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MARTTILAN KUNTA
HÄRKÄTIE 773
21490 MARTTILA

Puh. 044 744 9200 (neuvonta)
fax 4844 9100
www.marttila.fi
fb MarttilanKunta
# marttilankunta

VIIKKO 35

MARTTILAN KUNTA
puh. 044 744 9200 (neuvonta) fax. (02) 4844 9100
www.marttila.fi
www.facebook.com/MarttilanKunta

YLEISHALLINTO
Kunnanjohtaja Carita Maisila
Hallintojohtaja Heini Luoma
Toimistosihteeri Riina Uusitalo
Toimistosihteeri Marjaana Torkkeli
Palkkasihteeri Mervi Suomi
Kirjanpitäjä Birgit Kosonen
SOSIAALITOIMI
Puhelinaika klo 9.00 – 10.00
Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala
Sosiaalityöntekijä Marja Eltonen
Sosiaaliohjaaja Marika Hirvensalo
Toimistosihteeri Annukka Hakala
Perhetyöntekijä Teija Nurmi

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

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

Sosiaalitoimistossa asiointi ajanvarausten mukaan. Ajan voi
tilata numerosta 044 744 9315 tai työntekijältä puhelinaikana
klo 9.00 – 10.00.
SUVIRANNAN PALVELUKESKUS
Myllypellontie 6
Sosiaalipalvelujohtaja Maria Vesala
puhelinaika klo 9.00 – 10.00
Tehostetun palveluasumisen vastaava
sairaanhoitaja Anne Sallasmaa
Palvelukeskuksen hoitajat
Suvisiipi
Keskuskeittiö
Kotipalvelun päivystys
SIVISTYSTOIMI
Päivähoitotoimisto, Kisatie 7
Varhaiskasvatusjohtaja Ritva Maijala
puhelinaika ma-pe klo 8-9
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

044 084 5392

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

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

sähköposti:
kunta@marttila.fi
etunimi.sukunimi@marttila.fi

VAPAA-AIKATOIMI
Vapaa-aikasihteeri Anniina Bergfors
KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI
Kirjasto, Härkätie 723
Avoinna:
ma, ke, to klo 13.00 - 19.00
ti ja pe klo 10.00 - 14.00
Kirjastonhoitaja Taina Jurttila-Nurminen
TEKNINEN TOIMI
Tekninen johtaja Kirsi Halkola
Rakennustarkastaja Jarkko Vihtonen
Toimistosihteeri Pia Aalto
Laitosmies Raimo Kirjonen
Laitosmies Petteri Hakala
Laitosmies Markku Prusila

044 744 9410

044 084 5505

044 084 5342

044 744 9510
044 744 9520
044 744 9515
044 744 9512
044 744 9511
044 7449412

YMPÄRISTÖNSUOJELU, Härkätie 5, Koski Tl
Ympäristösuojelusihteeri,
Renja Rasimus, sijainen Piritta Laine
044 7441131
Ympäristönsuojelutarkastaja, Jonna Hostikka 044 744 1116
toimistosihteeri, Nina Relander
044 7441115
ymparisto@koski.fi
ELINKEINOASIANTUNTIJA
Anna-Mari Alkio
anna-mari.alkio@aura.fi
MAASEUTUTOIMI, Kirkkotie 13, Lieto
Maaseutupäällikkö Nina Pohjanpalo
Maaseutuasiamies Ulla Nummila
Maaseutuasiamies Jarmo Peltola
Maaseutuasiamies Anri Lehtimaa
TERVEYSKESKUS
Marttilan toimipiste, Kirkkotie 1
Lääkärin ja hoitajien vastaanotto
Lastenneuvola
Äitiysneuvola
Kotisairaanhoito
Kouluterveydenhuolto
Hammashoitola, Kisatie 7
ajanvaraus
Pääterveysasema, Hyvättyläntie 7 Lieto
ALUEPELASTUSLAITOS
Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos
Palotarkastaja Jarkko Jääskeläinen
Palveleva palotarkastaja (klo 9-15 arkisin)
Yleinen Hätänumero
Nuohoojat

040 6310464

050 315 0320
050 541 0405
050 452 3876
0400 537 970

4873 7525
050 344 6180
050 436 2573
050 523 8132
050 559 6853
4873 7353
4873 7200

