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Kuva Sini Tuomela

Tiedotteessa mainitut kunnan palvelut ja tapahtumat on suunniteltu tämänhetkisen tiedon perusteella. Mikäli koronatilanteen johdosta aiheutuu muutoksia,
niistä tiedotetaan erikseen kunnan www-sivuilla.
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MARTTILAN KUNTA
HÄRKÄTIE 773
21490 MARTTILA

044 744 9200 (neuvonta)
www.marttila.fi
fb MarttilanKunta
# marttilankunta

jako vko 36

KUNNAN YLEISET PALVELUT
Marttilan kunnanvirasto
Härkätie 773
21490 Marttila
Kunnan työntekijöiden sähköposti on muotoa
etunimi.sukunimi@marttila.fi
Yhteystiedot seuraavalla sivulla sekä kotisivuilla
https://marttila.fi/yhteystiedot/
Kunnanviraston ulko-ovet pidetään toistaiseksi suljettuna Varsinais-Suomen koronatilanteen
vuoksi.
Kaikki asiointi työntekijöihin pyydetään hoitamaan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostitse.
Asiakastapaamiset pyydetään sopimaan ensisijaisesti etukäteen vallitsevan koronan
leviämisvaiheen vuoksi ja tapaamisissa käytetään kasvomaskia/-visiiriä ja huolellista käsihygieniaa.
Asiapapereita voi jättää kunnan lukolliseen postilaatikkoon tai ovikelloa soittamalla.
Kunnan työntekijät vastaavat suoriin puhelinnumeroihinsa.
Kunnan neuvonta p. 044 744 9200 (ma-ke 9–15, to 9–17 ja pe 9–14)
sähköposti: kunta@marttila.fi
kotisivut: www.marttila.fi
Facebook, MarttilanKunta
Instagram #marttilankunta, #parastamarttilassa

Kunnanviraston suljettunaoloajat vuonna 2021
Kunnanvirasto ja neuvontapuhelin pidetään kokonaan suljettuna:
joulun aikana 23.12.2021 - 7.1.2022

KUNNANVALTUUSTON SYYSKAUDEN 2021
OHJEELLINEN KOKOUSAIKATAULU
maanantaina 15.11. klo 18.00 (veroprosentit)
maanantaina 20.12. klo 18.00 (talousarvion hyväksyminen)
Kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia kokouksia, tervetuloa seuraamaan!
Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole julkisia, ajankohtaiset esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa
kunnan nettisivuilla www.marttila.fi

MARTTILAN KUNTA

Kunnanvirasto, Härkätie 773
puh. 044 744 9200 (neuvonta)
kunnan työntekijöiden sähköposti on muotoa:
kunta@marttila.fi
etunimi.sukunimi@marttila.fi
kotisivut: www.marttila.fi
Kunnan Facebook: www.facebook.com/MarttilanKunta

YLEISHALLINTO
Kunnanjohtaja Carita Maisila
Hallintojohtaja Heini Luoma
Toimistosihteeri Riina Uusitalo
Toimistosihteeri Marjaana Torkkeli
Palkkasihteeri Mervi Suomi
Kirjanpitäjä Birgit Kosonen
Aluearkkitehti Pilar Meseguer

044 744 9110
044 744 9210
044 744 9230
044 744 9240
044 744 9250
044 744 9260
044 740 5088

044 084 5392
044 744 9335
044 744 9330
044 744 9311
044 744 9315
044 744 9415

044 084 5392
044 084 5442
044 744 9211
044 087 5641
02 484 9340
044 597 3189

SIVISTYSTOIMI
Päivähoitotoimisto
Kisatie 7
Varhaiskasvatusjohtaja Miia Häkki
Kisarinteen päiväkoti, Kisatie 7
Nappulat
Viikarit
Touhula, Myllypellontie 1
Pikku-Touhula, Myllypellontie 1
Esikoulu, osapäivähoito Esikko,
Metsäniityntie 11
Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
Marttilan koulu
Metsäniityntie 11
Rehtori Satu Virtanen
Opettajanhuone
Erityisopettaja
Keittiö
Kouluterveydenhoitaja

044 744 9410

KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI
Kirjasto, Härkätie 723
Kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen

044 084 5505
044 084 5342

Tekninen johtaja Kirsi Halkola
Rakennustarkastaja Jarkko Vihtonen
Toimistosihteeri Pia Aalto
Kiinteistönhoitaja Raimo Kirjonen
Kiinteistönhoitaja Petteri Hakala
Kiinteistönhoitaja Markku Prusila

044 744 9510
044 744 9520
044 744 9515
044 744 9512
044 744 9511
044 744 9412

YMPÄRISTÖNSUOJELU

SUVIRANNAN PALVELUKESKUS
Myllypellontie 6
Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala
Tehostetun palveluasumisen vastaava
sairaanhoitaja Anne Sallasmaa
Palvelukeskuksen hoitajat
Suvisiipi
Keskuskeittiö
Kotipalvelun päivystys

Vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors

TEKNINEN TOIMI

SOSIAALITOIMI
Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala
Sosiaalityöntekijä
vt. Sosiaalityöntekijä Marika Hirvensalo
Erityissosiaaliohjaaja Anna Salminen
Toimistosihteeri Annukka Hakala
Perheohjaaja

VAPAA-AIKATOIMI

Härkätie 5, Koski Tl
Ympäristösuojelusihteeri Piritta Laine
044 744 1131
Ympäristönsuojelutarkastaja Jonna Hostikka 044 744 1116
toimistosihteeri Nina Relander
044 744 1115
ymparisto@koski.fi

ELINKEINO ja YRITYS
Kehittämisjohtaja Anna-Mari Alkio
anna-mari.alkio@aura.fi

040 6310464

MAASEUTUTOIMI
044 744 9320
044 084 5523
044 084 5507
044 084 5400
044 084 5503
044 084 9930
044 744 9411

044 484 9910
044 744 9420
044 744 9430
044 744 9440
050 559 6853

Kirkkotie 13, Lieto
Maaseutupäällikkö Ulla Nummila
Maaseutuasiamies Jarmo Peltola
maaseututoimi@lieto.fi

050 541 0405
050 452 3876

TERVEYSKESKUS
Marttilan toimipiste, Kirkkotie 1
Pääterveysasema, Hyvättyläntie 7 Lieto
Lastenneuvola
Äitiysneuvola
Kotisairaanhoito
Kouluterveydenhuolto (Marttilan koulu)
Hammashoitola, Kisatie 7, ajanvaraus

02 4873 7525
02 4873 7231
050 344 6180
050 436 2573
050 523 8132
050 559 6853
02 4873 7353

ALUEPELASTUSLAITOS
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
Palotarkastaja Matias Ketola
Palveleva palotarkastaja (klo 9-15 arkisin)
Yleinen Hätänumero
Nuohoojat

02 263 3111
040 193 5611
050 433 0260
112
www.nuohoojat.fi

Marttilan kunnan luottamushenkilöt vv. 2021-2025
KUNNANVALTUUSTO
Aalto Olli-Pekka
Björk Pasi
Gustafsson Janne
Heikkilä Lauri
Holopainen Mikko
Jurttila-Portaala Anne (2.varapj)
Kankare Jarkko
Korimäki Eeva
Koskinen Iiro
Kylämäki Kimmo
Leskinen Matti
Lindqvist Reino (pj)
Nikkanen Aleksi
Nurminen Jenni
Rannikko Karri
Tuominen Merja
Valta Anne (1.varapj)
Varajäsenet:

Portaala Mari
Torkkeli Mikko
Tegel Mikko
Kotitalo Aaron
Kylämäki Elina
Kullanmäki Sari
Häkkinen Timo
Vaittinen Jussi
Grönroos Liisa
Kallio Hannu
KUNNANHALLITUS
Björk Pasi
Heikkilä Lauri
Kaarmela Anette
Korimäki Eeva (pj)
Leskinen Matti
Nurminen Jenni
Rannikko Karri (varapj)
Tuominen Merja
Henkilökohtaiset varajäsenet
vastaavassa järjestyksessä:

Koskinen Iiro
Häkkinen Timo
Grönroos Liisa
Kylämäki Elina
Kallio Hannu
Portaala Mari
Kankare Jarkko
Hietalahti Sanna

KESKUSVAALILAUTAKUNTA
Kallio Hannu
Kerko Heikki (pj)
Numminen Esko (varapj)
Santala Soili
Ylieskola Hannele

Koskinen Iiro
Nurminen Jenni
Portaala Mari
Suominen Martti

Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä:

Lindqvist Ari
Häkkinen Sangwien
Ronkainen Teemu
Karakorpi Matti
Jurttila-Portaala Anne
Salo-Ylitalo Kirsi
Yli-Mattila Tapani

Nousiainen Hannele
Martti Janne
Heikkilä Sauli
Ojaniemi Jyrki
Heikkilä Tuija
Saarinen Anne
Virtanen Anna-Maija
TARKASTUSLAUTAKUNTA
Karakorpi Matti
Kylämäki Kimmo (varapj)
Nousiainen Hannele
Nyman Hilkka
Tegel Mikko (pj)
Henkilökohtaiset varajäsenet
vastaavassa järjestyksessä:

Ronkainen Teemu
Vaittinen Jussi
Salo-Ylitalo Kirsi
Hellman Kirsi
Aalto Olli-Pekka
SOSIAALILAUTAKUNTA
Grönroos Liisa
Jurttila-Portaala Anne (pj)
Kallio Hannu
Kraappa Kalle
Kylämäki Kimmo
Laaksonen Ari
Valta Anne (varapj)
Henkilökohtaiset varajäsenet
vastaavassa järjestyksessä:

Kaarmela Anette
Portaala Mari
Leskinen Matti
Heikkilä Marko
Aalto Mika
Paltta Antti
Kylämäki Elina
SIVISTYSLAUTAKUNTA
Aalto Mika
Grönroos Liisa (varapj)
Kanasuo Teemu (pj)

Henkilökohtaiset varajäsenet
vastaavassa järjestyksessä:

HYVINVOINTILAUTAKUNTA
Aalto Olli-Pekka (pj)
Gustafsson Janne (varapj)
Kotitalo Aaron
Sankari Eeva
Seppä Tea
Torkkeli Mikko
Tuominen Merja
Henkilökohtaiset varajäsenet
vastaavassa järjestyksessä:

Tegel Mikko
Saari Jarmo
Koskinen Iiro
Laaksonen Katri
Kraappa Maarit
Prusila Petri
Hietalahti sanna
TEKNINEN LAUTAKUNTA
Hietalahti Sanna
Holopainen Mikko
Kankare Jarkko (pj)
Kullanmäki Sari
Nikkanen Aleksi (varapj)
Salo-Ylitalo Kirsi
Vaittinen Jussi
Henkilökohtaiset varajäsenet
vastaavassa järjestyksessä:

Tuominen Merja
Niskanen Tapio
Suominen Martti
Seppä Tea
Soronen Heikki
Jurttila-Portaala Anne
Häkkinen Timo

ALUEVAALIT 2022
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskeva hallituksen esitys on hyväksytty
eduskunnassa. Uudistuksessa maahan perustetaan 21 hyvinvointialuetta. Hyvinvointialueen ylintä
päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla.
Valtuuston toimikausi on neljä vuotta.
Aluevaalien ennakkoäänestys kotimaassa on 12.-18.1.2022.
Vaalipäivän äänestys on sunnuntaina 23.1.2022 klo 9.00 – 20.00
Vaaleista tiedotetaan tarkemmin kunnan verkkosivuilla ja Auranmaan Viikkolehdessä sen jälkeen,
kun kunnanhallitus on päättänyt vaaleja koskevat asiat.
Lisätietoja aluevaaleista saa Oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi.

