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VUORELAN MARTAT   50 VUOTTA keväällä 2021 

 

Kolmen ensimmäisen vuosikymmenen muistelut (1971-2001) ovat kirjoittaneet Pirkko 

Kuusenmäki ja Ritva Korjamo, vuosilta 2001-2011 tietoja ovat koonneet Aira Voutilainen ja Eija 

Laitanen. Viimeisen vuosikymmenen 2011-2021 kokosi Eija Laitanen ja samalla liitti valokuvat.  

 

 

 

Uutis-Jousi 1.4.1971 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VUOSIKYMMEN, 1970-luku  

Näin alkoi Vuorelan Marttojen toiminta 25.3.1971. Ensimmäisenä vuonna jäseniä oli 19. 

Vuosien mittaan poismuuttaneiden tilalle tuli uusia, joten marttojen määrä pysyi jokseenkin 

vakiona. 

 

Ensimmäinen vuosikymmen oli innostuksen aikaa. Yhdistyksemme palkittiin Pohjois-Savon 

aktiivisimpana toimintayhdistyksenä - kultamarttayhdistyksenä- vuonna 1974. Oli myös 

rauhallisempaa aikaa, kun kotiäidit alkoivat palata työelämään, mutta marttailloista, kursseista 

ja retkistä tuli sitten oma virkistävä juttunsa kaiken kiireen keskellä.  Ohjelmana marttailloissa 

oli ihon- ja hiustenhoitoa, niskakoulua, puutarha- ja retkeilypäiviä sekä runoiltoja.  Järjestimme 

joulumyyjäisiä, keräsimme lumppuja ja olimme mukana muonitus- ja kahvitilaisuuksissa sekä 

laskiaisriennossa. 

 

Vuotuinen tapahtuma, ensimmäisen kerran 1975 on ollut käynti Siilinjärven vanhainkodilla 

kahvitteluineen ja seurusteluineen vanhusten kanssa. Myyjäisiä on järjestetty sekä joulun alla 

että välillä keväällä.   

 

Kokoontumispaikkoina toimivat marttojen kodit sekä Sandelsintie 18:n kerhohuone. 

Vuonna 1973 kävimme opintokerhon muodossa kuntokoulua, johon liittyi varhaisaamiaiskurssi. 

Kurssikirjana oli Kuinka elää 365 päivää vuodessa. Opintokerhon päätteeksi oli Joensuussa 

ikimuistoinen kesäjuhla, jossa meidät oli merkitty eläkeläisryhmäksi. Olihan siinä ihmettä 

kerrakseen vanhemmille martoille, kun me kolmekymppiset naiset aamuyöllä hiippailimme 

Tyttölyseon lattialle nukkumaan muiden joukkoon. 
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Aune Parviaisen jälkeen puheenjohtajina ovat toimineet 70-luvulla Raija Rönkönharju, Raija 

Turunen ja Eija Kuhmonen sekä sihteereinä Riitta Rönkkö, Pirkko Kuusenmäki, Marja 

Katainen, Eija Kuhmonen sekä Raija Rönkönharju. 

    

Vuorelan Marttojen 10 v juhlat pidettiin Siilinjärven 

Kuntoutumiskeskuksella 12.3.1981.  

Uutis-Jousi, kuvan teksti: 

Toinen toistaan komeammat Vuorelan martat  

10-vuotisjuhlakuvassa. 

 

 

 

2. VUOSIKYMMEN, 1980-luku 

Seuraava vuosikymmen alkoi Anna-Leena Waherman puheenjohtajuudella jatkuen pitkään 

Lea Jokisen johdolla. Sihteereinä toimivat Pirkko Kuusenmäki sekä Lea Jokinen. 

 

Haastavimmat tapahtumat Vuorelan Martoilla 80-

luvulla olivat uuden Liikekeskuksen avajaiset 

Vuorelassa 19.5.1984, jossa laskuvarjolla tuodulla 

soppakauhalla tarjottiin lohikeittoa tuhannelle 

juhlavieraalle paikallisen osuuspankin tarjoamana. 

Emäntinä toimivat Lea Jokinen ja Raija Turunen, 

kipinämikkona Pauli Jokinen. 

Tarjoilussa mukana oli 11 marttaa. 

 

 

 

Seuraavana vuonna olimme Siilinjärven juhlamessuilla. 