*263 3111
040 661 8143
050 433 0260
112
www.nuohoojat.fi

MARTTILAN KUNNANVIRASTO, HÄRKÄTIE 773
Kunnanviraston aukioloajat:
ma-ke
klo 9.00-15.00
to
klo 9.00-17.00
pe
klo 9.00-14.00
Kunnanvirasto on suljettuna:
- Itsenäisyyspäivä perjantaina 6.12.2019
- Joulunaikaan 23.12.-31.12.2019
- uudenvuoden päivänä 1.1.2020
Kunnan kotisivut ovat muuttaneet muotoaan kesän aikana. Käy tutustumassa sivuillamme
www.marttila.fi

KOKOUSAIKATAULUJA SYYSKAUDELLE 2019 (ohjeellinen aikataulu):
KUNNANVALTUUSTO:
maanantaina 19.8.2019 klo 18.00
maanantaina 11.11.2019 klo 18.00
maanantaina 16.12.2019 klo 18.00
*Kunnanvaltuuston kokoukset ovat julkisia, tervetuloa seuraamaan kokouksia!

KUNNANHALLITUS:
maanantaina 19.8.2019
maanantaina 16.9.2019
torstaina 10.10.2019
maanantaina 4.11.2019
maanantaina 2.12.2019
maanantaina 16.12.2019

klo 17.00
klo 17.00
klo 18.00
klo 17.00
klo 17.00
klo 17.00

*Kunnanhallituksen kokoukset eivät ole julkisia.

ENNAKKOTIETO ENSI VUODEN 2020 KUNTATIEDOTTEISIIN
Kuntatiedotteen julkaisumäärää ollaan muuttamassa ensi vuonna 2020;
tiedotetta julkaistaan kolme kertaa: kevään, kesän ja syksyn toimintojen
osalta. Yhdistyksiä ja muita tiedotteen ilmoittajia pyydetään ystävällisesti
huomioimaan tämä hyvissä ajoissa toimintojen suunnittelussa.
Marttila-tiedote 04/2019 ilmestyy marras-joulukuun vaihteessa. Tiedotteeseen tuleva materiaali
tulee toimittaa 8.11.2019 mennessä kunnan sähköpostiin kunta@marttila.fi
Kaikki materiaali word-tiedostona, ei ylä/alatunnisteita, ei palstoitusta yms. asetteluita.
Kuvamateriaalia julkaisemme vain sivujen täydennyksenä.

Parasta Marttilassa- valokuvauskilpailun tulokset
Parasta Marttilassa- valokuvauskilpailuun osallistui määräaikaan mennessä 18 valokuvaajaa. Hienoja
otoksia tuli yhteensä 63 kpl. Raati valitsi voittokuviksi neljän kuvaajan otokset. Kilpailuun osallistujat ovat
antaneet osallistuessaan oikeudet kunnalle kuvien käyttöön kunnan tekemiin julkaisuihin.
Kiitos kaikille osallistujille mahtavista kuvista ja hienoista kuvakulmista.

Parasta Marttilassa- valokuvauskilpailun voittokuvat:

1.sija Sini Tuomela, ”Hämeen Härkätie”

2.sija Hanne Kankare

3.sija Sami Kuokkanen

4.sija Miika Mikkola, ”Tupasvillat Juomakivenrahkan laitamilla”

Voittokuvia pääsee myös katsomaan kunnan kotisivuilla.

MARTTILAN KOULU
Metsäniityntie 11
Marttilan koulun uusi rehtori Satu Virtanen on aloittanut työt 1.8.
Lukuvuoden 2019-2020 työ- ja loma ajat:
Syyslukukausi
12.8.-21.12.2019 (91 päivää)
Työpäivä lauantai 14.9.
Syyslomaviikko 14.-18.10. (vko 42)
Joululoma 22.12.2019-6.1.2020
*) Koulun joulujuhla 18.12. (kirkossa)

Kevätlukukausi
7.1.-30.5.2020 (96 päivää)
Talviloma 17.-21.2.2020 (vko 8)