YRITTÄJILLE
Auranmaanyritykset.fi
Yrittäjille maksuton
palveluhakemisto kerää
auranmaalaisen osaamisen ja
palvelut yhdelle sivustolle.
Käy tutustumassa
www.auranmaanyritykset.fi.
Eikö yrityksesi tiedot näy? Voit käydä ne lisäämässä
https://auranmaa.yrityshakemistot.fi/default.asp?op=NaytaYhteystiedot

Yritystulkki yrittäjän apuna
Mietitkö investoinnin kannattavuutta tai kassabudjettia? Oletko vaihtamassa yhtiömuotoa?
Tarvitsetko yhtiökokouksen pöytäkirjapohjia tai liiketoimintasuunnitelman pohjaa?
Yritystulkki auttaa. Yritystulkki on kunnan maksama palvelu yrityksellesi.
Yritystulkki kääntää yrittämisen selkokielelle. Selkeällä opastuksella, hyvillä neuvoilla ja
käytännöllisillä työkaluilla voit kehittää yritystoimintaasi tai suunnitella yrityksen perustamista.
Yritystulkin laskentaohjelmilla hallitset ja suunnittelet yrityksen taloutta ja investointeja. Valmiit
lomakkeet ja sopimuspohjat auttavat sinua yrityksen arkirutiinien ja liikesuhteiden hoidossa.
Lisäksi Yritystulkista löytyvät työkirjat markkinoinnin ja myynnin suunnitteluun.
Tutustu Yritystulkkiin https://www.yritystulkki.fi

Elinkeinoasiantuntija yrityksesi apuna!
Elinkeinoasiantuntijan tehtäviin kuuluu yritysten toimintaedellytysten tukeminen, jos et ole häntä
vielä tavannut, niin kutsu hänet kylään tai Teams-palaveriin!
Anski palvelee Marttilassa vielä tämän vuoden loppuun, vielä ehdit kutsua hänet kylään!
Soita 040 631 0464 tai laita sähköpostia anna-mari.alkio@aura.fi
Facebookissa: Elinkeinoasiantuntija Anna-Mari Alkio
Instagramissa: @elinkeinoanski
Muista myös seurata Marttilan kuntaa Facebookissa ja Instagramissa sekä kunnan verkkosivuja.

MAASEUTUTOIMI
LIEDON MAASEUTUTOIMI
MAASEUTUPALVELUT
Kotisivut:
http://www.lieto.fi/maaseutupalvelut
sähköposti maaseututoimi@lieto.fi
Seuraathan meitä jo! www.facebook.com/liedonmaaseutupalvelut

VARHAISKASVATUS JA KOULU
PÄIVÄHOITO
Päivähoitotoimisto
Kisatie 7
21490 Marttila
puh. 044 744 9320
miia.hakki@marttila.fi
Toimisto on auki maanantaisin klo 9.00-11.00 ja torstaisin klo 12.00-16.30.
Muuna aikana ajanvarauksella. Puhelinaika ma-pe klo 9.00-10.00.

TERVEYSPALVELUT
TERVEYSKESKUKSEN PALVELUT
Marttilan terveysasema
puh. 02 4873 7525
ma-to klo 8.00–15.30 ja pe klo 8.00–14.30.
Härkätien terveyskeskus normaali ajanvaraus
puh. 02 4873 7231
ma-to klo 8.00–15.30 ja pe klo 8.00–14.30.
Härkätien terveyskeskuksen koronaneuvontapuhelin
puh. 040 652 0444
ma-pe klo 9.00–15.30

Härkätien terveyskeskuksen infektiovastaanotto vaikeaoireisille ja riskiryhmille.
puh. 02 4873 7200
ma-pe klo 8.30–15.30 (vain ajanvarauksella)
TYKS:n yhteispäivystys
puh. 02 313 8800
Ympäri vuorokauden
Kuurojen ja huonokuuloisten tekstiviestiasiointi p. 050 592 4740
Valtakunnallinen koronavirusinfo (yleistä tietoa koronaviruksesta)
puh. 0295 535 535
ma-pe klo 8.00–21.00 ja lauantaisin klo 9–15.
Kuulorajoitteisten tekstiviestineuvonta palvelee numerossa 050 902 0163.

Epäiletkö sairastuneesi koronavirukseen?
Koronanäytteenotto on keskitetty Liedon pääterveysasemalle. Ilman ajanvarausta et voi tulla
koronanäytteelle. Oireettomilta matkalle lähtijöiltä ei oteta näytteitä terveyskeskuksessa.
Jos epäilet sairastuneesi koronavirukseen tai sinulla on infektio-oireita:
•
•

•

ota herkästi yhteyttä puhelimitse terveyskeskuksen ajanvaraukseen 02 4873 7231
jos sinulla on lieviä oireita varaa tästä aika koronanäytteelle sähköisesti samalle päivälle tai
seuraavan arkipäivän aamulle, mikäli oireesi eivät vaadi kiireellistä hoitajan tai lääkärin
arviota
tee alle 2-vuotiaan lapsen ajanvaraus näytteenottoon aina puhelimitse

•
•

jos koronavilkku ilmoittaa, että olet mahdollisesti altistunut koronalle eikä sinulla ole
oireita, niin varaa aika näytteenottoon vasta 48 tunnin kuluttua ilmoituksen saapumisesta.
Iltaisin, viikonloppuina ja pyhäpäivinä voit ottaa yhteyttä Tyks Akuuttiin 02 313 8800.

Osoitteessa Omaolo.fi on kansallinen koronavirustaudin oirearvio, joka arvioi taudin
todennäköisyyden, antaa neuvoja taudin leviämisen ehkäisemisestä ja ohjaa oikean avun piiriin.
Tarvittaessa saat Omaolon kautta yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen lähettämällä
oirearvion eteenpäin. Sinuun otetaan yhteyttä arkipäivinä ma-to 8.00–15.30 ja pe 8.00–14.30.
Omaolo-palvelun kautta.
Infektiovastaanotto arkisin ma – to 8.00–15.30, pe 8.00 – 14.30
Yhteydenotot p. 02 4873 7231
Käyntiosoite; Härkätien pääterveysasema, Hyvättyläntie 7, 21420 Lieto
Muina aikoina voit ottaa yhteyttä Tyks Akuuttiin p. 02 313 8800
Koronarokotteet
Marttilan kuntalaiset saavat ensisijaisesti rokotteensa Marttilan terveysasemalla.
Voit seurata tietoa rokotettavista ryhmistä ja aikatauluista Liedon kunnan kotisivuilta kohdasta:
https://lieto.fi/palvelut-ja-asiointi/terveys-ja-hyvinvointi/covid-19-rokotukset/
ja paikallislehdistä (Auranmaan Viikkolehti ja Turun Tienoo).

SOSIAALIPALVELUT
Marttilan sosiaalitoimisto, Härkätie 773
puhelinajat työntekijöille arkisin klo 9.00–10.00
Työikäiset, vammaispalvelut ja toimeentulotuki
sosiaalityöntekijä Marika Hirvensalo 044 744 9330
Lastensuojelu ja lapsiperheiden palvelut ja lapsiperheiden toimeentulotuki
sosiaalityöntekijä 044 744 9335 tai perheohjaaja 044 744 9415
Iäkkäiden palvelut
sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala 044 084 5392
Tehostettu palveluasuminen
vastaava sairaanhoitaja Anne Sallasmaa 044 084 5442
Sosiaalipalveluiden yleisneuvonta, laskutus
toimistosihteeri Annukka Hakala 044 744 9315

VIERAILUT ASUMISPALVELUYKSIKÖISSÄ
Suvirannan palvelukeskuksen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen sekä Suvisiiven asumispalveluiden
yksiköissä noudatetaan valtakunnallisia ohjeistuksia koskien pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköitä
koronavirusaikana.
Ennen vierailulle menoa soittakaa yksikön hoitajille ja sopikaa vierailustanne. Yksikön hoitajat ohjeistavat
ko. hetkellä aiheellisista toimenpiteistä liittyen vierailuun.

Vierailuista pyydetään edelleen soittamaan etukäteen:
tehostettu palveluasuminen hoitajat

puh. 044 744 9211

Suvisiipi hoitajat

puh. 044 087 5641

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin
Marttilassa 1.1.2021-30.6.2021
Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut:
•
•
•
•
•

palvelutarpeen arviointi on toteutunut keskimäärin 1-5 arkipäivän kuluessa
odotusaika hakemuksesta/palvelutarpeen arvioinnista kotipalveluiden toteutumiseen on ollut
1 päivä tai asiakkaan toiveesta myöhemmin
kiireellinen kotipalvelu on aloitettu samana päivänä, kun hakemus tai palvelupyyntö
on vastaanotettu
myönnetyn ateriapalvelun odotusaika on ollut 0-1 arkipäivää
myönnetyn turvapalvelun (turvapuhelin) odotusaika on ollut noin 10 arkipäivää

Omaishoidon tuki:
•

Omaishoidon tuki on voitu myöntää hakemuksen saapumisesta seuraavan kuukauden alusta.
Omaishoidon tuen arviointikäynnit ovat viivästyneet huomattavasti kuluneen vuoden aikana.

Vanhusten päivätoiminta:
• Päivätoimintaan on päässyt tarvittaessa hakemista seuraavasta viikosta alkaen.
Tehostettu, ympärivuorokautinen palveluasuminen tai perhehoito:
•

odotusaika hakemuksesta palvelun toteutumiseen on ollut keskimäärin 26 vuorokautta.

Tarkemmat tiedot ”Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Marttilassa
1.1.–30.6.2021” löytyy kunnan internetsivuilta.