Martat hoitivat myös juhlatarjoilut Vuorelan 

seurakuntakeskuksen uudelleen käyttöönottojuhlassa 

tulipalon jälkeen toukokuulla 1985. Elokuussa 1986 

Siilinjärven kotiseutujuhlassa Vuorelassa martat 

valmistivat Siilinjärven pitäjäruoan 250:lle hengelle 

Vuorelan koululla: patakukkoa, pottuvelliä ja 

marjakiisseliä. 

 

Oli nuotiokahvinkeittoa Haapamäen havaintotilalla, munkinpaistoa ja osallistumista nuorten 

perheiden ruoanlaittokurssin järjestelyihin Ingmanin koululla. 

 

Vuosikymmenen tapahtuma oli myös Marttojen kesäpäivät Kuopiossa, jolloin järjestimme 

Vuorelan NNKY:n kesäkodille majoituksen ja aamupalan joukolle marttoja. 
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Vuosikymmen päättyi Marttojen 90-

vuotisjuhlakonserttiin Musiikkikeskuksella ja Vuorelan 

Marttojen 20-vuotisjuhliin Kivennavalla 24.4.1991. 

 

Kuva Kivennavalta: ruokaa ottamassa vas. Maija 

Leskinen, Arja Moilanen ja Meeri Pöllänen.  

 

 

 

3. VUOSIKYMMEN, 1990-luku 

Vuosituhannen viimeisen vuosikymmenen aloitimme Pohjois-Savon Marttapiiriliiton 75-

vuotispäivillä musiikkikeskuksella sekä tutustumalla Pikku-Tarinaan ja Ingmanin kouluun.  

 

Kesäreissuja teimme Kenkäveroon sekä Lintulan ja 

Uuden Valamon luostareihin. Vierailimme myös 

Mummonkammarilla Risuharjulla sekä vanhainkodilla. 

Uuteen palvelutalo Akuliinaan tutustuttiin keväällä 

1999.  

Olemme askarrelleet kaikkea mahdollista Pirkon 

opastuksella.  Airan ja Lean johdolla olemme  

opetelleet kalakukon, karjalanpiirakoiden sekä 

ruisleivän leipomista. On syöty terveellisiä ruokia, 

perinneruokia ja kiinalaista ruokaa, 

ommeltu marttapuseroita. On käyty 

Kenkäverot, Uudistalot ja Laiskanlinnat ja 

kesäisin saunottu marttojen mökeillä. 

 

Kuva vuodelta 1998 Airan kotoa Kiina-

aiheisesta illasta: ruokaillaan puikoilla. 

 

Kevään myyjäisiä on järjestetty vapun 

aattona Vuorelan torilla vuodesta 1999 alkaen ja ne ovat saavuttaneet mahtavan suosion.  

Martat hoitivat juhlatarjoilun Toivala-Vuorelan seurakuntakeskuksen 20-vuotisjuhlissa ja 

kirkonkellojen vihkitilaisuudessa 28.8.1997. 

Vuorelan K-kaupan yhteyteen avattiin posti maaliskuulla 1998 ja martat hoitivat 

avajaiskahvituksen.  

Marttaliiton 100-vuotisjuhlia vietettiin yhdessä 

toisten Siilinjärven yhdistysten kanssa 25.4. 1999 

Vuorelan kirkolla. Ensin kokoonnuttiin 

jumalanpalvelukseen, juotiin kirkkokahvit ja kuultiin 

Anna-Kaarina Palmun esitelmä Nainen ajassa. 

 

Kuva vuoden 1999 vuosikokouksesta: Juhlavuoden 

kahvipurkkeja kaikille riittää! 
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Vuorelan Marttayhdistyksellä on ollut myös ghanalainen kummityttö, Wulabogre Kuupagri 

usean vuoden ajan vuodesta 1999 alkaen.  

 

Puheenjohtajina tällä vuosikymmenellä ovat toimineet Lea Jokinen, Arja Moilanen ja Tuire 

Hartikainen, sihteereinä Pirkko Kuusenmäki, Alli Nurmela, Aune Vuosku ja Aira Voutilainen. 

Pitkäaikaisena rahastonhoitajana on toiminut Eija Mononen. 

 

30-vuotisjuhlat pidettiin Toivala-Vuorelan srk-keskuksella 18.5.2001.  