Marttilassa toimiville yrittäjille järjestetään säännöllisiä tapaamisia aamukahvien merkeissä joka kuun
viimeisenä torstaina. Laita loppuvuoden aamukahvitilaisuudet ylös kalenteriisi:
to 29.8. Some-koulutus
to 26.9. ohjelma avoin, ehdota!
to 31.10. ohjelma avoin, ehdota!
to 28.11. ohjelma avoin, ehdota!
to 19.12. yrittäjien joulupuuro
Tilaisuuksissa voidaan pitää koulutuksia, tehdä yritysvierailuja tai muuta mukavaa. Ehdota, mitä yrittäjänä
kaipaat, niin pyrimme toteuttamaan toiveesi!
Järjestämme myös Tullaan tutuiksi- alueen yritysvierailuja, joissa pääsemme tutustumaan eri yrityksiin yli
kuntarajojen. Onko jokin yritys, johon toivoisit vierailua? Haluaisitko vastaavasti ottaa vierailijoita vastaan
tutustumaan sinun yritykseesi? Jätä vinkkisi elinkeinoasiantuntija Anna-Mari Alkiolle
anna-mari.alkio@aura.fi/ 040 631 0464

SOMEKOULUTUS 29.8.2019 klo 08.00-9.30
Marttilan kunnantalolla
Härkätie 773, 21490 Marttila
*Mitä maaseutuyrittäjän kannattaa tehdä somessa?
*Somen hyödyt ja haitat.
*Laatu vai määrä?
*Mikä somekanava toimii minun yritykselleni?
Kouluttajana Haloo maaseutu -viestintähanke. Ilmoittaudu
mukaan 27.8. mennessä osoitteeseen: https://bit.ly/2LBXSyR

YRITTÄJÄN PÄIVÄ MARTTILASSA 5.9. KLO 18
Tervetuloa Marttilassa toimivat yrittäjät sekä kunnan
luottamushenkilöt yhteiseen Yrittäjän päivän
tilaisuuteen Marttilan kunnanvirastolle 5.9. klo 18.00
Tilaisuudessa keskustellaan ajankohtaisista asioista sekä
kunnan ja yrittäjien välisestä yhteistyöstä.
Ilmoittaudu mukaan 2.9. mennessä
https://bit.ly/2KgUgAg

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!
Yrittäjä, parhaiten saat tietoa Marttilan kunnan yrityspalveluista ja alueemme elinkeinouutisista
seuraamalla elinkeinoasianatuntija Anna-Mari Alkiota somessa, tule seuraamaan yrityskentän kuulumisia
sinne! Sometileillä Anna-Mari päivittää yrityksille ja yrittäjille hyödyllistä tietoa. Sivuillaan hän jakaa mm.
alueen kuulumisia, tietoa yrityksille suunnatuista koulutusmahdollisuuksista, tapahtumista sekä upeita
yritystarinoita, joita alueellamme riittää.
Elinkeinoasiantuntijan tehtäviin kuuluu yritysten toimintaedellytysten tukeminen, jos et ole häntä vielä
tavannut, niin kutsu 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

SOSIAALITOIMI
ODOTUSAJAT IÄKKÄÄN HENKILÖN HAKEMIIN SOSIAALIPALVELUIHIN
Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin Marttilassa 1.1.–30.6.2019
Vanhuspalvelulain 26 § mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä
ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia
menetelmiä käyttäen, että iäkkäällä henkilöllä on tosiasiallinen mahdollisuus näiden tietojen
saamiseen.
Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä
siihen, kun iäkäs henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut. Odotusaikoja seurataan
palvelukohtaisesti.
Odotusajat tulisi julkaista useampaa eri tiedotuskanavaa käyttäen. (Vanhuspalvelulaki 980/2012,
STM ja Suomen Kuntaliitto ”Vanhuspalvelulaki” muistio lain toimeenpanon ja tulkinnan tueksi
28.6.2013, Valviran ohje viranomaisille 8/2013)
Marttilassa tiedot julkaistaan puolivuosittain tammikuussa ja heinäkuussa kunnan internet-sivuilla,
ilmoitustaululla sekä kaikkiin kotitalouksiin jaettavassa kuntatiedotteessa, joka ilmestyy neljä
kertaa vuodessa.

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.