Työllisyyden kuntakokeilut
Marttila on mukana Salon seudun työllisyyden kuntakokeilussa. Kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021 ja päättyy
30.6.2023. Työllisyyden kuntakokeilussa osa työttömistä työnhakijoista siirtyy TE-toimistosta oman
kotikuntansa työllisyyspalvelujen asiakkaiksi. Kuntakokeilun asiakkaille ilmoitetaan siirrosta
henkilökohtaisesti. Kokeilun aikana työnhakija ilmoittautuu normaalisti TE-toimistoon, joka ohjaa
kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kuntakokeiluun.
Kokeilun kohderyhmään kuuluvat marttilalaiset työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä
edistävissä palveluissa olevat,
• joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan tai
• ovat alle 30-vuotiaita tai vieraskielisiä tai maahanmuuttajia, riippumatta työttömyysetuudesta
Avainasemassa on työnhakijoiden yksilöllinen palvelu. Työllisyyden kuntakokeilun asiakkaana saat
omavalmentajan, joka nopeuttaa ja helpottaa palvelupolkuasi. Omavalmentaja-mallin ytimenä on ajatus
siitä, että asiakasta ohjaa sama ihminen, joka tuntee hänen tilanteensa.
Omavalmentaja kartoittaa asiakkaan osaamista, löytää vaihtoehtoja, ja osaa ohjata asiakasta tarpeen
mukaan muihin palveluihin.
Yhteydenottotavat kuntakokeiluun:
•
•
•
•
•

Marttilan omavalmentaja Janiika Toivoniemi, puh. p. 0295 044 806, lähipalvelua Marttilan
sosiaalitoimistossa ajanvaraus omavalmentajalta.
Sähköinen asiointi Oma asiointi www.te-palvelut.fi sivuilla. Palvelussa voit jättää myös
yhteydenottopyynnön.
TE-toimiston valtakunnallinen henkilöasiakkaan puhelinpalvelu p. 0295 502 5500,
ma-pe klo 9-16.15
Kuntakokeilun päivystys Salossa Voimalassa (Vilhonkatu 2, Salo), arkisin klo 10-15 (heinäkuussa
poikkeuksellisesti avoinna klo 12-15)
Ohjaamo-päivystys alle 30-vuotiaille Salossa Voimalassa (Vilhonkatu 2, Salo),
arkisin klo 12-15

REKRYTOINTI-INFO YHDISTYKSILLE 9.9.2021
Hyvä yhdistystoimija, lähde mukaan työllistämistoimintaan!
Tiesitkö, että yhdistys voi saada jopa 100% tuen palkkauskustannuksiin.
Tervetuloa kuulemaan lisää Te-toimiston/Kuntakokeilun palkkatuesta sekä Salon,
Marttilan ja Kosken kuntakokeilusta 9.9.2021 klo 17.00, Marttilan kunnantalo,
valtuustosali (Härkätie 773). Osallistuminen on mahdollista myös etänä Teamssovelluksen kautta.
Lisätietoja ja etäosallistumiseen ilmoittautuminen: Omavalmentaja Janiika Toivoniemi,
p. 0295 044 806, janiika.toivoniemi@te-toimisto.fi

LÄHIHOITAJA TAI HOIVA-AVUSTAJAKOULUTUS
Marttila/Koski Tl

HALUATKO LÄHIHOITAJAKSI TAI AVUSTAVIIN TEHTÄVIIN HOIVA-ALALLE?
Lähihoitaja tai hoiva-avustajakoulutus sopii ihmisläheisestä sosiaali- ja terveysalan työstä kiinnostuneelle,
joka haluaa työskennellä ikääntyneiden asiakkaiden kanssa. Ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot sekä omaaloitteisuus ja vastuullisuus ovat ammattitaidon keskeinen osa. Koulutuksen aikana opiskellaan esimerkiksi
asiakkaan ohjaamista, perushoitoa, liikkumisessa ja päivittäisissä toiminnoissa avustamista.

LÄHIHOITAJA

HOIVA-AVUSTAJA

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (180 osp),
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen
osaamisala

Hoiva-avustajan opinnoissa suoritat
kaksi tutkinnon osaa Sosiaali- ja terveysalan
perustutkinnosta (60 osp)

• Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp

• Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp

• Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp
• Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp

• Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp

• Kotihoidossa toimiminen, 40 osp
• Ammatillinen valinnainen, 15 osp
• Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp
TERVEYDELLISET VAATIMUKSET JA MUUT SOVELTUVUUTEEN LIITTYVÄT SEIKAT:
Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä valmiuksia vuorotyöhön.
TOTEUTUS: Koulutus on monimuotototeutus ja muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä
työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta (oppimisympäristönä
Marttila tai Koski Tl). Opetus on maksutonta.
Hakuaika: 1.9.–25.10.

Soveltuvuuskoe: 27.10.

Haastattelut: 1.11.

Koulutus alkaa: 11.11.

LISÄTIETOJA: opettaja Mari Rannikko, p. 044 7704 544 tai mari.rannikko@sskky.fi

Taitajankatu 4–8 • Hyvoninkatu 1, 24240 Salo • www.sskky.fi

AVUSTAJAKESKUS TOIMII MARTTILASSA
Avustajakeskus tuottaa kolmannen sektorin palvelua toiminta-alueellaan keskittyen
avustamiseen liittyviin asioihin, välitykseen, neuvontaan ja koulutukseen.
Yhteistyökumppaneina toimivat kunnat, alan järjestöt, oppilaitokset sekä yritykset.
Avustajakeskus välittää vapaaehtoisia avustajia ja palkkatyöhön henkilökohtaisia
avustajia mm. liikunta-, näkö- sekä kehitysvammaisille ja muistiasiakkaille henkilöille
ikään katsomatta.
•
•
•
•
•
•

Tuntuuko siltä, että kaipaisit lääkärikäynnille henkilöä, joka tukisi kulkuasi?
Oletko saanut vammaispalvelusta päätöksen henkilökohtaisen avun tunneista ja
etsit nyt palkallista henkilökohtaista avustajaa?
Kaipaako kehitysvammainen lapsesi uintiavustajaa altaalle tai pukuhuoneeseen?
Kaipaisitko omaishoitajana ylimääräistä käsi- tai silmäparia vaikkapa risteilylle?
Entä kävisitkö ulkoilemassa useammin, kun sinulla olisi mukana avustaja?
Onnistuisiko teatterissa, kaupassa tai vierailulla käymiset paremmin avustajan
kanssa

Rekisteristämme löytyy laaja aktiivisesti sekä vapaaehtoistyössä että henkilökohtaisena
avustajana toimivien henkilöiden verkosto.
Voit hakea
vapaaehtoista avustajaa kertaluonteiselle käynnille esim. lääkärissäkäynnille tai
vakituista vapaaehtoista säännöllisiin tapaamisiin. Vapaaehtoinen avustaja ei ota
työstään palkkaa, mutta hänen mahdolliset kulunsa vapaaehtoiskeikan aikana korvataan
(mm. elokuvalippu, bussimatka) ja hänelle maksetaan 7 euron suuruinen kulukorvaus.
Vapaaehtoisen avustajan tehtäviin ei kuulu sairaanhoidolliset tai kodinhoidolliset työt.
Muistathan jättää kertaluonteisissa käynneissä avustajapyynnön ajoissa, vähintään 3
arkipäivää etukäteen.
Tarjoamme
työnantajille mahdollisuuden hakea kauttamme henkilökohtaista avustajaa.
Työnantajalla tulee olla kunnan vammaispalvelusta henkilökohtaisen avun päätös.

Oletko kiinnostunut avustajan työstä, vapaaehtoistoiminnasta, vai
oletko vailla avustajaa?
Järjestämme infotilaisuuden to 21.10.2021 klo 15–17 Marttilan
kirjastossa. Kahvitarjoilu! Lämpimästi tervetuloa!
AVUSTAJAKESKUS puh 02-251 8549
avustajavälitys ma-to klo 9–12
ohjaus- ja neuvonta -asiat ma-to klo 13–15

Kaipaatko uusia kokemuksia?
Tervetuloa mukaan
vapaaehtoistoimintaamme!

AVUSTAMISEN LYHYTKURSSI
VERKOSSA
29.9.2021 klo 10 - 16
Ilmoittautuminen 16.9. mennessä
02 251 8549 ma-to klo 13-15
avustajakeskus@avustajakeskus.fi
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Kaipaatko uusia kokemuksia?
Tervetuloa mukaan vapaaehtoistoimintaamme!

VAMMAISAVUSTAJAKURSSIT VERKOSSA
4.-8.10 klo 10–14.30
8.-12.11 klo 10–14.30
Vammaisavustajakurssin aiheina mm. vapaaehtoistoiminta, moninaisuuden
kohtaaminen, muistisairaudet, erilaiset vammaryhmät ja avustamisen teoria. Kurssi
ei ole pelkkää päätteen katsomista ja kuuntelua, vaan mukana myös
havainnollistavia tehtäviä! Kurssi on maksuton!
Ilmoittautumiset viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua
ma-to klo 13–15 puh. 02 251 8549 tai avustajakeskus@avustajakeskus.fi

Avustajakeskus järjestää kurssit STEAn ja opintokeskus Siviksen avustuksella yhteistyössä
Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella toiminnassa mukana olevien kuntien ja
vammaisjärjestöjen kanssa.

VAPAA-AJAN PALVELUT
Vapaa-aikasihteeri
Anniina Bergfors
puh. 0447449410
anniina.bergfors@marttila.fi
TOIMINTATALO HUVILA
Härkätie 723, 21490 Marttila
Marttilan nuorisotila Huvila on nuorten kohtaamispaikka, jossa nuoret saavat olla vapaasti ja halutessaan
osallistua ohjattuun toimintaan. Paikalla on aina henkilökuntaa, jonka kanssa saa tulla keskustelemaan.
Huvilasta löytyy monipuolisesti erilaisia pelejä ja muuta tekemistä. Nuorisotyön tavoitteena on vahvistaa ja
tukea nuorten kasvua ja kehitystä. Tarkoituksena on tarjota turvallinen paikka nuorten vapaa-ajalle.
Nuokkari on auki 31.8. lähtien. Ajankohtaisia asioita löydät marttilannuorisotoimi-Instagram tilitä sekä
Marttilan kunnan nettisivuilta. Aikatauluun ja ikärajoihin saattaa tulla muutoksia syksyn aikana esimerkiksi
erilaisten teemailtojen myötä.

ETSIVÄ NUORISOTYÖ
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa 15-28-vuotiaat nuoret, jotka ovat palveluiden ulkopuolella.
Yhteyttä voivat rohkeasti ottaa nuoren itsensä lisäksi myös huoltajat, ystävät, lähipiiri, palvelu tai toiminta,
jonka piiristä nuori on siirtymässä pois ilman seuraavaa etappia. Ota rohkeasti yhteyttä Loimaan Seudun
etsivään nuorisotyöntekijään sähköpostitse etsivat@loimaa.fi tai puhelimitse 050 591 3950/Mauri Vainio ja
050 536 4604/Anu Haapanen.

