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Hei Taivassalon Marttojen jäsen!  

 

Pidät kädessäsi juuri Taivassalon Marttojen ensimmäistä jäsentiedotetta. Tästä 

tiedotteesta saat tietoja marttayhdistyksen toimijoista ja toiminnoista. Toivottavasti 

löydät sinulle mieleistä toimintaa ja helppoja tapoja osallistua. Jos et, niin ota rohkeasti 

yhteyttä hallituksen jäseniin ja kerro minkälaista toimintaa sinä haluaisit Martoissa 

järjestettävän. Hyvää kevättä ja tervetuloa mukaan toimintaan! 

 

Taivassalon Martat 

Parhaillaan meneillään on yhdistyksen 93. 

toimintavuosi.  Alkuvuonna on jo ollut 

monenlaista toimintaa, on mm. osallistuttu 

SPR:n ystävänpäiväjuhlaan Poijussa, pidetty 

buffettia teatteriesityksessä Nuortenkodilla, 

tehty retki afrikkalaiseen tanssiesitykseen 

Turkuun, pidetty lauluiltoja Poijussa ja 

suunniteltu Silakrysäysarpajaisia. Kevään ja 

kesän ohjelmassa mm. on perinteinen 

taimimyynti torilla toukokuussa, retki 

Seurasaareen Helsinkiin kesäkuussa, 

Silakrysäyspuuhat heinäkuussa, mm. 

näyttelyn valmistaminen, arpajaiset ja 

avustaminen silakanpaistossa. 

Loppukesästä käymme tutustumassa 

Kultarannan puutarhaan Naantalissa. 

 

Valtakunnallinen Hidastamalla hyvinvointiin – marttojen kolmivuotinen teemakausi 

2011-2013 jatkuu aiheella Hyvinvointia luonnosta ja ympäristöstä. Vuonna 2013 Martat 

keskittyvät ympäristöön sekä luontoon ja sen antimiin: kotimainen kala, marjat, yrtit, 

sienet, muutamia mainitaksemme. Näitä teemoja Taivassalon Marttojen toiminnassa 
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toteutetaan tekemällä retki Vakka-Yrtin yrttitilalle, järjestämällä alkusyksystä 

kalankäsittelykurssi ja loppusyksystä ruoanlaittokurssi aiheena kotimaiset juurekset. 

Lisäksi järjestetään sieniretki sekä tehdään yhdessä ruokaisia salaatteja.  

 

Alakouluikäisille lapsille pidetään suosittuja pikkukokkikursseja kaksi kertaa vuodessa.  

 

 

Kaikille avoimiin tapahtumiimme ja 

retkille ovat yhtälailla tervetulleita 

sekä Marttojen jäsenet 

perheenjäsenineen kuin ei-jäsenet. 

Tervetuloa mukaan! 

 

Tapahtumia on paljon ja pääosin 

tiedottaminen tapahtuu Vakka-

Suomen Sanomien kuntapalstalla. 

Yhdistyksen kevätkokous on 

päättänyt myös internet-sivun 

perustamisesta Taivassalon 

Martoille.  

 

 

  

 

Marttojen jäsenmaksu on 35€/vuosi. Vuosimaksuun sisältyy monipuolinen 

Martat-lehti. Muut edut ja jäseneksi liittymisohjeet löydät Marttojen juuri 

uusituilta kotisivuilta osoitteessa http://www.martat.fi/marttailu/liity-jaseneksi/ 

 

Tulevat tapahtumat 

 to 25.4. klo 18 avoin tyyli- ja tapailta 

Lokalahden Marttojen kanssa Lokalahden 

seurakuntakoti Paanulassa, ohjelma 12€ 

 ma 29.4. klo 18 avoin voileipäkakkukurssi 

Poijussa Merja Rannan ohjaamana 

 to 23.5. Taivassalon Martat hallituksen 

kokous  

 la 25.5. taimimyynti torilla klo 9 alkaen  

 ti 28.5. klo 18 avoin Ruokaisat salaatit –

kurssi Trappulan koululla 

 la 8.6. avoin retki Seurasaareen Helsinkiin  

 6.7. Silakrysäys 
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