Vanhusten päivätoiminta:
•

Vanhusten päivätoimintaan pääsee tällä hetkellä ilman jonotusta.

Tehostettu, ympärivuorokautinen palveluasuminen tai perhehoito:
•

odotusaika hakemuksesta palvelun toteutumiseen on ollut keskimäärin 18 vuorokautta.
Odotusaikana asiakkaat ovat joko säännöllisen kotipalvelun palvelujen piirissä tai odottavat
pysyvää ympärivuorokautista hoitopaikkaa lyhytaikaishoidossa tai terveyskeskuksen osastolla.

Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluihin
Vanhuspalvelulain 18 § mukaan kunnan on tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti
tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä kirjallisen tai suullisen hakemuksen johdosta ja
järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä, siten ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään
huolenpitoon vaarannu.
Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta
viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on
oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä
ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä
Myönnettyjen palvelujen toteutumisella säädetyssä ajassa tarkoitetaan siis eri asiaa kuin
odotusajalla.
Asiakkaalla on oikeus saada myönnetty palvelu kolmen kuukauden kuluessa päätöksen teosta.
Odotusaika taas on se keskimääräinen aika, mikä on kulunut asiakkaan hakemuksen jättämisestä
siihen, milloin asiakas tosiasiallisesti on saanut hakemansa palvelut.

ILOA JA APUA ELÄMÄÄN -tapahtuma
Marttilan kunnan vanhus- ja vammaisväestölle suunnitellun Iloa ja apua elämään –tapahtuman
ajankohta siirtyy ilmoitettua myöhemmäksi. Uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Mikäli olet kiinnostunut tulemaan tapahtumaan esittelemään yrityksesi tai yhdistyksesi tarjoamia
vanhus- ja vammaisväestölle sopivia tuotteita tai palveluja, ilmoitathan siitä sosiaalitoimistoon
toimistosihteeri Annukka Hakalalle puh. 044 744 9315.

Marttilan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto järjestää:
IKÄIHMISTEN PÄIVÄ tiistaina 8.10.2019 klo 9.30-n.12.00
Seurakuntatalolla.
Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin.

SUVIRANNAN PALVELUKESKUS
Myllypellontie 6

SUVIRANNAN JUMPPISRYHMÄ
ALKAA JÄLLEEN
TORSTAISIN KLO 10.30 – 11.00
Ryhmä tarkoitettu kotona asuville vanhuksille tukemaan lihaskuntoa ja tasapainoa
päivittäisissä toimissa.

VIIKOLLA 41 VIETETÄÄN VANHUSTENVIIKKOA
SUVIRANNASSA ERI TEEMOIN
KLO 13 ETEENPÄIN:

Maanantaina 7.10

luontopäivä / ulkoilupäivä

Tiistaina

osallistutaan Vanhusten iloiseen aamupäivään

8.10

seurakuntatalolla
Keskiviikkona 9.10

mielenkiintoisten asioiden päivä, yllätysohjelmaa

Torstaina

Musiikkituokio Pertti Palm klo 13 -

10.10

Perjantaina 11.10

sukupolvet yhdessä iltapäivä (mukaan toivotaan omaisia
pientensä kanssa yhteiseen iltapäivään)

”Asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa.”

Miksi olisin yhteydessä sosiaaliasiamieheen?
Haluat neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollon asiakkaana.
Haluat neuvoja sosiaalipalveluita koskevan muistutuksen tai päätökseen kohdistuvan valituksen
tekemisessä.
Haluat puolueetonta tietoa sosiaalihuoltoon liittyvästä lainsäädännöstä ja lain soveltamisesta
asuinkunnassasi.
Olet epävarma sinulle (tai läheisellesi) kuuluvista sosiaalihuollon palveluista tai tyytymätön
saamiisi palveluihin.
Olet tyytymätön sosiaalihuollon työntekijän tai hänen esimiehensä taholta saamaasi kohteluun tai
koet tulleesi epäasiallisesti kohdelluksi.
Et ymmärrä asiassasi tehtyjä sosiaalihuollon päätöksiä tai sopimuksia.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät (laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
812/2000 24 §)
Neuvoa asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa.
Avustaa muistutuksen ja kantelun teossa.
Tiedottaa asiakkaan oikeuksista.
Toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
Seurata asiakkaan oikeuksien ja aseman kehitystä kunnissa ja antaa siitä selvityksen vuosittain
kunnanhallitukselle.
Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä
etuuksia. Hän ei voi myöskään muuttaa viranomaisen tekemiä päätöksiä.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:
Neuvonta ti–to klo 10–13, puh. 050 341 5244
Henkilökohtaisesta tapaamisesta tulee aina sopia etukäteen.
Sosiaaliasiamiehet
Sointula, Maija-Kaisa
Saarinen, Sanna
Merikratos Oy
Sähköposti (ei suojattu, joten ethän lähetä salassapidettäviä tietoja):
sosiaaliasiamies@merikratos.fi
Postiosoite: Merikratos Oy / sosiaaliasiamies, Ruissalontie 11 b, 20200 Turku.