MARTINTALON VIIKOITTAIN KOKOONTUVAT RYHMÄT
Syksyn ohjatut vapaa-aikatoimen ryhmäliikuntatunnit alkavat viikolla 38. Maksullisiin ryhmiin on
ennakkoilmoittautumien, osallistujia otetaan rajoitettu määrä ja paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen ryhmiin alkoi keskiviikkona 25.8.2021. Ilmoittautuminen
tapahtuu osoitteessa: https://link.webropol.com/ep/marttilaliikunta2021
Lisätiedot vapaa-aikasihteeriltä 0447449410, anniina.bergfors@marttila.fi.
Kunnan tarjoamat ilmaiset ryhmät ovat kaikille avoimia ja näihin ryhmiin ei ole ennakkoilmoittautumista.
Ohjaaja päättää tunnit hieman ennen merkattua päättymisaikaa, jotta vaihto sujuu ongelmitta ja seuraava
tunti pääsee alkamaan ajallaan. Syyslomaviikolla 42 ei ole ryhmäliikuntatunteja.
Varttuneen väen kuntosaliryhmä: Kuntopiirin omaisesti koko keholle lihasvoimaa ylläpitäviä harjoitteita.
Varttuneen väen tasapainoryhmä: Tasapainoharjoitteita ja lihaskunto harjoitteita, jokainen tekee oman
kunnon mukaan.

Naisten niska-hartiaryhmä: Niska-hartiaseutuun keskittyvä, koko kehon lihasvoima tunti.
Circuit: Kehonhallintaa ja lihasvoimaa, hieman haastavampi ryhmä.
Toiminnallinen treeni: Monipuolista ja tehokasta treeniä eri välineillä.
Kuntopiiri: Monipuolinen koko kehon lihaskunto-jumppa.
Jumppa: Jumppaa vaihtuvalla ohjelmalla. Sopii kaikentasoisille ja pystyt varioimaan liikkeitä oman kunnon
mukaan.
Zumba Kids® 8-13v: Nuorten zumbaajien makuun menevää ja vauhdikkaampaa musiikkia ja koreografioita.
Tunnilla myös välillä pelaillaan leikkimielisesti. Ei vaadi aiempaa kokemusta. Juomapullo mukaan tunnille!
Oman vihon voi ottaa mukaan, jos haluaa kerätä tunnilta tarran/leiman.
Zumba Kids® 6-7v: Lapsille kehitetty Zumba-tunti, jossa yhdistyvät helpot tanssilliset sarjat, leikki ja
liikunnan riemu. Lasten tunneilla tanssikoreografiat koostetaan mielikuvituksella maustettuna ja
harjoittelemalla liikkeet ensin ilman musiikkia. Juomapullo ja mukavat vaatteet mukaan, joilla on helppo
liikkua! Oman vihon voi ottaa mukaan, jos haluaa kerätä tunnilta tarran/leiman. Lapset jäävät tunnille
ilman huoltajaa.
Zumba Kids Jr® 3-5v: Pienimmille lapsille oma juniorien tunti, jossa tanssileikkien lisäksi myös leikitään
erilaisia leikkejä. Juomapullo ja mukavat vaatteet mukaan, joilla on helppo liikkua! Oman vihon voi ottaa
mukaan, jos haluaa kerätä tunnilta tarran/leiman. Lapset jäävät tunnille ilman huoltajaa, mutta huoltajan
suositellaan olevan lähettyvillä.
LAVIS®: Lavis-lavatanssijumppa on hauska, helppo ja hikinen liikuntamuoto, joka perustuu
lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Lavista tanssitaan yksin. Tunnilla tanssitaan tuttuja
lavatanssilajeja kuten humppa, jenkka, rock/jive, cha cha ja samba.
Venyttely: Koko kehon rentouttava venyttelytunti, jossa tehdään liikkuvuusharjoitteita. Halutessasi ota
oma jumppa-alusta mukaan.
Keppijumppa: Ilmainen ja ohjattu matalan kynnyksen tunti. Sopii hyvin myös työikäisille!
Harrastesähly: Ilmaista ja kaikille avointa harrastesalibandya.
Harrastelentopallo: Ilmainen ryhmä ja kaikille avointa harrastelentopalloa.
Varttuneen miesväen liikuntapiiri: Ilmainen varttuneen porukan treeniryhmä.
Hinnat:
Aikuisten tunnin ryhmät maksavat 35€/syyskausi/hlö
Aikuisten puolentunnin ryhmät maksavat 25€/syyskausi/hlö
Lasten ja varttuneen väen ryhmät maksavat 25€/syyskausi/hlö

Huomioithan, että koronan sekä Martintalon tilanteen takia aukioloihin ja ryhmiin
saattaa tulla muutoksia syksyn aikana! Martintalolla korjataan paikallisen
myrskyn aiheuttamia kosteusvaurioita.
Muista huolehtia omasta käsihygieniasta ja pidä fyysistä turvaväliä kanssaliikkujiin!

MARTINTALON KUNTOSALI
Alle 13-vuotiaat pääsevät salille vain huoltajan kanssa. Ryhmien aikana kuntosali on vain ryhmän käytössä.
Vastuuhenkilöllä on oikeus poistaa salilta ryhmiin kuulumattomat henkilöt. Kunta tarjoaa maanantaina ja
keskiviikkona kaksi ilmaista vuoroa eläkeläisille.
KUNTOSALI-TAGIT, VARAUKSET JA TIEDUSTELUT
vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors p. 044 744 9410, anniina.bergfors@marttila.fi
1. Ota yhteys vapaa-aikasihteeriin sopiaksesi kuntosalijäsenyydestä ja avaintagista.
Kuntosalijäsenyyden voi ostaa kuudeksi kuukaudeksi tai vuodeksi. Ilmoita laskutusta varten
yhteystietosi (nimi, osoite, puhelin, sähköposti).
2. Maksa avaintagin panttimaksu 15€ Marttilan kunta FI88 5258 0910 0018 80, viitteeksi
Kuntosaliavaimen panttimaksu ja kuntosalikävijän nimi. Panttimaksuja ei oteta vastaan käteisellä!
3. Maksettuasi avaintagin panttimaksun sovi etukäteen vapaa-aikasihteerin kanssa avaintagin hausta.
Avaintagi luovutetaan maksukuittia vastaan ja on henkilökohtainen.
KUNTOSALIN HINNAT
Aikuinen: 75€/vuosi, 45€/kausi (kausi on 6 kk)
Työtön, opiskelija, eläkeläinen: 45€/vuosi, 25€/kausi

SAVISEUTU PYÖRÄILEE 2021-HAASTEKAMPANJA
Pyöräily päättyy 30.9.2021 ja pyöräilyvihot laatikoineen otetaan pois tämän jälkeen. Tulokset kuntien
välisestä kisasta tulevat lokakuun loppupuolella. Samalla ilmoitetaan arvonnassa voittaneille
haastepyöräilijöille. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan pääpalkintona polkupyörä ja lisäksi muita
pienempiä palkintoja.
SAVISEUTU KÄVELEE 2021-HAASTEKAMPANJA
Kävely/juoksukampanja 1.9. – 31.12.2021 alkaa. Marttila-tiedotteen takakannesta löydät
osallistumislomakkeen tai voit tulostaa sen myös kunnan kotisivuilta tai täyttää sähköisesti. Merkitse
päivittäiset juostut/kävellyt kilometrit lomakkeeseen. Palauta lomake kampanjan lopuksi vapaaaikatoimistoon tai kirjastoon. Palautettujen lomakkeiden kesken arvotaan palkintoja sekä eniten
kilometrejä kerännyt palkitaan. Käy testaamassa Marttilan upeita luontopolkuja! Kaikki mukaan
reippailemaan!
TALVIUINNIT PALAISILLA
Talviuinnit alkavat perjantaina 1.10.2021 (Huom! Tähän saattaa tulla vielä muutoksi koronatilanteesta
riippuen. Ajankohtaiset tiedot löydät nettisivuilta). Sauna on lämpimänä perjantaisin kello 16:00-20:00.
Saunan siivouksesta vastaavat käyttäjät. Jokaisen käyttäjän toivotaan ottavan vähintään yksi sulku/siivousvuoro, jotta saunavuoroja pystytään ylläpitämään. Jos otat vuoden aikana vähintään kuusi vuoroa,
saat saunoa koko talven ilmaiseksi. Voit varata itsellesi sopivat sulkuvuorot vapaa-aikasihteeriltä. Varatut
vuorot ovat nähtävissä myös Palaisten saunarakennuksen seinältä. Talviuintiin osallistuvan tulee saapua
saunalle viimeistään kello 19:00.
Kertamaksu on 3€, joka maksetaan paikanpäällä käteisellä. Kunnantalon keskustoimistolta voi ostaa
kymmenen kerran lipukevihon hintaan 25 €, maksu suoritetaan joko liikuntaseteleillä tai laskulla. Saunalla
on käyttäjävihko, johon jokainen käyttäjä merkkaa käyntinsä. Sulku-/siivousvuoroon kuuluu paikkojen
siistiminen, lattian ja lauteiden huuhtominen sekä kuivaaminen lastalla, mahdollisten tavaroiden sisälle
tuonti, valojen sammutus ja ovien lukitseminen. Sauna toimii ajastimella ja menee itsestään pois päältä.

VUODEN 2021 SEURATYÖNTEKIJÄN VALITSEMINEN
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry on kuntakohtaisesti palkinnut vuoden seuratyöntekijät.
Nyt valitaan jo Marttilan 25. seuratyöntekijä. Marttilan aiemmat palkitut ovat: 1997 Asko Keskitalo, 1998
Jukka Lehto, 1999 Kirsti Keskitalo, 2000 Antti Valkeapää, 2001 Jarmo Kujanpää, 2002 Jyrki Ylenius, 2003 Erja
Salminen, 2004 Erkki Nurminen, 2005 Maija Mattila, 2006 Markku Ruohonen, 2007 Heli Hirsilä, 2008 Elisa
Keskitalo, 2009 Minna Skyttä, 2010 Teemu Sinkko, 2011 Asta Keskitalo, 2012 Juha-Pekka Valta, 2013 Mari
Uusitalo, 2014 Ulla Kurri, 2015 Anne Mäkelä, 2016 Eeva Korimäki, 2017 Teemu Kanasuo, 2018 Päivi
Korpiaho, 2019 Anne Valta ja 2020 Aleksi Agge. Ehdotukset Vuoden Seuratyöntekijäksi pyydetään
toimittamaan kirjallisina vapaa-aikatoimistoon syyskuun loppuun mennessä.
Seuratyöntekijä palkitaan 2022 LiikU:n Urheilugaalassa.

