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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021  
 
Martat on kotitalousneuvontajärjestö, joka edistää kotien ja perheiden hyvinvointia ja kotitalouksien arvos-
tusta. Järjestö on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Vuonna 2019 Marttajärjestö täytti 120 vuotta.  Sen jäl-
keen liitossa laadittiin uusi brändi ja strategia. Siinä kantavana mottona on  Hyvästä arjesta parempi maa-
ilma.  Saarijärven Martat ry on perustettu 20.2.1916 eli ikää yhdistykselle tuli 105 vuotta.  Toimintaa on 
järjestetty jäsenten tarpeista lähtien ja käytettävissä olevilla resursseilla,  Marttaliiton suositukset huomi-
oon ottaen.   
 
Saarijärven marttojen toimintaan vaikuttivat vuoden mittaan koronavirustartuntojen hillitsemiseksi vaadi-
tut kokoontumisrajoitukset.  Rajoitusten keskellä pystyttiin kuitenkin toimimaan melko hyvin edelliseen 
vuoteen verrattuna.  Alla on esitelty vuoden toiminta pääkohdiltaan.  Muut tiedot löytyvät liitteinä olevista 
toimintakalenterista ja tapahtumaraportista. 
 
JÄSENMÄÄRÄ 
Vuoden lopussa 151, kun se edellisen vuoden lopussa oli 154. Uusia jäseniä saatiin 4 kpl.  
 
VUOSIKOKOUS 
22.3.2021 Termexin kokoustilassa, Ilolantie 14, 2. krs klo 18. 
 
HALLITUS 
Puheenjohtaja  Satu Iso-Ahola 
Varapuheenjohtaja Vuokko Kauppinen  
Muut jäsenet Kaija Kinnunen, Pirjo Koivisto, Eila Peura, Ulla Peura,  Kaija Pykälistö, Eija Rau-

tiainen, Auli Rutanen,  Inkeri Vilkkilä ja Tuula Väänänen 
 
Hallitus kokoontui vuoden 2020 aikana 11 kertaa:  25.1., 15.2., 22.3., 14.4., 10.5., 14.6., 16.8., 20.9., 18.10., 
22.11. ja 15.12. Osassa kokouksia käytettiin etäyhteyttä  JitsiMeetin kautta.  
 
MUUT LUOTTAMUSHENKILÖT 
Sihteeri  Kirsi-Maria Leuhu, varalla Pirjo Koivisto  
Rahastonhoitaja Helena Lunttila 
Viestintä- ja nettivastaavat Satu Iso-Ahola ja Vuokko Kauppinen 
Jäsenrekisterin käyttäjät Helena Lunttila ja Satu Iso-Ahola 
Yhdistysrekisterin ylläpito   Satu Iso-Ahola 
Tilastointivastaava Kirsi-Maria Leuhu, varatilastointivastaava Satu Iso-Ahola 
Marttavuoden kuvakatsaus koostajat Satu Iso-Ahola ja Kaija Piispanen 
Emäntäryhmä  Tuula Väänänen (yhteyshlö), Vuokko Kauppinen, Salme Kivimäki,   

Helena Lunttila ja Eila Pasanen  
MLL toiminta  Kaija Piispanen (yhteyshlö), Kaija Kinnunen, Helena Lunttila, Tuula Väänänen 
Kummitoimikunta Vuokko Kauppinen (yhteyshlö), Pirjo Koivisto, Helena Lunttila,  Kaija Piispanen, 

Kaija Pykälistö, Eija Rautiainen ja Tuula Väänänen  
Puutarhamartta Pirjo Koivisto 
Sienimartta Vuokko Kauppinen 
Vertaismartta Satu Iso-Ahola 
Kehräkumppanit ry kokousedustajat Satu Iso-Ahola  ja Vuokko Kauppinen 
Väinö Viitasalon rahasto   nimetään tarpeen mukaan 
Jäsenten tervetulopaketit    Satu Iso-Ahola 
Toiminnantarkastajat Helvi Liimatainen ja Kirsti Ratinen,   

varatoiminnantarkastajat Tarja Leppänen ja Tiia Kivimäki 
 

Saarijärven Martat ry 



JÄSENYYS MUISSA YHDISTYKSISSÄ  
 
Kehräkumppanit ry, hallituksen varajäsen Satu Iso-Ahola 
Väinö Viitasalon rahasto, edustaja nimetään tilanteen mukaan 
 
KESKI-SUOMEN MARTTAPIIRIN KOKOUKSET 
 
Hallituksen valitsemat kokousedustajat vuodelle 2021:  
Satu Iso-Ahola ja Vuokko Kauppinen 
varaedustajat: Ulla Peura (Satun) ja Auli Rutanen (Vuokon) 
 
Piirin vuosikokous pidettiin Marttakeskuksessa  4.9.2021. Satu Iso-Ahola osallistui yhdistyksen edustajana. 
 