www.merikratos.fi

Haluaisitko toimia viikonloppuperheenä
erityistä tukea tarvitsevalle lapselle, nuorelle tai
aikuiselle?

Varsinais-Suomen kunnat etsivät perheitä,
jotka ovat kiinnostuneita toimimaan lyhytaikaisena perhehoitajana
kehitysvammaiselle lapselle, nuorelle tai aikuiselle omassa kodissaan tai
perhehoidettavan kodissa, esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa.
Perhehoito on lyhytaikaista tai jatkuvaa huolenpitoa kehitysvammaisesta tai muuten erityistä
tukea tarvitsevasta henkilöstä. Perhehoitajalle tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kyky pitää
huolta perhehoidossa olevasta henkilöstä, sekä hyvät yhteistyötaidot. Kaikki perhehoitajaksi
alkavat saavat tehtäväänsä ennakkovalmennuksen. Valmennuksessa hyväksytylle
perhehoitajalle maksetaan perhehoidosta palkkio. Kehitysvammaisten henkilöiden
perhehoitajien ennakkovalmennus alkaa syksyllä 2019.
Kiinnostuitko? Soita ja kysy lisää.
Lisätietoja: perhehoidon koordinaattori Reija Suomi p. 050 408 4623
Varsinais-Suomen ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö
www.kaarina.fi/perhehoitoyksikko

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
YHTEYSTIETOJEN MUUTOKSET
Muistathan ilmoittaa nimi- ja yhteystietojen muutoksista kirjastoon, jotta saat viestisi ajoissa.
Emme saa muuttuneita tietoja Väestörekisterikeskuksesta.
DIGITUKI
Digitukea tarjolla kirjastossa tiistaisin klo 10.00 – 13.00. Digitukeen ei tarvitse varata aikaa. Voit
ottaa oman laitteen mukaan. Kysymyksiä voi esittää erilaisten palvelujen käytöstä sekä oman
laitteen ominaisuuksista.
Tukea antava henkilö voi opastaa sähköisessä asioinnissa, palvelujen löytymisessä ja laitteiden
peruskäytössä, mutta digituki ei yleensä tarkoita viallisten laitteiden korjaamista. Tukea antava
henkilö ei saa asioida puolestasi tai käsitellä esimerkiksi palvelujen käyttöön tarvittavia pankki- tai
muita tunnuksia. Älä kerro omia tunnuksiasi tukea antavalle henkilölle.
CELIA-KIRJASTO LUKEMISESTEISILLE
Celian tuottamia äänikirjoja voivat käyttää kirjaston asiakkaat, joille painetun kirjan lukeminen on vamman,
sairauden tai muun syyn takia vaikeaa tai mahdotonta.

Lukemiseste voi olla esim. luki- tai oppimisvaikeus, näkövamma tai heikentynyt näkö,
kehitysvamma, keskittymis- tai muistihäiriö tai liikkumiseen liittyvä este kuten heikentynyt
lihaskunto tai lihassairaus.
Lukemisesteestä ei tarvitse esittää kirjallista todistusta, mutta Celialla on tarvittaessa oikeus
pyytää selvitystä aineiston käytöstä.
Marttilan kirjaston kautta voi liittyä Celian äänikirjapalvelun asiakkaaksi, ja saada äänikirjoja
maksutta käyttöön verkon kautta.
KIRJASTON LEHTIVALIKOIMA
Kirjastoon tulee noin 60 tilattua lehteä. Tervetuloa lukemaan päivän lehdet kirjastoon!
Aikakauslehtiä myös lainataan lukuun ottamatta uusinta numeroa, laina-aika 14 vrk.
LUKUPIIRI
Lukupiiri kokoontuu kirjastossa pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäinen torstai klo 19.00.
Syksyn ensimmäinen kokoontuminen on 5.9. Syyskuun kirjana on Agatha Christien
Roger Ackroydin murha.

