
 

Aurinkoinen tervehdys! 
 
Kevät etenee ja iloinen veden litinä kuuluu räystäistä ja lumivalleista. Toiveikkaina on hiottu Saarijärven 
Martat ry:n tulevaa toimintaa uuden hallituksen ensimmäisessä kokouksessa vuosikokouksen pohjalta. 
 
Uusia jäseniä hallituksessa 
 
Vuoden 2021 hallituksen kokoonpano: Vuokko Kauppinen (varapj.), Kaija Kinnunen, Pirjo Koivisto, Eila Peu-
ra, Ulla Peura (uusi), Kaija Pykälistö, Eija Rautiainen, Auli Rutanen (uusi), Inkeri Vilkkilä (uusi), Tuula Väänä-
nen.  
 
Hallituksen ulkopuolelta kokouksissa jatkavat sihteerinä Kirsi-Maria Leuhu ja rahastonhoitajana Helena 
Lunttila. Puheenjohtajan pestissä jatkaa allekirjoittanut. 
 
Muut luottamushenkilöt löydät yhdistyksen kotisivuilta:  
https://www.martat.fi/marttayhdistykset/saarijarven-martat-ry/toimijat/ 
 
Viime vuoden toiminta supistui jo alkutalvesta  
 
Yllättävän paljon mukavaa toimintaa saatiin kuitenkin toteutetuksi rajoitetuissa olosuhteissa, vaikka mm.  
suosittuja kahvituksia ei viime vuonna ollut lainkaan. Sen sijaan onnistuttiin järjestämään loppuvuoden 
ulkoilmatempauksena Marttojen joulutori, joka toi hyvää mieltä martoille ja tapahtuman kävijöille joulun 
kynnyksellä.  Liitteenä on vuoden 2020 toimintakertomus. 
 
Odotellaan toiveikkaina tulevia aikoja 
 
Seuraamme rokotusten etenemistä ja toivomme mahdollisuuksia tapaamisiin kasvokkain. Toistaiseksi ede-
tään varovaisesti ja pitäydytään yhteisissä kävelylenkeissä.  Lisäksi kässämartat voivat edelleen kutoa vau-
vantossuja lahjoitettaviksi uusille saarijärveläisille. 
 
Seuraava kävelylenkki on keskiviikkona 7.4. klo 17. Liikkeelle lähdetään Saarijärven museon pihasta. En-
nen lenkkiä voi omatoimisesti käydä katsomassa museon näyttelyn.  Matkalla maan keskipisteeseen on joka 
viides vuosi järjestettävä keskisuomalaisen nykytaiteen katsaus. Museo on avoinna klo 17 saakka. Toimitan 
tarkempia tietoja aikanaan.  
 
Toimintakalenterin tapahtumat painottuvat syyskaudelle, mutta toiveena on, että jo kesällä voitaisiin jär-
jestää jotain yhteistä. Vuoden toimintasuunnitelma- ja kalenteri on liitteenä.  
 
Uusia asioita oppimaan etäyhteyksin 12.4.2021 
 
Tilanteesta huolimatta halutaan kuitenkin houkutella marttoja oppimaan uusia asioita, jotka sopivat tähän 
hetkeen: Kokeillaan yhdessä tapaamisia verkkoympäristössä erilaisilla teemoilla. Se on todella helppoa, kun 
vain muutamat perusasiat opettelee rohkeasti oman kännykän tai läppärin kanssa. Näitä välineitähän mo-
net käyttävät jo videopuheluihin whatsupissa tai muussa videosovelluksessa ystävien ja sukulaisten kanssa.  
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Jos sinua jännittää tai arveluttaa JitsiMeet-etätapaamiseen osallistuminen, tule mukaan yhteiseen pieni-
muotoiseen koulutus- ja infotempaukseen maanantaina 12.4.2021 alkaen klo 17.30. Kokoonnumme kas-
vokkain marttojen kokoustilaan Termexille Ilolantielle. Mukaan vain oma kännykkä tai läppäri, jota voisit 
verkkoyhteyteen käyttää.  
 
Toinen vaihtoehto on, että olet kotona ja tulet mukaan tapaamiseen linkillä, joka lähetetään kaikille ennak-
koon.  Jos katsot tilanteen koronaturvalliseksi, kutsu seuraksesi marttakaveri, niin voitte opetella liittymistä 
yhdessä.  
 