Koronatilanteesta johtuen mahdollisista tapahtumista ja retkistä ilmoitetaan kunnan nettisivuilla
ja vapaa-aikatoimen sosiaalisen median tileillä.

KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI
Marttilan kirjasto
Härkätie 723, 21490 Marttila
Kirjasto puh. 044 0845 505 s-posti: kirjasto@marttila.fi
www-osoite: www.marttila.fi
KIRJASTO AVOINNA
Maanantai, keskiviikko ja torstai klo 13.00 – 19.00
Tiistai ja perjantai klo 10.00 – 14.00
Aattopäivinä klo 10.00 – 14.00

Poikkeavat aukioloajat
6.12. Itsenäisyyspäivä suljettu
23.12. Jouluaaton aatto klo 10.00-14.00, 24.12. Jouluaatto suljettu
5.1. Loppiaisaatto klo 10.00-14.00, 6.1. Loppiainen suljettu

LUKUPIIRI
Lukupiiri aloittaa jälleen lokakuussa. Lukupiiri kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen torstai klo 19.00
kirjastossa. Ensimmäinen kokoontuminen on torstaina 7.10, keskustellaan vuoden aikana luetuista kirjoista.

SATUTUNNIT ALKAVAT KIRJASTOSSA
Tervetuloa kuuntelemaan satuja joka kuukauden ensimmäinen torstai klo 17.30. Satuhetken lomassa pieni
askartelutuokio. Ensimmäinen satutunti on torstaina 7.10. klo 17.30.
Satujen lukijana kylämummi Anneli Puukka.
Ikäsuositus 3-6-vuotiaat. Muunkin ikäiset ovat tervetulleita!

MANUAALISTA MALLINUKSEEN – TERVETULOA TUTUSTUMAAN 3D-TULOSTUKSEN SALOIHIN
Kirjastoon on hankittu 3D-tulostin valtionavustuksella.
3D-tulostus on esineiden valmistamista 3D-tulostimen avulla. 3D-tulostimen käyttäjä tekee tietokoneella
haluamaansa esinettä kuvaavan kolmiulotteisen mallin, jonka perusteella 3D-tulostin tuottaa konkreettisen
esineen. ATK-asiantuntija Tuomo Vesala esittelee 3D-tulostimen toimintaa ja opastaa tulostimen ja
ohjelmien käytössä kirjastossa tiistaina 5.10. klo 12.00 ja torstaina 14.10 klo 17.30.
Tulostin tulee myöhemmin syksyllä asiakaskäyttöön, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

LUENNOT KIRJASTOSSA SYKSYLLÄ 2021
Itsenäistymiseen johtanut kehitys ja vapaussota – luentosarja keskiviikkoisin klo 17.30-19.00
Tietokirjailija, everstiluutnantti Tuomo Hirvonen
6.10. Autonomian viimeiset vuodet
13.10. Venäjän vallankumoukset ja Suomi
27.10. Punainen terrori
3.11. Punakapina ja vapaussota
17.11. Valkoinen terrori ja sisällissodan jälkimainingit.
10.11. klo 17.30-19.00 Kihlaus ja avioliitto: sukutukija Juha Vuorela.
Luennot toteutetaan Auranlaakson kansalaisopiston ja Marttilan kirjaston yhteistyönä.
Luentoihin on vapaa pääsy. Ei ennakkoilmoittautumista!

KIRJAILIJAVIERAILU
11.11. klo 18.00 Kirjailija Anneli Kanto kirjastossa.

MARTINPÄIVIÄ VIETETÄÄN VIIKOLLA 45! OHJELMA ILMOITETAAN MYÖHEMMIN.
KIRJASTON NÄYTTELYT
Lokakuu 11.10.-22.10: Nuorisoseurat 140 vuotta -Tekemisen riemua!
Kiertävä pop up -nuorisoseuramuseo. Näyttely koostuu kuudesta osiosta, jotka avaavat erityisesti nuorten
toimintaa järjestön historian eri aikoina.

Marraskuu: Vaatesuunnittelija Anette Ahokkaan juhlanäyttely
Vaatesuunnittelija Anette Ahokkaan juhlanäyttely kokoaa esille uniikkeja iltapukuja, esiintymisasuja, koruja
ja muita töitä kymmenen vuoden yrittäjyyden ajalta. Nuorelle suunnittelijalle kymmenen vuotta on jo pitkä
aika, jonka varrella on tehty pukuja useisiin gaaloihin, juhliin ja esiintymislavoille. Osa töistä onkin esillä
kuvina, sillä ne ovat jo päätyneet maailmalle. Töissä näet mielenkiintoisia nahkatekstuureita, sekä erilaisia
nahkamateriaaleja, kuten kalan- ja poronnahkaa. Nahka onkin Ahokkaan suosikkimateriaali, joka toistuu
lähes kaikissa uniikkitöissä ja koruissa.

TEATTERIRETKET
”Tämä on ryöstö” Turun kaupunginteatterissa perjantaina 5.11. klo 19.00
"Tämä on teknisiltä ominaisuuksiltaan huippuunsa hiottu komedia, jonka orkestraatiomainen toteutus on
haaste myös kokeneille ammattilaisille. Ja mehän ladataan näyttämön täydeltä virtuositeettia, joka
läpäisee kirkkaasti tiukimmankin naurautestin. Tavoitteena on saada yleisön henki salpaantumaan ja
vapauttaa nauru… ja selvittää kuka sen timantin lopulta vei." - ohjaaja Snoopi Sire
Henry Lewisin, Jonathan Sayerin ja Henry Shieldsin kirjoittaman brittifarssin Tämä on ryöstö (The Comedy
About A Bank Robbery, 2016) suomennos on Mikko Koivusalon taikakynästä. Viimeksi Turussa tirskutti,
hohotutti ja huutonauratti englantilaisen tekijäkolmikon komedia Näytelmä joka menee pieleen, joka pyöri
Päänäyttämöllä 2018-2019. Nyt tarjolla on entistäkin uskomattomampia temppuja ja pahempaa
vauhtisokeutta!
Lavalta löytyy näyttelijöiden painon verran puhdasta kultaa, kun pitkiä kynsiään teroittavat ja tekoviiksiään
venyttävät Teemu Aromaa, Linda Hämäläinen, Stefan Karlsson, Elias Keränen, Hilma Kotkaniemi, Mika
Kujala, Taneli Mäkelä, Riitta Salminen ja Markus Ilkka Uolevi.
https://teatteri.turku.fi

Liput: 47/ 44/25 € + kuljetus
Sitovat ilmoittautumiset kirjastoon 24.9. mennessä.
”Huomenna hän tulee” Turun kaupunginteatterissa perjantaina 3.12. klo 19.00
Nobel-palkitun Samuel Beckettin (1906–1989) klassikkonäytelmä vuodelta 1949.
Ystävykset Vladimir (Martti Suosalo) ja Estragon (Mika Nuojua) seisovat tienposkessa ja odottavat sovittua
tapaamista. Saapuvaksi odotetaan salaperäistä Godot-nimistä miestä, joka on välttämätöntä tavata.
Varmuutta tapaamisen syystä tai luonteesta ei kuitenkaan ole. Aikansa kuluksi parivaljakko täyttää
hiljaisuutta sanailemalla. Odotuksen katkaisevat ohikulkeva herra Pozzo (Ville Majamaa) ja
hänen kantajansa Lucky (Tomi Alatalo). Eriskummallisen parivaljakon saapuminen tuo vaihtelua, muttei
vastauksia.

Liput: 44/40 € kuljetus.
Sitovat ilmoittautumiset kirjastoon 22.10. mennessä.

LUENNOT KIRJASTOSSA KEVÄÄLLÄ 2022
keskiviikkoisin klo 17.30-19.00
19.1. Millaista on romaanikulttuuri? – historiaa ja nykyisyyttä: tradenomi Seija Stenroth
2.2. Ensimmäinen divisioona (jatkosodassa) kohti Petroskoita: historiaharrastaja Seppo Posio.
16.2. Lappi sydämessä: luonto- ja matkailuopas Eeva Uotila.
2.3. Suomenhevonen talouden ja isänmaan palveluksessa: historiaharrastaja Seppo Posio.
6.4. Noitaämmiä luudanvarrella: suomalaiset pääsiäisperinteet: kotiseutuneuvos, ja kirjailija, FM Raija
Kouri.
Luennot toteutetaan Auranlaakson kansalaisopiston ja Marttilan kirjaston yhteistyönä. Luentoihin on vapaa
pääsy. Ei ennakkoilmoittautumista!

HUOM! Muutokset ja peruutukset ovat mahdollisia koronatilanteesta riippuen.

SEURAKUNTA TIEDOTTAA
MARTINKOSKEN SEURAKUNNAN SYKSY
Seuraa ilmoitteluamme verkkosivuilla www.martinkoskenseurakunta.fi , Facebook-sivulla Martinkosken
seurakunta sekä Auranmaan Viikkolehden perjantainumerossa.
Toimintaa käynnistetään syksyllä sen mukaan kuin kulloinkin vallitseva alueellinen ja valtakunnallinen
koronatilanne antaa myöden.

JUMALANPALVELUKSET
Jumalanpalvelukset toimitetaan kulloinkin voimassa olevien koronaohjeiden mukaisesti. Suunnitteilla on
myös erityisjumalanpalveluksia ja eri ryhmien kirkkopyhiä, joista ilmoitetaan myöhemmin erikseen.
Marttilan kirkon jumalanpalvelukset striimataan ja niitä voi seurata YouTube-kanavan Martinkosken
seurakunta kautta. Seuraa ilmoitteluamme!