YHTEISTYÖSSÄ AURANLAAKSON KANSALAISOPISTO JA KIRJASTO
YHTEISLAULUILLAT KIRJASTOSSA
Laula kanssani - Opisto 50 vuotta
Opettaja: Schukov Anna
Yhteislaulusta innostuneille! Lauletaan monenlaista musiikkia yhdessä iskelmistä ikivihreisiin ja
kupleteista kansanlauluihin. Ensimmäinen yhteislauluilta on 26.9.
HUOM! 7.11 Martinviikon kunniaksi extraohjelmaa! Poikkeusaikataulu klo:19-20.30!
Vapaa pääsy
To 26.09.2019
To 10.10.2019
To 24.10.2019
To 07.11.2019
To 21.11.2019
To 12.12.2019

17:30 - 19:00
17:30 - 19:00
17:30 - 19:00
19:00 - 20:30
17:30 - 19:00
17:30 - 19:00

KURKISTUS KULISSEIHIN –LUENTOSARJA KIRJASTOSSA
Opettaja: Hirvonen Tuomo
Luentosarjassa tarkastellaan kriittisesti, mutta asiantuntevasti, mitä valtakunnan ylimmässä
johdossa tehtiin ja tapahtui viime sotien aikana.
Ke 25.09.2019 17:30 - 19:00
Ke 02.10.2019 17:30 - 19:00
Ke 09.10.2019 17:30 - 19:00
− 25.9. Tasapainoilua ja tilannetajua: Suomen valtiojohto vaikeiden valintojen edessä
1941 - 1944
− 2.10. Päämajan hukatut kuukaudet: Miksi sotilasjohto sivuutti tiedustelut talvella ja
keväällä 1944
− 9.10 Arvovalta ja itsekeskeisyys isänmaan edun edellä: Kenraalikunnan keskinäiset välit
viime sodissa.
Ei ennakkoilmoittautumista! Vapaa pääsy!
Huom! Kirjasto palvelee normaalisti em. tapahtumien aikana.
TEATTERIRETKI
KOMISARIO PALMUN EREHDYS Turun kaupunginteatterissa perjantaina 4.10. klo 19.00
Liput 43,00 € + kuljetus.
Sitovat ilmoittautumiset kirjastoon 27.8. mennessä.
TATU JA PATU SYÖMÄÄN!
Esitys kaikille niille, jotka ovat joskus syöneet, syövät juuri nyt tai suunnittelevat syövänsä!
Linnateatterin esitys Tatu ja Patu Syömään Martintalolla perjantaina 8.11. (kellonaika
ilmoitetaan myöhemmin). Esityksen kesto noin 45 min., vapaa pääsy.

VAPAA-AIKATOIMI
Vapaa-aikasihteeri
Anniina Bergfors
puh. 044 744 9410
anniina.bergfors@marttila.fi

TOIMINTATALO HUVILA
Härkätie 723, 21490 Marttila

Marttilan nuorisotila Huvila on nuorten kohtaamispaikka, jossa nuoret saavat olla vapaasti ja halutessaan
osallistua vapaaehtoiseen 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 syyskuusta lähtien. Ajankohtaisia asioita löydät vapaa-aikatoimen omilta sosiaalisen
median tileiltä sekä Marttilan kunnan nettisivuilta. Aikatauluun ja ikärajoihin saattaa tulla poikkeuksia
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.