Termexillä voi olla paikalla enintään 10 henkeä. Osallistujat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Lähtökoh-
tana on, että sinne tulevat vain ne, joilla ei ole mitään kokemusta JitsiMeet-sovelluksen käytöstä yhteyden-
pitoon.  Jitsin kautta osallistuvat voivat seurata opetusta ja esittää kysymyksiä samoin kuin kasvokkain ta-
paavat. Etätapaamiseen osallistuviakin pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon, jolloin heille toimitetaan 
liittymislinkki sähköpostiin. Jos kaikki toimii ilman ongelmia, linkkiä klikkaamalla pääsee suoraan kokousym-
päristöön.  Jos on ongelmia liittymisessä, voi kysyä neuvoja puhelimitse, p. 0401281481/Satu. 
 
Edellä oleva on pohjustusta kevään verkkotapaamisten sisältöön, joista tiedotan tarkemmin pääsiäisen 
jälkeen.  
 
Jäsenedut ja kurssit Keski-Suomen martoille 
 
Liitteenä on Keski-Suomen Marttojen tuore jäsentiedote, jossa kerrotaan mm. piirin järjestämistä kursseista 
Jyväskylässä kevään mittaan. Mukana on myös pitkä lista eri tahojen jäsenetuja Keski-Suomen martoille.  
Lisäksi Saarijärvellä martat saavat Uimahalli Aarresaaren käynneillään yhden euron alennuksen maksusta 
kerran viikossa.  
 
Mitä helppoa tarjolle pääsiäisenä 
 
Kokeilepa lammaspaimenen paistosta. Se on näppärä ohje, jossa käytetään lampaan/karitsan jauhelihaa: 
https://www.martat.fi/reseptit/lammaspaimenen-paistos/ 
 
Kahvipöytään voit kokeilla aprikoosipiirakkaa: https://www.martat.fi/reseptit/aprikoosipiirakka/ 
tai sitruunaisia pääsiäismuffinsseja: https://www.martat.fi/reseptit/paasiaismuffinssit/ 
 
Jos aika käy pitkäksi pyhien aikaan, alla ajankohtaisia luku-, katselu- ja kuunteluvinkkejä marttakaverilta. 
 
Iloista pääsiäisen aikaa ja tapaamisiin kevään mittaan – kasvokkain tai etänä! 
Pysytään edelleen terveinä! 
 
Lämpimin terveisin 
Satu Iso-Ahola  
Saarijärven Martat ry, pj. 
puh. 040 1281 481 
 
Piristystä arkeen 
Kaunokirjallisuutta: 
Charlotte Bronte: Etäopettajattaren 
romaani  
Jules Verne: Matka olohuoneen ympä-
ri 80 päivässä 
Tolstoi: Anna Karanteenina 
Mihail Bulgakov: Korona saapuu Mos-
kovaan 
Minna Canth: Etätyömiehen vaimo 
Stig Larssonin koronatrilogia: Miehet 
jotka vihaavat maskia, Pihlajalinna 
joka testasi ja Tyttö joka leikki koro-
nalla 

Hemingway: Jäähyväiset maskeille. 
(Ilmestyy ensi vuonna.) 
Anja Kauranen: Sonja O kävi testissä 
Joel Lehtonen: Koeputkinotko 
John Irving: Ystäväni Mika Salminen 
Maria Jotuni – Huojuva talous 
Erich Maria Remarque: Koronarinta-
malta ei mitään uutta 
Agatha Christie: Idän pikatestin arvoi-
tus 
Lapsille ja nuorille sopivia kirjoja:  
Väinö Riikkilä: Pertsa ja Kilu kotiares-
tissa 
Anni Polva: Taitaa olla koronaa, Tiina 
Anni Swan: Ollin etäoppivuodet 

Blyton: Viisikko seikkailee. (Tätä nimeä 
ei tarvitse edes muuttaa) 
Tatu ja Patu piikillä 
Eduard Uspenski – Fedja-setä, kissa ja 
korona 
Uusia elokuviakin on tulossa:  
Uuno Turhapuro menettää aistinsa 
Yksin kotona -elokuvasarjan osat 5-79 
007 ja lupa rokottaa /  tartuttaa / 
liikkua ilman maskia 
Vain muutaman oireen tähden 
Matilta ja Tepolta ilmestyy uusia 
lauluja:  
Maskin takana on nainen 
Mä joka päivä etätöitä teen

 

https://www.martat.fi/reseptit/lammaspaimenen-paistos/
https://www.martat.fi/reseptit/aprikoosipiirakka/
https://www.martat.fi/reseptit/paasiaismuffinssit/

