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Puurtilan Martat ry

● Yhdistys on 109- vuotias.

● Jäseniä reilu 60.

● Vuoden 2022 erikoisteemat:

Yhdessä tekeminen (säilötty, 

leivottu ja askarreltu)

Terveellisen aamu- ja välipalan 

tietoutta viety Puurtilan koululle, 

nuorisotalolle ja päiväkodille 

syyssatoa

Marttojen hyvinvointi (tutustuttu eri 

liikuntamuotoihin, pidetty 

hyvinvointi-iltaa ja terveellisen 

ruuan info/valmistusta)



Vapaaehtoiskäsityöt

Neulomme iloon ja suruun.

Esim. lohtuhuiveja, vauvoille 

sukkaa, myssyä, elämille 

anestesiasukkaa ja apupupuja.

Myyjäisiin erilaisia tuotteita.



Neulomalla kaunista



Neulomalla kaunista



Erilaisia tekniikoita

●Korsnäsin pusero

●Tuftaus ( tyyny)

●Neulottu mekko

●Seinävaate ja ryijy

●Makrame (Martta-

amppeli)

https://www.martat.fi/marttakoulu/kasityoohjeet/sisustus-ja-keittio/macrame-amppeli

https://www.martat.fi/marttakoulu/kasityoohjeet/sisustus-ja-keittio/macrame-amppeli


Virkkaa ja askartele



● Verhoista kasseja, 

pusseja ja 

kännykkälaukkuja

● Kanavatöiden 

uusiokäyttö

●Posliinipalat kranssiksi ja 

sieniksi

Kierrätys kunniaan



Lankojen värjäys

●Värjäyksessä 

käytetään luonnon 

raaka-aineita

●Saadaan aikaan 

kauniita ja pehmeitä, 

toisiinsa sointuvia 

sävyjä.



Luonnonmateriaalin käyttö

● Materiaali on ilmaista: 

kävyt, naava, kelopuu, 

havu, kivet yms.



Huovutus

● Neulahuovutusta kokeiltu 

marttaillassa.

● Pyykkikoneessa huovutetut 

tossut ja patalaput.



Tee itse - kosmetikkaa

●Kun suosit luonnonmukaisia 

tuotteita, säästät rahaa, luontoa 

ja ihoa.

●Saippuat tehty 2.11, joten ne 

ovat valmiita jouluna.

●Valmismassasaippuat voi 

käyttää heti, kun ne ovat 

kovettuneet.

●Jalkakylpyjä voi tehdä 

kuivatuista kukista tai 

jalkapommeja muoteilla valmiin 

ohjeen mukaan.

http://taikakakut.blogspot.com/2016/12/jalkakylpypommit.html



Koruheijastimen valmistus

● Tee solmu nauhan päähän.

● Pujota helmet ja vie nauha 

neljästä kohdasta perhosen 

keskeltä.

● Kiristä nauha lukkoon ja lisää 

pieni tippa liimaa lukkoon ja 

häntään.

Tarvikkeet:

● helmiä, lukko, neula ja 

kestävää nauhaa

● heijastinkangas, liimapyssy



Hapsuheijastimen valmistus 

kuvin



Saunatontun valmistus

●Tarvikkeet: narua, helmiä, lankaa,lakkikangas, neula ja 

liimapyssy.

● Kierrä tervanarua 16 kertaa ja juuttinarua 20 kertaa kortin 

(13*11 cm) ympäri.

● Solmi narut yhteen.

● Kiinnitä puuhelmi nenäksi.

● Leikkaa narujen alaosa auki.

● Leikkaa tontulle hattu: korkeus 13cm, leveys 12 cm

● Ompele hattu kiinni.

● Vedä ripustusnaru virkkuukoukulla läpi.



Ryijy, vuoden teema

● Martan päivän retki tehtiin 

Tuomas Sopasen ryijyjä 

katsomaan.

Hän oli lähdössä Japaniin, 

nuoren taiteen museoon 

pystyttämään näyttelyään.

● Tuomas omistaa eniten 

Suomessa ryijyjä (650 kpl)

● Hän on myös itse tehnyt ja 

korjannut ryijyjä.

● Muutama ryijyesite löytyy 

näyttelypöydästä.



Opetellaan itse ja opetetaan muita

●Maahanmuuttajia opetettu 

neulomaan.

● Askarreltu valopurkkeja, 

heijastimia, kortteja yms. 

heidän kanssaan.

●Opetamme ja opimme  

toisiltamme marttailloissa; 

innostumme ja 

onnistumme.



Puurtilan Martat ry

●Tervetuloa katsomaan 

näyttelyämme ja 

tekemään ostoksia.

● Kiitos kannatuksesta.

● Hyvää syksyä ja 

tekemisen iloa!