Suunnitellut jumalanpalvelukset Marttilan kirkossa
su 5.9. klo 10 Messu
su 12.9. klo 13 Sanajumalanpalvelus
su 19.9. klo 13 Sanajumalanpalvelus
su 26.9. klo 10 Messu
su 3.10. klo 10 Mikkelinpäivän messu
su 17.10. klo 10 Messu
su 31.10. klo 10 Messu
la 6.11. Pyhäinpäivän messu
su 14.11. Messu
su 28.11. Hoosianna-kirkko
su 5.12. Sanajumalanpalvelus
ma 6.12. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus
su 12.12. Kauneimmat joululaulut -kirkko
pe 24.12. Jouluaaton sanajumalanpalvelus
la 25.12. Jouluaamun sanajumalanpalvelus

Suunnitellut jumalanpalvelukset Kosken kirkossa
su 12.9. klo 10 Messu
su 19.9. klo 10 Messu
su 3.10. klo 13 Mikkelinpäivän perhekirkko
su 10.10. klo 10 Messu
su 24.10. klo 10 Sanajumalanpalvelus
su 31.10. klo 13 Messu
la 6.11. Pyhäinpäivän messu
su 7.11. Jumalanpalvelus
su 21.11. Messu
su 28.11. Hoosianna-kirkko

su 5.12. Sanajumalanpalvelus
ma 6.12. Itsenäisyyspäivän sanajumalanpalvelus
su 12.12. Kauneimmat joululaulut -kirkko
su 19.12. Sanajumalanpalvelus
pe 24.12. Jouluaaton sanajumalanpalvelus
la 25.12. Jouluaamun sanajumalanpalvelus
su 26.12. Tapaninpäivän sanajumalanpalvelus

LAPSILLE JA LAPSIPERHEILLE
PÄIVÄKERHOT
Päiväkerhot ovat seurakunnan järjestämää maksutonta varhaiskasvatusta
3–5-vuotiaille lapsille. Päiväkerhossa askartelemme, laulamme, leikimme,
luemme satuja, ulkoilemme ja vietämme pienen hartaushetken.
Lapset oppivat toimimaan ryhmässä ja tutustuvat uusiin ystäviin.
Päiväkerhot Marttilan seurakuntatalon kerhotilassa (muutokset mahdollisia):
3-vuotiaat (eli vuonna 2021 kolme vuotta täyttävät) perjantaisin
klo 9–11.
4-vuotiaat torstaisin klo 9–12.
5-vuotiaat torstaisin klo 13–15.30 ja perjantaisin klo 12–15.
Päiväkerhot Kosken seurakuntatalon kerhotilassa (muutokset mahdollisia):
4–5-vuotiaat maanantaisin klo 12–15.
3–5-vuotiaat yhdessä (eli vuonna 2021 kolme vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat)
tiistaisin klo 9.30–12.
Marttilan ja Kosken lapset voivat osallistua kumman alueen päiväkerhoon haluavat. Päiväkerhoihin voi
ilmoittautua myös kesken kauden soittamalla tai tekstiviestillä lastenohjaaja Kati Koskivainiolle p. 044 744
3220.

PERHEKERHOT
Perhekerhot kokoontuvat Marttilan seurakuntatalolla keskiviikkoisin klo 10–12 ja Kosken seurakuntatalolla
maanantaisin klo 10-–11.30. Perhekerhoon ovat tervetulleita kaikenikäiset lapset aikuistensa kanssa.
Kerhoissa on pieni hartaushetki ja monipuolista ohjelmaa lapsille, mm. askartelua, maalaamista, leipomista,
musisointia muskarissa ym. Joka kerta on myös aikaa vapaalle leikille ja seurustelulle sekä pienen purtavan
nauttimiselle.
Perhekerho toteutuu, mikäli vallitseva koronatilanne sen sallii.

DIAKONIA
Diakonin vastaanotto klo 10–12 keskiviikkoisin Marttilassa ja torstaisin Koskella. EU-ruokakasseja on jaossa
vastaanottopäivinä. Suosittelemme vahvasti kasvomaskin tai visiirin käyttöä, kun tulet asioimaan
diakoniatoimistoon. Yhteystiedot: Tiina Orre p. 044 474 3412, Annika Kivilahti p. 044 744 3212.
Voit soittaa diakonille, jos kaipaat keskustelukaveria, tiedät yksinäisen tai olet huolissasi läheisesi
jaksamisesta. Diakonin voi pyytää myös kotikäynnille soittamalla numeroon 044 744 3212. Diakoniatyön
viikkotoimintaa aloitellaan syksyllä koronatilanteen sallimissa rajoissa. Sururyhmän, toimintatiistaiden ja torstaiden sekä muun diakonian kokoavan toiminnan ajankohdista ilmoitellaan erikseen. Seuraa kirkollisia
ilmoituksia lehdestä, verkkosivuja ja somekanavia!

YHTEYSTIEDOT
Kirkkoherranvirasto
Avoinna klo 9–12 ja klo 13–16 Marttilassa maanantaisin, Koskella
tiistaisin, p. 044 474 3414.
Ajantasaiset palveluajat löydät Auranmaan Viikkolehden
perjantainumerosta sekä seurakunnan verkkosivuilta.
Posti- ja käyntiosoite: Maijankuja 6, 31500 Koski Tl
Marttilan toimipiste: Kirkkotie 3, 21490 Marttila
Sähköposti: martinkosken.seurakunta@evl.fi
Verkkosivut: www.martinkoskenseurakunta.fi
Facebook ja YouTube-kanava: Martinkosken seurakunta
Työntekijät:
Tapio Hietalahti, kirkkoherra p. 044 474 3410
Janne J. Nurmi, kappalainen p. 044 744 3213
Aija Haapalainen, kanttori p. 044 744 3215
Annika Kivilahti, diakoni p. 044 744 3212
Tiina Orre, diakoni p. 044 474 3412
Kati Koskivainio, lastenohjaaja p. 044 744 3220
Tanja Savonen, seurakuntamestari (Marttila), kiinteistöpäällikkö p. 044 744 3216
Markku Kullanmäki, seurakuntamestari (Koski) p. 044 474 3416
Laila Virrasoja, seurakuntatyöntekijä (Koski) p. 044 474 3415
Päivi Pakkanen, seurakuntasihteeri p. 044 474 3414
talousasiat p. 044 744 3211
Työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi
Kuvat: Janne Nurmi, Aija Haapalainen, Päivi Pakkanen

YHDISTYKSET TIEDOTTAVAT
AURANLAAKSON KANSALAISOPISTO
Auranlaakson kansalaisopiston kurssi-ilmoittautumiset lukuvuoden 2021–22 useimpien kurssien
osalta käynnistyivät keskiviikkoiltana 18. elokuuta. Otamme ilmoittautumisia vastaan netin kautta
kaikkina viikonpäivinä vuorokauden ympäri ja puhelimitse (toimiston puhelinnumerossa 040 6722
969) ma–pe klo 9–15. Netti-ilmoittautumiset osoitteesta: www.opistopalvelut.fi/auranlaakso/
(vaatii henkilötunnuksen).
Koronan takia emme ota opistolla vastaan läsnäoloilmoittautumisia eli käytähän puhelinta tai
nettiä kurssipaikan varataksesi!
Opinto-ohjelman Posti Oyj on jakanut opistomme toimialueen (Aura, Marttila, Oripää ja Pöytyä)
koteihin ennakkotiedon mukaan to 12.8. Ellet jostain ole sitä postilaatikkoosi saanut, nouda se
vaikka kuntasi kirjastosta tai soita opiston toimistoon voidaksemme sen sinulle postittaa.
Ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät myös oppilaitoksen kotisivuilta:
www.auranlaaksonkansalaisopisto.fi
Noudatamme edelleen koronapandemian vaatimia varotoimenpiteitä, kuten alennettuja
opiskelijamääriä, maskisuositusta ym. Tällä hetkellä (11.8.) näyttää siltä, että lähiopetuskin
saadaan suunnitellusti käyntiin. Useimmat kurssit alkavat siten viikolla 37 (ma 13.9.). Mikäli tilanne
muuttuu, tiedotamme siitä mm. näillä kotisivuilla. Tervetuloa ilmoittautumaan ja osallistumaan
opintoryhmiimme!

ELÄKELIITON MARTTILAN YHDISTYS RY
Kimppakävelyä torstaisin klo 10.00 urheilukentän maastossa
Tarinatuokio Op:n kokoustiloissa tai Kuokantalolla kuukauden 1. keskiviikko klo 13.00
Pelikerho Kuokalla kuukauden 2. keskiviikko klo 14.00-15.30
Käsityökerho Huvilassa kuukauden 3. keskiviikko klo 9.30-11.30
Porinakerho Kuokalla kuukauden 4. keskiviikko klo 14.00
Boccia Martintalolla tai Mölkkyä kentällä torstaisin klo 14.30-16.00.
Lauluryhmä Huvilassa kuukauden 2. ja 4. tiistai klo 9.30-11.30.
Koronatilanteen vuoksi osa kerhoista on tauolla. Seuraa ilmoitteluamme Auranmaan Viikkolehden
seuratoimintapalstalla. Marraskuussa on tarkoitus järjestää risteily, mikäli koronatilanne ei estä.
Ilmoitamme siitä tarkemmin Auranmaan Viikkolehden seuratoimintapalstalla.
Lisätietoja retkistä ja matkoista eija.karttunen@live.fi puh. 040 544 5120

Eläkeliiton tuotteita (adressit, onnittelukortit) myy Raili Lehtovaara kirkolla (Sepäntie 2)
Jos Sinulla hyviä ideoita uusien kerhojen perustamiseen tai muuhun eläkeläisten toimintaan ja
yhdessäoloon, ota yhteyttä hallituksemme jäseniin. Tervetuloa mukaan toimintaamme!

HÄRKÄTIEN 4H-YHDISTYS RY

Härkätien 4H-yhdistys ry
Härkätie 773
21490 Marttila
puh. 050 588 7693
harkatie@4h.fi
www.harkatie.4h.fi
Yhdistyksen toimialue: Aura, Koski Tl, Marttila, Pöytyä ja Liedon Tarvasjoki.
Yhdistyksen puheenjohtaja on Päivi Korpiaho ja toiminnanjohtaja/sihteeri Tuovi Löytynoja.

4H-KERHOT MARTTILA:
ASKARTELUKERHO tiistaisin klo 14.35-15.45 Marttilan koululla. Kerho alkaa 14.9.
Kerhossa tarpeen tullen kaksi vuoro viikoin kokoontuvaa erillistä ryhmää. Ilmoittautuminen ja
ryhmäjaot koulun kautta.
KOKKIKERHOT torstaisin klo 12.50 -14 ja 14.40 -15.50 Martintalolla. Kerhossa on useampia joka
2.viikko kokoontuvia ryhmää. Tarkemmat ryhmäjaot ja ilmoittautumiset koulun kautta.
4H-HEPPAKERHO 1-6 -luokkalaisille to 16.9. alkaen klo 17.30-18.30
Kylämäen Hevostilalla Maria Salosen ohjaamana.
Hevosen perushoitotyöt, hevosajelua, ratsastuskokeiluja, keppihevostelua.
Mahdollisuus suorittaa SRL:n hevostaitomerkkejä.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot puh. 044 484 5366/Roosa Merilahti.
4H-jäsenmaksu = kerhomaksu
4H-RATSASTUSKERHO (10 v -) keskiviikkoisin 15.9. alkaen klo 16.30 -17.30
Kylämäen Hevostilalla Roosa Merilahden ohjaamana.
10 kerhokokoontumista ja niistä viidellä kerhokerralla koko kerhokerta ratsastusta, muilla kerhokerroilla hevosen hoitotöitä ja asiaa hevosten hoidosta.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot puh. 044 484 5366 /Roosa Merilahti.
Ryhmään otetaan max. 6 nuorta, joilla toivotaan olevan jotain perustietoa hevosista ja
mahdollisesti ratsastuskokemusta. Ikä vähintään 10 vuotta.
Kerhomaksu 4H-jäsenille 50 e ja muille 85 e.
RATSASTUSKERHO 7-16-vuotiaille
Riitta Kilpiön Onnenperän tallilla. Kokoontumiskertoja on syksyn aikana kymmenen.