VUODEN TOIMINTATILASTO TAPAHTUMARAPORTISSA 
 
Liitteenä olevaan tapahtumaraporttiin on koottu yhdistyksen tapahtumat, toimijat ja osallistujat.  Vapaaeh-
toistunteja kertyi v. 2021 (vrt. 2020) yhteensä 1377 (758).  Osallistujia tilaisuuksissa on ollut 1342 (411) ja 
tapahtumia yhteensä 65 (65).   
 
MARTTAILLAT  
 
Järjestettiin 3 marttailtaa etätapaamisina JitsiMeetin kautta, lisäksi 4 tapaamista eri aiheista kasvokkain.  
 
MUU TOIMINTA 
 
Loka-marraskuussa järjestettiin marttojen toivomuksesta kahden illan kranssikurssi, jossa vetäjänä oli mar-
toista Anja Oksala.  Kurssin innoittamina  martat tekivät erilaisia kransseja ja risukoristeita luonnon materi-
aaleista ja mm.  suodatinpusseista.  Osallistujien tuotoksia saatiin myös myyntiin yhdistyksen Joulutorille 
yhdistyksen toimintaan. 
 
MLL toteutti yhteistyössä Kehrän, kaupungin sosiaalitoimen ja seurakunnan kanssa Lahjapuu-keräyksen 
Saarijärven vähävaraisille. Kaksi marttaa osallistui saatujen lahjapakettien tarkistukseen ja lajitteluun Keh-
rän Olotilassa Kauppakadulla.  
 
TAPAHTUMAT 

Kummitoimikunnan 15-vuotistoiminnan merkeissä  toimitettiin Saarijärven neuvolaan kaikille uusien vau-
vojen perheille onnittelupaketit marttojen neulomien vauvantossujen kera. Paketteja kertyi kaikkiaan 44 
kpl.  Saarijärven  5-vuotiaille jaettiin auringonkukkien taimet kasvatettaviksi. Molempiin lahjoihin askarrel-
tiin ja tekstitettiin mukaan onnittelukortit.  Saarijärven 10-vuotiaille järjestettiin toimintapäivä Matorannan 
mökillä yhdessä Saarijärven pelastuslaitoksen kanssa.  

Kesähattukirppis ja myyjäiset järjestettiin la 3.7. Osuuspankin lipan alla Kauppakadulla.  Kävijöille tarjottiin 
mehua leivonnaisten kera. Aurinkoinen sää houkutteli väkeä mukavasti liikkeelle ja kirppismyynti  onnistui 
hyvin, samoin leivonnaisten ja käsitöiden myynti.   Ulkoilmatilaisuus toimi hyvin koronarajoitukset huomi-
oiden.  

Paikkakuntalaisten syksyä piristi Marttojen Sienitempaus 2.-3.9. yhteistyössä Saarijärven Ladun kanssa.  
Erilaisia sieniä kerättiin sieniretkellä Kolkanlahden – Menninkäisen maastossa ja seuraavana päivänä löytöjä 
esiteltiin sieni-infopäivässä Runebergin puiston näyttämöllä.  

Vuoden merkittävin yleisötapahtuma oli Hyvinvointi-ilta to  4.11. Saarijärvi-salissa.  Jo vuotta aiemmin 
suunniteltu tempaus saatiin nyt toteutetuksi , kun koronatilanne vielä salli yleisötapahtumat Saarijärvellä. 
Tilaisuuden puhujaksi saatu kirjailija Aino Suhola kokosi salin täyteen kiitollista yleisöä.  Illassa esiintyi myös 
laulukuoro Pedaali, jonka vetäjänä Vesa-Matti Laaksonen johdatteli iltaa taitavasti juonnoillaan.  Ennen 
tilaisuutta yleisölle tarjottiin Rahkola-salissa kahvit ja ryynirieskaa munavoin kera ja Saarijärvi-salin valko-
kankaalla esitettiin Satu Iso-Aholan laatima kuvakooste Marttatoimintaa Saarijärvellä. (Katso youtubesta)  



Marttojen joulutori järjestettiin Kehrän Olotilassa la 4.12. kahvilan, myyjäisten ja kirppiksen merkeissä. 
Päivä toteutettiin  keskustassa Kehrän organisoimana yhteisellä teemalla Kurkistus jouluun.  Joulutorille 
saatiin tavarat ja tuotteet lahjoituksina martoilta. Kirppikselle saatiin myytävää myös ulkopuolisilta. Myyjäi-
sissä oli käsitöitä, leivonnaisia ja kransseja luonnon aineksista. Tapahtuma onnistui mainiosti koronarajoi-
tuksista huolimatta.   
 
