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TERVEHDYS KINOSTEN KESKELTÄ! 
 
Kyllä meitä nyt hellitään kunnon talvikeleillä, vaikka ne liikenteessä hiukan vaaratilanteita aiheuttavatkin. 
Joka tapauksessa valkoinen lumi ja välillä jopa auringon pilkahdus taivaalta innostavat kummasti mieltä ja 
houkuttelevat liikkumaan ulkosalla. Hyviä latuja on avattu keskustan lisäksi kyläkunnillekin.    
 

Sauvakävelylenkki siirtyy tuonnemmaksi 
 
Suunniteltu sauvakävelylenkki Paavonrinteiden suuntaan keskiviikkona 3.2. illansuussa siirtyy 
tuonnemmaksi, sillä viikolle on ennustettu 15 asteen pakkasta ja tuulta, joka voi olla aika pureva yhdistelmä 
avoimilla paikoilla.  Seuraillaan säätilannetta ja palataan asiaan leppeämmissä olosuhteissa.  
 
Tässä vinkkejä arjen piristämiseen tämän rajoitteellisen talven keskellä. 
 

Osallistu yhteisille iltakahveille etäyhteydellä ma 8.2. klo 18 
 
Varaa viereesi iltakahvi tai –tee ja asetu mukavaan paikkaan kännykän, läppärin tai pöytäkoneen kanssa. 
Tarvitaan vain kuva- ja ääniyhteys. Lähetän muutama päivä etukäteen jitsimeet-linkin, jolla voit näppärästi 
kirjautua kahveille. Voit myös kokeilla sitä omatoimisestikin laitteeltasi.  Harjoitellaan kuulumisten vaihtoa 
jitsin kautta. Voit ottaa kantaa myös tässä viestissä mainittuihin ehdotuksiin tai kuulostella, mitä ajatuksia 
muilla on.  Tai esittele tuore kahvileivonnaisesi. Tässä ei tarvitse ottaa paineita. Katsotaan, mitä kivaa tällä 
tavalla voidaan saada aikaan. Tätä kokeiltiin jo kerran viime kesänä. Silloin osanottajia oli muutamia, 
ehkäpä aika on nyt kypsempi etäkokoontumisille.   
 

Suloisia pikkuvauvan tossuja tarvitaan edelleen marttojen kummilapsille  
 
Ensimmäiset lahjapakkaukset on jo toimitettu kiitollisille perheille neuvolan kautta.  Mikäli ehdotettu 
tossumalli tuntuu vieraalta, voit neuloa tossuja mieluisan mallin mukaan. Pääasia on, että tossu on kooltaan 
sopiva vastasyntyneille.  Neuvoja saat Kauppisen Vuokolta, puh. 040 502 8305, vkauppinen10@gmail.com. 
Tässä vielä alkuperäinen ohje tossuihin, jotka neulotaan Nalle- tai vastaavasta langasta: 
http://puikkojenpolut.blogspot.com/2012/11/ohje-vauvan-tossuihin.html 
 

Millä tavalla pidät mielesi virkeänä – ota kännykällä kuvia ja lähetä meille jaettavaksi 
 
Muistuttelen tässä asiasta, jota ehdotin syksyn jäsenkirjeessä. Toistaiseksi kuvia on saatu 
kranssikurssilaisilta. Kännykällä tulee varmasti tallennetuksi erilaisia arjen touhuja ja kokemuksia.  Olisi 
mukava saada näitä myös yhdessä katseltaviksi.  Teemme kuvista sopivassa  yhteydessä jaettavaksi 
koosteen, josta nähdään, mitä kaikkea koronavuoden aikana on Saarijärven marttojen maailmassa 
tapahtunut.  Marttaliiton uusi motto on Hyvästä arjesta parempi maailma. Tätäkin voisi ajatella taustalla 
kuvatessa, jos siltä tuntuu. 
 
Voit lähettää otoksiasi osoitteeseen saarijarvenmartat@gmail.com enintään muutamia kuvia kerrallaan 
halutessasi niihin liittyvien tarinoiden ja henkilönimien kera. Mainitse samalla, että yhdistyksellä on lupa 
käyttää kuvia omassa viestinnässä parhaaksi katsomallaan tavalla. Laita viestisi otsikoksi Koronavuoden 
kuvat.  Luonnollisesti tämä on kaikille yhteinen harrastus, josta ei kenellekään makseta mitään korvauksia. 
 

Saarijärven Martat ry  
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Ehdotuksia tapahtumakalenteriin? 
 
Marttojen hallituksessa ollaan hahmoteltu mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan tämän vuoden aikana. 
Alustava tapahtumakalenteri on jo nähtävissä kotisivuillamme. 
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/saarijarven-martat-ry/tapahtumakalenteri/ 
Sisältöä voidaan muokata koronatilanteen mukaan. Olemme joutuneet karsimaan alkuvuodelta mm. 
ruokakursseja sisätilakokoontumisten rajoitusten vuoksi. Mitä sinä haluaisit tehdä yhdessä tämän talven 
aikana? 
 

Uusia jäseniä kaivataan hallitukseen 
 
Yhdistyksen vuosikokouksen valmistelut ovat jo käynnissä. Hallituksen jäsenistä osa on erovuorossa, joten 
tilalle tarvitaan uusia kasvoja. Oletko sinä kiinnostunut osallistumaan? Hallituksesta käsin on helppo 
vaikuttaa siihen, mitä yhdessä tehdään, myös yhdessä paikkakunnan muiden yhdistysten kanssa tilanteen 
mukaan. Hallituksessamme on hyvä yhteishenki, josta saa mukavasti voimia omaan arkeen. Hallituksen 
jäsenen toimikausi on 2 vuotta kerrallaan. Täältä näet nykyiset toimijat: 
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/saarijarven-martat-ry/toimijat/ 
 
Tänä vuonna jäsenehdotukset on valmisteltava hyvissä ajoin, joten kerrohan kiinnostuksestasi 
sähköpostitse mielellään viikon sisällä.  Esitys hallituksen jäsenistä joudutaan valmistelemaan etukäteen, 
sillä kokous toteutetaan osaksi etäyhteydellä, mikä kangistaa järjestelyjä. 
 

Seniorsurfin sivuilta iloisia elämyksiä arkeen 
 
Kun kaipaat uudenlaista piristystä päivääsi digitaalisesti musiikin, taiteen, luonnon, pelien ym. aivojumpan, 
hyvinvoinnin ja terveyden yms. merkeissä, sinun kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa Vanhustyön 
keskusliiton julkaisemaan sisältöön:  Vinkkejä etätekemiseen - digivinkkejä iloksesi — SeniorSurf 
 
Pidetään edelleen huolta toisistamme niin hyvin kuin se vain on mahdollista tässä koronatilanteessa! 
 
Odottelen kiinnostuneena kuulumisia ja kommentteja. 
 

Lämpimin marttailuterveisin 
 
Satu Iso-Ahola 
puh. 0401281481 
saarijarvenmartat@gmail.com 
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