Oikeanpuoleisessa kuvassa historiikkia esittämässä perustajajäsenet, sittemmin kunniajäsenet 

Ritva Korjamo ja Pirkko Kuusenmäki.  

 

4. VUOSIKYMMEN, 2000-luku 

Uuden vuosituhannen alun teemoja Marttaliiton toimesta ovat olleet  

❖ 2003-2005 Iloa ja turvaa martoissa 

❖ 2006-2007 Tasa-arvo tavaksi 

❖  2008-2009 Kohtaamispaikkana koti 

❖ 2010 Kohtaaminen 

Vuonna 2002 osallistuttiin Siilinjärven 

kirjastolla pidettyyn näyttelyyn Martta- 

nainen ajassa.  Emäntälehti täytti 100 

vuotta ja sen kunniaksi istutettiin 20 

Martta-ruusua Siilinjärvelle. 

 

Vuonna 2005 kokoontui opintokerho, 

aiheena Terve nainen. Yhdeksän jäsentä 

suoritti I-taitoavaimeen vaadittavat 

tehtävät vuosina 2006-2007. 

Opintokäyntejä on tehty mm. Haapamäen 

havaintotilalle, Harjamäen 

sairaalamuseolle ja Eko-Siiliin/Eko-

Aaltoon, Kurkimäelle Jensenin 

puutarhalle sekä Agri-Marketiin.  
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Monet ovat osallistuneet Pohjois-Savon marttapiirin järjestämille sieni-, puutarha-, ruska- ja 

ulkomaanmatkoille. Puutarhaillat Ingmanilla, Tanhulassa ja Vuorelan koululla ovat vetäneet 

runsaasti osallistujia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvassa touhua oman yhdistyksen ruukkupuutarhakurssilta Laitasilta 2010. 

Oikealla lopputulos syksymmällä: hyvin kukkivat! 

 

Virkistäytymistä on harrastettu mm. käymällä Kuopion teatterissa sekä kesäteattereissa, 

konserteissa musiikkikeskuksella sekä varsinkin joulun alla yhteisesti ruokailemalla. Yhteisesti 

Kaavin Marttojen kanssa harrastettiin melontaa Vaikkojoella sekä naurujoogaa Vuorelan 

koululla.  

 

Erilaisia käden taitoja ja töitä on opeteltu tekemään monipuolisesti sekä jäsenistön toisilleen 

ohjaamina että ulkopuolelta ostettuina palveluina. Mm. Anelma Savolainen on ohjannut 

muutamia pajutyökursseja. On opeteltu neulahuovutusta, tehty paperienkeleitä, jouluinen 

ovikoriste havuista, pääsiäismunia, helmiä, koruja ja kortteja ja kasseja. 

 

Vappumyyjäiset ovat vuosi vuodelta kasvattaneet 

suosiota ja leivottavien määrää on pyritty lisäämään.  

Sima, munkit ja muut leivonnaiset ovat haluttuja 

ympäristön ostajille. Myyjäistuotto on merkittävä tulon 

lähde yhdistyksellemme. 

 

Vappumyyjäiset Vuorelan torilla  

 

 

Yhteistyötä eri järjestöjen kanssa on tehty runsaasti. Siilinjärven kirkon tiekirkkopäivystykseen 

on osallistuttu vuodesta 2002. Vuorelan koulun lasten ja nuorten päihteitten käytön 

vastustamiseen osallistuttiin vuosina 2002-2003. Vuorelan Simpan majan kunnostustalkoissa 

vuonna 2006 oltiin myös mukana muonittamalla talkoolaisia. Vuorelan kirjaston lapsille 

suunnatut satutunnit alkoivat vuonna 2009 vapaaehtoisvoimin yhdessä Vuorelan Kunnon 

Killan kanssa ”satumummoina”. 

Vuorelan kirkon 30-vuotisjuhlien tarjoilu hoidettiin toukokuulla 2007.   

Vuonna 2008 neulottiin 165 paria vauvasukkia Kys:n vastasyntyneille. 
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Vuorelaan 2008 valmistuneeseen uuteen 

päiväkotiin, Pikkusiiliin tehtiin yhdessä Vuorelan 

Kunnon Killan kanssa painokangastauluja sekä 

”tupaantuliaislahjaksi” neulahuovuttamalla 

valmistettu seinätekstiili. 
 

