaali. Marttojen kolehti diakoniatyön hyväksi. 
Tilaisuudessa noudatetaan huolellisesti korona-ajan turvaohjeistuksia. Toivottavasti ei tuohon 
mennessä tule lisää rajoituksia ja voimme järjestää tilaisuuden. 
 
Mitä mieltä: virtuaalista yhteydenpitoa talvikaudella? 
 
Kerrohan vielä, miltä sinusta tuntuu ajatus, että alkavan talvikauden aikana toimintamme tapahtuisi 
sähköisesti, s-postin ja virtuaalisten tapaamisten kautta esim. jitsimeet-sovelluksella. Siinä voisit 
kohdata muita ja osallistua vaikka android-kännykän kautta kulloinkin sovittavista aiheista. 
 
Soita tai viestittele, jos jokin asia vaivaa mieltäsi. 
 
Iloa ja virtaa sinulle syksyn askareisiin. Pysytään edelleen terveinä! 
 
Marttailuterveisin 
 

Satu Iso-Ahola 
 
Saarijärven Martat ry, pj 
p. 040 1281 481 
saarijarvenmartat@gmail.com 
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