Kerho alkaa la 25.9. klo 15.30 oman hevosen laittamisella ratsastuskuntoon. Ratsastusaika klo 1617, jonka jälkeen 17.30 saakka on aikaa hoitaa hevonen taas tallikuntoon.
Omavastuuosuus 22 e/kerta. Ilmoittautuminen kotisivujemme kautta. Paikkoja rajoitetusti.
PELI YRITTÄJYYDESTÄ
4H- yrittäjyyden maailmaan voit sukeltaa Cash n´Jeti -pelin kautta! Pelissä pääset oppimaan
yrittäjyydestä hauskalla ja mielenkiintoisella tavalla Bud Jetin ohjaamana. Ole kuitenkin tarkkana,
kulman takana piilee myös pahamaineinen yrittäjä Sir Winston Cashwell!
Minipelien läpi pelaaminen vie sinut kohti 4H-yrittäjyyttä.
Jokainen minipeli tallentaa vastuksesi lomakkeelle, josta on hyötyä oman 4H-yrityksen
perustamisessa.
Cash n´ Jeti on ladattavissa Android-älypuhelimille Google Play -kaupasta
täältä:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Company.cashandjeti

DIGITAALINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU
Appin avulla työtä etsivät nuoret ja työn tilaaja voivat sopia työn
tekemisestä. Työn tilaaja suorittaa työstä aiheutuneen laskun.
Myöhemmin myös tilauksen maksaminen onnistuu mobiilisovelluksen
avulla.
Nuorten työnantajana toimii 4H-yhdistys. Työreserviin voivat
14 v täyttäneet nuoret ilmoittautua kotisivujemme kautta. Työtilauksia tarjoavat voivat ilmoittaa
työkohteestaan myös puh. 050 588 7693 tai kotisivujemme kautta.

HAITAT HALTUUN -hanke 1.3.2021 -31.12.2022
Hankkeen tarkoituksena on tarjota lapsille, nuorille ja perheille
käytännön keinoja torjua ilmastonmuutosta. Tavoitteena on vähentää
ilmastoahdistusta ilman syyllistävää näkökulmaa
Leader-rahoitteinen hanke Loimaan 4H-yhdistyksen kanssa yhdessä.
Hankkeessa nuoret kokoavat opetusmateriaaleja etä- ja lähikoulutuksiin
ilmastonmuutokseen liittyvistä asioista mm. ympäristöasioista ja kierrätyksestä.
Hankeen tapahtumat
•
•
•
•
•
•

luontoaiheiset leirit
teemapäivät kouluilla
teemapajat vapaa-aikana
asiantuntijaluennot
tiedottaminen erilaisista tietoportaaleista; esim. vieraslajit.fi
aihealueita: oman sisällön tuottaminen (mm. opetusvideot), kasvien tunnistus ja
hyötykäyttö, haitalliset vieraslajit, kierrätyspajat, minä kuluttajana

ÖTÖKÄN ELÄMÄÄ -toimintapäivä la 25.9. klo 10-14 Luontokapinetti,
Yläne (8 v-)
Tapahtuma on suunnattu lapsille, joita kiinnostavat luontoasiat ja pienen
pienet ötökät - ikä vähintään 8 v. Mukaan pääsee 12 lasta.
Päivän hinta 5 e, kattaa grillikodassa makkaran paiston ja mehun.
Kyydin maksaa Haitat Haltuun -hanke.
Tapahtumaan on järjestetty bussikyyti.
Bussin kulkureitti 8.45 Martintalo Marttila; 9.00 Koski Tl Yhtenäiskoulun piha ja siitä Mellilän
kautta Oripää ja Yläne. Takaisin Marttilassa ollaan 15.30.
Varusteet: ulkoiluun sopivat vaatteet ja vesipullo.

Yritys -yhteisö-kotitalous – kaipaatko työntekijää ?
Jos sinulla on tekemätöntä työtä ilmoita työpaikasta kotivisujemme kautta tai soita 4Htoimistoomme. Helppi Appin avulla tilauksen voi tehdä digitaalisesti.
Työnantajana toimii 4H-yhdistys, joka hoitaa nuoren työnantajavelvoitteet –
sinä/yrityksesi/yhdistyksesi hoidat vain 4H-yhdistyksen lähettämän laskun. Nuoren työhön
opastamisessa tuetaan työn teettäjää.
Nuori 13v – 28 v
Jos olet työtä vailla, ilmoittaudu työntekijäreserviimme kotisivujemme
kautta
https://harkatie.4h.fi/nuorten-tyollistaminen/haen-toita-lomake-2020/
TYÖ 4H-YRITTÄJÄNÄ
4H-yritys on 13 v täyttäneen nuoren juttu. Ole yhteydessä Tuoviin jos asia
sinua mietityttää. Sovitaan tapaaminen ja kerron lisää tästä
mahdollisuudesta. Opintopisteiden saanti on mahdollista, jos nuoren 4Hyritys toimii vähintään 3 kuukautta – hyvä etu tulevaisuutta ajatellen. Ytunnuksen hankkineet 4H-yrittäjät voivat rekisteröityä uuden 4Hdigitaalisen työnvälityspalvelun palvelun tuottajiksi. Myynti- ja
markkinointipaikkoja kuntatapahtumissa.
Seuraava 4H-YRITYSKURSSI Teamsin kautta 3-osaisena
ke 22.9. klo 17-19.30; to 23.9. klo 17-19.30 ja ke 29.9. klo 17-19.30.
Ilmoittautumiset: https://4h.fi/ilmoittaudu-mukaan-4h-yrityskoulutukseen/
50 VUOTTA 4H-NUORISOTYÖTÄ 2021
Koko perheen tapahtumapäivä Onnenperän Tallilla la 30.10.
Toimintaa ja toiminnan esittelyä järjestävät kerhot ja kerhojen ohjaajat.
Tarkempi ohjelma selkiytyy lähempänä.
VISIOMME:
”Härkätien 4H-yhdistys on alueellisesti toimiva, ajassa oleva, lasten ja nuorten osaamista ja yritteliäisyyttä tukeva
nuorisoyhdistys sekä merkittävä nuorisopalvelujen tuottaja”

MARTTILAN A-KILTA RY
Yhteyshenkilö Pekka Holmroos puh. 050 597 1447
Kokoontuminen joka kuukauden 2. arkitiistai klo 17–19, koronatilanne
huomioiden, Marttilan kunnantalon alakerta, Härkätie 773.
Tule mukaan kehittämään Marttilaa A-killan kautta! - Selvästi Parempi

MARTTILAN OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE RY
Marttilan Oikeutta Eläkeläiset, kokoontuu joka kuukauden toinen keskiviikko, alkaen klo 13
Op:n kerhohuoneella, jollei toisin ilmoiteta.
Syyskuussa normaalisti kerho. Lokakuussa johtokunta kokoontuu ennen kerhoa alkaen klo 12.
Marraskuussa syyskokous. Joulukuussa Joulujuhlat, paikka vielä avoinna.
Näin tämä vuosi on mennyt loppuun ja toivottavasti nyt normalisoituu elämä.
Meille voi aina liittyä mukaan, iloiseen joukkoomme.
Puheenjohtajana toimii edelleen Merja Kujala, yhteystiedot: merja.kujala58@gmail.com
Varapuheenjohtaja Pentti Heinonen
Sihteeri Seija Heinonen
Rahastonhoitaja Marja Maunu

MARTTILAN MURTO
http://marttilanmurto.fi
fb Marttilan Murto

115 vuotta liikettä

Marttilan Murrossa valmistellaan parhaillaan vuosijulkaisua, joka ilmestyy digimuotoisena
syyskuun alkupuolella. Julkaisu luettavissa ilmestymisen jälkeen seuran kotisivuilta. Kiitämme
kaikkia julkaisuamme tukeneita yrityksiä!
Seuratyöntekijä Teemu Keronen on aloittanut työt 19.7.2021. Saimme Opetus- ja
kulttuuriministeriöltä avustuksen seuratyöntekijän palkkaukseen.
Teemun ensisijaisena tehtävänä on järjestää matalan kynnyksen liikuntatoimintaa kouluikäisille
lapsille ja nuorille. Toiminta alkaa syyskuun alkupuolella ja parhaillaan on ilmoittautuminen
käynnissä. Tarjolla kymmenkunta erilaista kerhoa.
Seuran palloilu- ja yleisurheiluryhmät siirtyvät syksyn aikana sisätreeneihin Martintalolle. Tässä
tiedotteessa myös em. ryhmien kokoontumisajat. Frisbeegolfjaosto järjestää kisoja pitkälle
syksyyn, lumeen tuloon asti! Viikkokisat siirtyvät syyskuun alussa lauantaipäivälle ja lokakuussa on
luvassa isommatkin kilpailut.
URHEILUKERHOT
Ryhmät talvikaudella 2021 – 2022
Yleisurheilujaosto järjestää yhdessä palloilujaoston kanssa jo perinteeksi muodostuneita pienten
urheilukerhoja maanantai-iltaisin:
- 2016 - 2017 syntyneet maanantaisin klo 17:45 – 18:30
- 2014 - 2015 syntyneet maanantaisin klo 18:30 – 19:30
Talvikauden hinta 30 €, laskutetaan Jopoxin kautta kauden aikana. Mukaan sisäliikuntavarusteet ja
vesipullo. Huomioithan, että lapsille ei ole seuran kautta vakuutusta (jokaisen omalla vastuulla
hankkia niin haluttaessa). Ensimmäinen kerta 20.9.2021, ilmoittautuminen seuran sivuilta
löytyvän lomakkeen kautta.

PALLOILU
Jalkapallon ulkokausi jatkuu vielä lokakuulle ja seuran sivuilta, www. marttilanmurto.fi, löydät
kotiotteluiden aikataulut -tervetuloa kannustamaan! Joukkueenjohtajat ilmoittavat, milloin
joukkueet siirtyvät sisätreeneihin Martintalolle! Tiedustelut palloilujaoston pj. Jarkko Kankare
0400-598 052 kankare.jarkko@gmail.com.