Valtakunnalliseen vauvasukkakampanjaan v. 2009 

neulottiin sukkia, samoin kuin villasukkia 

tuntemattomalle sotilaalle Sotilaskoti-liiton 

organisoimana vuosina 2010 ja 2011. 
 

Vuosikokouksessa 2005 päätettiin stipendin myöntämisestä Toivalan yläasteen (nykyisin 

Suininlahden koulun) opintonsa päättävälle oppilaalle. Stipendi annettiin aktiiviselle, 

yhteistyötaitoiselle, yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneelle ja kotitalous-/kädentaitoja 

harrastavalle oppilaalle. Tästä alkaen stipendi on annettu joka vuosi.  

Vuosittain Vuorelan Martat ovat hoitaneet Siilinjärven osuuspankin Toivala-Vuorelan konttorin 

yleisökahvituksia. 
 

Vuoden 2007 sääntömuutoksen yhteydessä uudeksi nimeksi tuli Vuorelan Martat ry (entinen 

Vuorelan marttayhdistys ry). Jäsenmaksukäytäntö uudistui siten, että siihen sisältyi myös 

jäsenlehti Martat. Vuosikokouksen yhteydessä päätettiin myös ns. yhden kokouksen malli, 

jossa vuosikokous pidetään helmikuun loppuun mennessä. 
 

Vuonna 2010 Marttaliitto oli yhteisvastuukeräyksen kotimaisen 

kohteen ”Ruoki rakas lapsi” kotimainen yhteistyökumppani. 

Siilinjärvellä Vuorelan Martat olivat mukana lukuisissa tempauksissa 

seurakunnan ja toisten paikallisten marttayhdistysten kanssa.  

Samana vuonna seurakunta alkoi järjestää arjen aterioita Vuorelan 

kirkolla kerran kuukaudessa. Vuorollaan kaksi marttaa on ollut 

emännän apuna keittiöllä ja tarjoilussa säännöllisesti.  

Kuvassa Riitta keittiövuorossa. 

2010 hankittiin myös yhteistilauksena tummansiniset T-paidat, joissa 

hihassa on marttalogo.                   

Puheenjohtajana ovat toimineet Aira Voutilainen sekä Eija Laitanen.  Sihteerinä on ollut Pirkko 

Aalto, Tuula Kainulainen ja Aira Voutilainen. Perustajajäsen ja yhdistyksen kantava voima 

Pirkko Kuusenmäki valittiin yhdistyksen kunniajäseneksi vuonna 2005. 

 

40-vuotisjuhlia vietettiin Nilsiässä 

Taitolomalla 14.5.2011.  
 

 Päivän ohjelmaan sisältyi käden 

taitojen ohjausta Arja Koistisen 

johdolla, juhlalounas, saunomista, 

historiikin kertausta, laulua ja yhdessä 

oloa koko päivän ajan marttojen 

teeman Hidastamalla hyvinvointiin -

hengessä.  
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     Taitolomalla metallilankakukkia tekemässä ja juhlimassa 14.5.2011. 

 

5.VUOSIKYMMEN, 2010-LUKU  

❖ 2011-2013 Hidastamalla hyvinvointiin 

❖ 2014-2016 Martoissa on arjen mahdollisuus 

❖ 2017-2019 Elämä on parasta itse tehtynä 

❖ 2020-2022 Hyvä arki kuuluu kaikille 

 

Puheenjohtajina ovat toimineet Eija Laitanen ja Aira Voutilainen, sihteereinä Aira Voutilainen, 

Anneli Kröger, Riitta Kaijomaa sekä Pirjo Keinänen.  

 

Vuonna 2011 osallistuttiin valtakunnalliseen Maailman suurin tilkkupeitto-kampanjaan 

virkkaamalla peittoja isoäidin neliöistä. Lähetimme 4 peittoa eteenpäin ja kaikista lähetyistä 

koottiin iso näyttelypeitto Helsingin tuomiokirkon rapuille.  

 

Pikkujoulussa Järviterminaalissa 

2013 lahjoitettiin kaikille punaiset 

marttahuivit.  
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Saman vuoden syksyllä reippailtiin Tuusniemellä Seinävuoren rotkolaaksossa. Reitti oli 

nimensä mukainen korkeuseroineen. Ilman eväitähän martat eivät lähde liikkeelle… 

 

Vierailimme palvelutalo Vetreassa vuodesta 2012 alkaen esittäen ohjelmaa asukkaille. Käynnit 

loppuivat, kun omalle kylälle valmistui hoivakoti Vänrikki 2018. Ehdimme käydä Vänrikissä 

leipomassa pullaa ja torttuja sekä laulella asukkaiden kanssa syksyllä pari kertaa. Varsinainen 

tutustuminen taloon oli seuraavan vuoden alussa, mutta valitettavasti talon alakerta suljettiin 

maaliskuulla. Uudelleen käynnistymisen jälkeen korona esti käynnit.  