KAHVITUKSET JA MUUT TARJOILUT  
 
Merkittävin tilauskahvitus oli Keski-Suomen senioriyhdistysten 50-vuotisjuhla Saarijärvi-salissa. Siinä va-
rauduttiin 200 hengen osallistujamäärään, joille tarjottiin Rahkola-salissa mustikkaleivokset kahvin kera. 
Haastava kahvitus koronarajoituksin pöytiin tarjottuna onnistui hyvin, mistä saatiin kiitokset järjestäjiltä.  
Kauppaliikkeissä ei ollut kahvituksia vuoden aikana. 
 
LIIKUNTA JA VIRKISTYS 
 
Jäsenet saivat alennusta Aarresaaren uimahallissa tai kuntosalilla käynnistä 1 €/krt. Koronaturvallisesti 
käytiin 9 kertaa sauvakävelylenkeillä  eri puolilla Saarijärveä.  
 
RETKET 
 
Heinäkuussa vietettiin Martan päivää 26.7. Onnelan puutarhassa Peuralinnassa Kyyjärvellä paikkakunnan 
marttojen kutsumina. Toinen bussiretki tehtiin Seinäjoen käsityömessuille 27.11. 
 
LAHJOITUKSET 
 
Yhdistys osallistui Saarijärvelle valmistuvan koulu- ja kulttuurikeskuksen lahjaveistoskeräykseen 150 eurolla.  
Lahjoituksilla kustannettiin alueen edustalle Radoslaw Grytan veistos Poem, Runo.  Veistoksen pintaan kai-
verretut aakkoset kertovat koulun ja oppimisen merkityksestä.  
 
TIEDOTUS JA MEDIAT 
 
Toiminnasta tiedotettiin jäsenille Sampo-lehden Martat-palstalla, Saarijärven Marttojen nettisivuilla 
(https://www.martat.fi/marttayhdistykset/saarijarven-martat-ry/) sekä omilla facebook-sivulla 
(https://www.facebook.com/saarijarvenmartat/).  Yleiseen tiedotukseen käytettiin myös Saarijärven me-
noinfo –sivua facebookissa sekä kaupungin tapahtumakalenteria ja Keskisuomalaisen menoinfoa.  
 
Jäsentiedotus tapahtui pääasiassa sähköpostitse tarpeen mukaan. Viestejä lähetettiin runsaat 40 kpl.  Kes-
keisistä asioista tiedotettiin kirjeitse niille, joita ei voitu tavoittaa sähköpostitse. Sähköposti oli 138 jäsenellä 
151:sta. Erityisesti innostettiin marttoja käyttämään hyväksi internetin kautta saatavia käsityö- ym. toimin-
tavinkkejä virkistykseksi koronarajoitusten keskellä. Näistä aiheista lähetettiin vuoden mittaan kymmen-
kunta nettisivulinkkiä. Houkuteltiin marttoja myös kuvaamaan korona-ajan askareitaan ja toimittamaan 
otoksia yhteisesti jaettavaksi.   
 
Yhdistyksen toiminnasta  vuosina  2020 – 2021 esiteltiin kuvakooste pikkujouluissa Kalmarin Nahjuksella ke 
24.11. Satu Iso-Ahola teki koosteen ja  taustamusiikn  suunnitteli ja esitti Sari Honkonen harmonikalla.  
Koosteessa käytettiin kuvia myös Pirjo Koiviston kokoamasta  Ifolor-kuvakirjasta yhdistyksen toiminnasta 
vuonna 2020. 
 
Martat-lehden Monessa mukana -palstoilla kerrottiin yhdistyksen tempauksista neljässä vuoden 2021 
julkaisussa ja kerran Keskisuomalaisen Oma juttu –palstalla.  Marttojen toiminnasta oli juttuja myös Sampo-
lehdessä ja Saarijärveläisessä vuoden mittaan. 
 
VUODEN 2022 TOIMINNAN SUUNNITTELU 
 
Kesällä toteutettiin sähköpostitse toimintakysely Google Forms –sovelluksella.  Samalla selvitettiin jäsenten 
mielikuvaa toiminnasta ja odotuksista sen suhteen.  Vastauksia saatiin 27 prosentilta jäsenistä. Vastaajista 
noin 65 % oli eläkeläisiä. Hallitus otti huomioon toiveita toimintakalenterin valmistelussa. Jäsenkyselyn 
tiivistelmä on nähtävillä Google Drivessa.  



 
MUISTAMISET 
 
Stipendit 
Lukion sekä yhtenäiskoulun ala- ja yläluokkien kuudelle oppilaalle koulumenestyksestä yhteensä 190 €. 
 
Muut muistamiset 
Uusille jäsenille toimitettiin tervetulopaketti, johon kuului tervetulokortin lisäksi ajankohtaista jäseninfoa  
ja näytekappale Martat-lehdestä.  
 
Saarijärvellä 25. päivänä tammikuuta 2022 
 
SAARIJÄRVEN MARTAT RY:N HALLITUS 
 
 
Satu Iso-Ahola, puheenjohtaja 
 
Liitteet    
Tapahtumakalenteri 2021 
Tapahtumaraportti 2021 