PALLOILUN SISÄVUOROT MARTINTALOLLA
Joukkueiden treeniajat ja joukkueenjohtajat
T10 tytöt 09-12 –syntyneet sunnuntaisin klo 15.00-16.00. Aleksi Agge 040-729 0058
aleksi_agge@windowslive.com

P11 pojat 10-12 –syntyneet perjantaisin klo 16.30 – 17.30. MiaMaria Toivonen 040-846 4334
mia.toivonen@gmail.com
T/P13 tytöt ja pojat 13 –syntyneet sunnuntaisin klo 16.00-17.00. Ulla Nummila 044-322 7307
ulla.nummila@gmail.com.
T/P14 tytöt ja pojat 14-15 –syntyneet. sunnuntaisin klo 14.00-15.00. Teemu Östlund 040-740
1806 teemu.ostlund@gmail.com.

YLEISURHEILU
YLEISURHEILUHARJOITUKSET
- 2012-2013 syntyneet keskiviikkoisin klo 17:00 – 18:00 Ryhmässä pyritään tekemään harjoitteita,
jotka tukevat mahdollisimman hyvin lasten yleisurheiluharrastusta sekä opetellaan urheilun
perustaitoja. Talvikauden hinta 30 €.
- 2011 synt. ja vanhemmat keskiviikkoisin klo 18:00 – 19:00 ja sunnuntaisin klo 11:00 – 12:00.
Ryhmän tekeminen tähtää jo selkeästi urheilijan kehittymiseen yleisurheilussa. Opetellaan jo sitä,
mitä todellinen harjoitteleminen on. Tavoitteena käyttää myös Kupittaan hallia olosuhteiden niin
salliessa. Talvikauden hinta 40 €.
Ilmoittautumiset nettisivujen kautta.
Tiedustelut yleisurheilujaoston pj., Elisa Sinkko, elisa.sinkko@gmail.com tai 044-3527628.
MATALAN KYNNYKSEN LIIKUNTARYHMÄT
MAANANTAI
14.15-15.00 Palloilukerho 1-4 lk.
16.00-16.45 Kepparihevoset 1-6 lk.
16.45-17.45 Palloilukerho 5-6 lk.
19.30-21.00 Höntsäpelit aikuiset/nuoret (4.10. alkaen)
KESKIVIIKKO
14.15-15.00 Liikuntakerho 1-2 lk.
15.00-16.00 Liikuntakerho 3-4 lk.
16.00-17.00 Liikuntakerho 5-6 lk.
TORSTAI
15.15-16.00 Frisbeegolf/temppukerho 1-2 lk.
16.00-17.00 Frisbeegolf/temppukerho 3-4 lk.
17.00-18.00 Frisbeegolf/temppukerho 5-6 lk.

Matalan kynnyksen liikuntaryhmät ovat maksuttomia ja ohjaajana toimii seuratyöntekijä Teemu
Keronen. Liikuntakerhojen paikkana on Martintalo sekä frisbeegolfissa Marttilan frisbeegolfrata.
Syksyn liikuntakerhot alkavat ma 6.9.2021. Ilmoittautuminen koululaisten liikuntakerhoihin seuran
sivuilta löytyvän lomakkeen kautta.
Tiedustelut seuratyöntekijä Teemu Keronen, teemujoonatan1@gmail.com tai puh. 045-2349703

FRISBEEGOLF
Viikkokisat jatkuvat, mutta syyskuun alusta lähtien kisat siirtyvät perjantai-illoista lauantaipäivään
ja kautta on tarkoitus jatkaa lumen tuloon asti.
Seuranmestaruuskisat pidetään 4.9. ja lokakuussa järjestetään perinteinen, suursuosion saanut
”October Best” -parikisa. Tarkempaa tietoa laitetaan Facebook-ryhmään ”Marttila & Koski Tl
frisbeegolf” sekä seuran kotisivuille. Tiedustelut frisbeegolfjaoston pj Jarmo Kujanpää, p. 0440
538234.

MLL MARTTILAN YHDISTYS.
http://marttila.mll.fi
sähköposti: mll.marttila@gmail.com
Seuraamme pandemiatilannetta ja noudatamme paikallisen AVI:n kokoontumissuosituksia.
Muutokset mahdollisia. Seuraa ilmoittelua nettisivuillamme ja Facebookissa MLL Marttila!
PERHEKAHVILA jatkuu maanantaisin klo 9-12. Sään salliessa olemme leikkipuistossa, sateella
kokoontumistiloissamme osoitteessa kirkkotie 1. Tervetuloa!
SATUTUOKIOITA kirjastossa tulossa. Seuraa ilmoittelua!
t jatkuvat taas syyskuussa! Ryhmät kokoontuvat 12 kertaa.
Perhemuskari alle 3-vuotiaille vanhemman seurassa.
Lasten muskari 3-6 -vuotiaille.
Muskarit pidetään kirkkotien tilassa, hinta 25 € yhdistyksen jäsen / 30 € ei-jäsen, sisarale 10 €.
Etsimme myös uutta muskarin ohjaajaa.
KOKO SUOMEN LASTENJUHLA järjestetään 3.10., varaa päivä jo kalenteriin!
Yhdistyksen SYYSKOKOUS 24.11. Kokouskutsu tulossa myöhemmin Facebook- ja nettisivullemme.

MARTTILAN NUORISOSEURA
Nuorisoseuran teatteriryhmän syksyyn siirtynyt Seppojuhani Ruotsalaisen kirjoittama
näytelmä ”Kinkku kylmänä” esitetään lokakuun kahtena ensimmäisenä viikonloppuna 1., 2. ja 3.
lokakuuta sekä 8., 9. ja 10. lokakuuta. Nuorisoseurantalon saliin otetaan yleisöä koronatilanteen
sallimissa rajoissa max. noin 80 henkeä/näytös. Salin hygieniasta huolehditaan annetuin ohjein ja
teatteriyleisölle tilaisuus tehdään mahdollisimman terveysturvalliseksi.
Ostitko innoissasi hulavanteen, joka nyt lojuu nurkassa tai sängyn alla?
Jos haluat aloittaa uudestaan hulavannekuntoilun, niin tule kanssani kesyttämään vannetta
14., 21. ja 28. syyskuuta klo 18.00-18.45. Turvavälien pysyvyydestä pitää huolta hulavanne, joka
sopii monenlaiseen liikkumiseen, ei vain pyörittämiseen.
Zumba ja jumppatuokiot aloitetaan vanhaan malliin tiistaisin klo 18.00 ja klo 19.00
vasta 12.10. alkaen (mikäli koronatilanne sallii).
Nuorisoseura pyrkii järjestämään suositut itsenäisyyspäivän etkot 4.12. 2021 klo 19.00
Niistä ja muista toiminnoista lisää ilmoituksissa, nuorisoseuran kotisivuilla ja Facebookissa sekä
AVL:n seuratapahtumissa.
Nuorisoseurantalon vuokrausasioita hoitavat Ritva ja Kari Isotalo (0400 989 704, Ritva
tai 0400 877 906, Kari)

MARTTILAN SOTAVETERAANIT RY
Sotien 1939 – 1945 Marttilan veteraaniperinne
Veteraaniemme rivit ovat vuosikymmenien kuluttua harvenneet.
Sotiemme 1939-1945 uhraukset ja veteraanien perinne halutaan muistaa.
Perinneaikaan siirtymistä varten pidetään kokous Marttilan kirjastossa tiistaina,
21. syyskuuta 2021 alkaen klo 16.30.
Toivomme, että Marttilan yhdistykset ja yhteisöt ovat edustettuina tilaisuudessa.
Mukana on myös Osmo Suominen V-S Sotaveteraanipiiristä.
Tässä perustamiskokouksessa valitaan kahdeksi vuodeksi (2022 – 2023) ensimmäinen toimikunta ja
sille esimmäinen puheenjohtaja. Toimikunta huolehtii jatkossa itsenäisesti perinnetyön
vuosikalenterista ja pyytää eri yhteisöjä ja yhdistyksiä mukaan perinnetapahtumien järjestelyihin.
MARTTILAN SOTAVETERAANIT RY
Juhani Tynjälä, puheenjohtaja

SEURAAVA MARTTILA-TIEDOTE

Seuraava Marttila-tiedote ilmestyy tammi-helmikuussa 2022.
Vuoden 2022 Marttila-tiedotteen ohjeellinen aikataulu:
Materiaalin toimitus kuntaan:
1 /2022
16.1.2022 mennessä
2/2022
8.5.2022 mennessä
3/2022
14.8.2022 mennessä

(jako vko 5 )
(jako vko 22 )
(jako vko 36 )

Materiaalin toimitus määräaikoihin mennessä (ellei toisin ilmoiteta) kunnan sähköpostiin
kunta@marttila.fi. Materiaali Word-muodossa, ilman sivuasetteluja yms.
Tässä tiedotteessa ilmoitetut asiat perustuvat tiedotteen painatushetkellä saatavilla oleviin
tietoihin. Mikäli koronarajoitukset ovat muuttuneet julkaisun jälkeen, noudatetaan
viranomaisten annettuja rajoitusohjeita. Ajantasaiset tiedot löytyvät kunnan www-sivuilta ja
Facebookista. Pidetään huolta toisistamme!

lisätietoja www.thl.fi

Kävelykampanja syyskuusta joulukuuhun 2021. Haasteessa mukana koko
seutukunta: Aura, Koski Tl, Loimaa, Marttila, Oripää ja Pöytyä.
Kaikki mukaan vauvasta vaariin, muksusta mummoon - ja koirat myös!
Merkitse lomakkeeseen päivittäin kävellyt kilometrit. Palauta vuoden lopussa vapaa-aikatoimistoon tai
kirjastoon. Näistä saat myös lisää lomakkeita. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan hyviä palkintoja!
Myös eniten kävelleet ja aktiivisimmat palkitaan!

Jokainen kilometri on tärkeä! Nyt kaikki teitä ja polkuja tallaamaan!

SYYSKUU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km

MARRASKUU
16. _____ km
17. _____ km
18. _____ km
19. _____ km
20. _____ km
21. _____ km
22. _____ km
23. _____ km
24. _____ km
25. _____ km
26. _____ km
27. _____ km
28. _____ km
29. _____ km
30. _____ km
YHT.________ km

LOKAKUU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km

16. _____ km
17. _____ km
18. _____ km
19. _____ km
20. _____ km
21. _____ km
22. _____ km
23. _____ km
24. _____ km
25. _____ km
26. _____ km
27. _____ km
28. _____ km
29. _____ km
30. _____ km
YHT. _______ km

JOULUKUU
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km

YHT. _______ km

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km
_____ km

YHT. _______ km

Nimi:
Osoite:
Puhelin:

KAIKKI YHTEENSÄ _______________ KM