 

 

 

Vuoden 2013 ilottelua: 

 Simpan majalla turvesaunahoitoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Vuonna 2016 Särkijärven partiokämpällä 

solmuja opettelemassa Ollin johdolla ja 

tikkupullaa paistamassa. 

 

 

 

 



9 

 

Vuonna 2014 otettiin käyttöön yhdistyksen omat kotisivut, maksullisina Yhdistysavaimen 

kautta. Samalla saimme oman sähköpostiosoitteen. Myös piirin tilastointi muuttui sähköiseksi 

samana vuonna. Omat kotisivut lakkautettiin vuoden 2017 kesällä, kun Marttaliitto uudisti 

verkkosivunsa ja yhdistysten oli mahdollista saada omat sivut sen yhteyteen. Omat Facebook-

sivut perustettiin vuoden 2018 alussa ja samalla muodostettiin marttahallituksen WhatsApp-

ryhmä yhteydenpitoa nopeuttamaan.  Kesällä 2018 saimme arkistomme järjestykseen. 

Poistimme turhat, mutta säilytimme tärkeät paperit vuosilta 1971-2015. 

 

Tälle vuosikymmenelle sattui monet isot juhlat, joissa olimme mukana monin tavoin.  

Vuorelan kirkon remontin jälkeisiin käyttöönottotalkoisiin osallistuimme mm. siivoamalla 

henkilökunnan apuna.  Itse juhlapäivän tarjoilussa 29.2. 2016 olimme mukana useassa 

kahvituspisteessä. Vuonna 2016 vietettiin myös Vuorelan kylän 50-vuotisjuhlia. Hoidimme 

koululla 15.5.olleen pääjuhlan tarjoilun (alkoholiton booli, juustokierteet ja täytekakku).  

 

Näpertäjien askartelukerhoa alettiin pitää seurakunnan lähetystyön hyväksi ja pyynnöstä 

keväällä 2016. Vuosina 2017 -2018 osallistuimme uuden asukastalon, VuoKu-talon 

rakentamiseen muonittamalla rakentajia. Sen valmistuttua olemme saaneet käyttää sen tiloja 

kokoontumisiin.  

 

Suomi 100-juhlavuotena 2017 osallistuimme seurakunnan 

järjestämään Syödään yhdessä-ruokailuihin. Useana vuonna 

olimme myös emännän apuna veteraanien itsenäisyyspäivän 

juhlatarjoiluissa.  

 

Aira paistamassa possun poskia juhliin.  
 

Sini-tuote järjesti juhlavuoden kunniaksi peruskoulun 4.-

luokkalaisille ns. moppirata-koulutuksen ja lahjoitti osallistujille 

mopit. Kävimme antamassa siivousopastusta Vuorelan, Toivalan 

ja Kehvon kouluilla. Samana vuonna neulottiin myös 

vauvanpeittoja keskosvauvoille. 

 

Jäsenille tilattiin uusia vaaleansinisiä t-paitoja, tekstinä OLEN MARTTA, MONESSA MUKANA, 

alla lisäksi VUORELAN MARTAT.    

 

 

Keväällä 2018 Marttaliitto järjesti 

valtakunnallisen patalapputempauksen. 

Teimme yli 80 patalappua ja veimme niitä 

jaettavaksi neuvolaan ja kirjastoon sekä 

ripustimme puihin kävelyteiden varsille. 

Niissä oli mukana marttojen tervehdys.  
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Liitto alkoi suositella teemallisten marttailuviikkojen järjestämistä. Ensimmäisellä kerralla 

olimme Vuorelan kauppojen edessä esittelemässä syksyn satoa, maistattamassa 

lehtikaalisipsejä ja jakamassa marttamateriaalia.  

Viikon aiheina ovat olleet: 

2018 Arkiruoka on järkiruokaa 

2019 Monipuolinen muna 

2020 Energiansäästöviikko 

2021: Yksi maapallo riittää  

Nuorisotalolla pidettiin kokkikerhoa. S-marketin yleisökahvituksia alettiin hoitaa 2018. 

Järjestötila oli käytössä jonkun aikaa Kunnonpaikassa, mutta syksyllä 2017 tila järjestyi 

Vuorelan koululta. 2018 syksystä alkaen on ollut mahdollista kokoontua VuoKu-kylätalolla.  

 

 

 

Vuonna 2019 Marttaliitto täytti 120 vuotta. Silloin järjestettiin 

ensimmäinen maailman suurin marttailta, jolloin kaikki yhdistykset 

olivat koolla samana iltana samaan aikaan.  Oma yhdistyksemme 

juhli kotoisasti Vuorelan kirkon alakerrassa kotoisasti villasukissa, 

mutta hienoin tarjoiluin.  

 

Kuvassa juhlavuoden 

sukat, jotka Maija 

Laitinen neuloi.  

 

 

 

 

 

 

Vuoden kampanjana oli Sukat ensimmäisen lapsensa synnyttäneille äideille. Toimitimme niitä 

51 paria Kys:lle. Martat keittokirja ilmestyi ja jaoimme ne stipendeinä paitsi Suininlahdelle 

myös Vuorelan ja Toivalan alakouluille. Lokakuulla järjestimme puurokuu-teemalla arjen ateriat 

sekä Siilinjärven että Vuorelan kirkoille kaikkien siilinjärveläisten marttayhdistysten voimin.  

 

2019: maailman suurin marttailta 

2020: maailman suurin marttailta ystäville 

2021 maailman suurin marttailta on vaatteidenvaihtopäivä 

Vuonna 2020 otettiin käyttöön uudet säännöt. Niihin tuli vain pieniä tarkennuksia ja 

väljennyksiä eikä mitään merkittäviä muutoksia entiseen.  

 

 

2019 syksyllä osallistuimme Siilin kylät ry;n  järjestämälle Siilinjärven iltatorille ensimmäisen 

kerran, samoin kuin seurakunnan järjestämään Kirkonmäki kuhisee ELOA-tapahtumaan 

Vuorelan kirkonmäellä. Myös seuraavina vuosina olimme näissä mukana.  
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Iltatorilla 2000       Kirkonmäki kuhisee ELOA 2021 

 

Korona-aika eli covid-pandemia puhkesi keväällä 2020 pysäyttäen maaliskuulla valmiuslain 

nojalla kaiken kokoavan toiminnan. Myös vappumyyjäiset jäivät järjestämättä, kun kirkon tilat 

eivät olleet käytettävissä. Syksyllä voitiin marttailla jonkin verran. 

 

Marttaliiton suositus oli, että 

järjestettäisiin tapaamisia mieluiten 

ulkona. Sihteerimme Pirjo kutsui 

meitä tutustumaan Päivärannan 

siirtolapuutarhaan.  

 

 

Syksyllä saatiin pidetyksi Siilinjärven 

yhdistysten yhteinen ilta, jossa 

juhlittiin marttojen kansainvälisen 

työn 40-vuotistaivalta.  

 

 

 

 

 

Vuoden 2021 keväällä pidettiin vain vuosikokous ja yksi marttailta. Myyjäiset sentään 

onnistuimme pitämään ja ensi kertaa otettiin käyttöön ennakkovarausmahdollisuus.  

Pandemian aaltoillessa, mutta rokotusten päästyä käyntiin toivottiin oman yhdistyksemme 50-

vuotisjuhlien viettoon päästävän ja näin tapahtuikin: kävimme kesäteatterissa Siilinjärvellä 

sekä retkellä Iisalmen Koljonvirralla perehtyen mm. marttaliiton perustajiin kuuluneen Alli 

Nissisen elämäntyöhön.  Kaikille avoimet juhlat järjestimme syksyllä Vuorelan kirkolla 24.10. 

Juhlaan kuului messu, juhlakahvit ja iloinen ohjelmahetki. Mukana oli reilut 60 henkeä.  
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Hallitusmartat lauloivat  

ja räppäsivät  

 

                                        Kunniajäsen Pirkko 

                       

   

 

Omat 

pojat 

  

 

              

 

      

                  Sihteeri-räppäri Pirjo ja puheenjohtaja Eija 

 

                                                                                                                                                                                                   