LEFFAILTA MARTINTALOLLA
Ke 28.8.2019

klo 17:00 Lemmikkien salainen elämä 2
K7/4 liput 9 €, kesto 1h 26 min

klo 19:00 Leijonakuningas
K12/9 liput 9 €, kesto 1 h 58 min
KINOTOUR JA VAPAA-AIKATOIMI

LIIKENNEPUISTO
Liikennepuisto pyörii loppukesän vapaaehtoisten voimin, joten aukioloissa voi olla pientä vaihtelua.
Puiston aukioloajat löytyvät kunnan nettisivuilta (www.marttila.fi) sekä niistä ilmoitetaan kunnan
Facebookissa. Avajaisten tarkempi ohjelma julkaistaan myös siellä. Liikennepuiston avajaisissa on paikallisia
poliiseja kertomassa liikenneturvallisuudesta sekä muuta hauskaa oheisohjelmaa.

MARTINTALON VIIKOITTAIN KOKOONTUVAT RYHMÄT
Vapaa-aikatoimen ryhmät alkavat viikolla 36. Ilmoittautuminen vapaa-aikasihteerille: puh. 044 744 9410 tai
sähköpostitse anniina.bergfors@marttila.fi
Naisten niska-hartiaryhmä: Martintalon kuntosalissa maanantaisin kello 18:30-19:30. Lukukausimaksu on
30€. Ryhmään otetaan 16 ensiksi ilmoittautunutta.
Koko kehon venyttely: Martintalon salissa maanantaisin kello 19:30-20:00. Lukukausimaksu on 20 €.
Naisten circuit: Martintalon kuntosalissa maanantaisin kello 20:00-21:00. Lukukausimaksu on 30 €.
Ryhmään otetaan 16 ensiksi ilmoittautunutta.
Miesten palloilu: Martintalon salissa maanantaisin kello 20:00-21:30.
Varttuneen miesväen liikuntapiiri: Martintalon salissa tiistaisin kello 17:00-18:30.
Naisten kuntopiiri: Martintalon salissa keskiviikkoisin kello 18:00-19:00. Lukukausi maksu on 30€.
Varttuneen väen kuntosaliryhmä: Martintalon kuntosalissa torstaisin kello 10:30-11:30. Lukukausimaksu
on 20 €. Ryhmään otetaan 16 ensiksi ilmoittautunutta.
TenavaTanssi: Martintalon salissa 3-6-vuotiaille torstaisin kello 17:00-17:45. Tutustutaan rytmiikkaan sekä
tanssi- ja musiikkilajeihin leikin avulla. Lukukausimaksu on 25€.
JunnuTanssi: Martintalon salissa 7-10-vuotialle torstaisin kello 18.00-18.45. Tunti sisältää rytmiikkaa,
kehonhallintaa ja eri tansseja. Lukukausimaksu on 25€.
Tanssiksi: Martintalon salissa torstaisin kello 19:00-20:00. Tanssiksi-tanssiliikunta on mukaansa tempaavaa,
kuntoa kohottavaa, iloista ja sosiaalista. Tanssiksi on tanssimusiikkiin pohjautuva liikuntamuoto, jossa ei
tarvita paria. Tanssiksi-tunneilla edetään askeleista erilaisiin askelsarjoihin ja koreografioihin erilaisten
ryhmittelyjen ja musiikin varioinnin kautta. Samalla opitaan seuratanssien oikeanlaisia askelikkoja, joista on
iloa paritanssissa. Tanssilajeina mm. Cha Cha, Salsa, Samba, Rumba, Tango, Jive, Fusku, Hidas Valssi,
Humppa, Valssi, Jenkka ja Polkka. Tanssiksi sopii kaikille ikään ja sukupuoleen katsomatta - senioreille,
junnuille, äijille, erityisryhmille jne. Lukukausimaksu on 30€.
Varttuneen väen tasapainoryhmä: Martintalon salissa perjantaisin kello 11:30-12:30. Lukukausimaksu on
20 €.
Sekasähly: Martintalon salissa sunnuntaisin kello 17:00-18:30. Kaikille avointa harrastesalibandya.
Toiminnallinen treeni: Martintalon salissa sunnuntaisin kello 18:30-19:30. Monipuolista treeniä eri
välineillä. Lukukausimaksu on 30 €.
Auranlaakson kansalaisopistolla myös ryhmiä Martintalolla (asahi ja miesten niska-selkäryhmä).

Harrasteryhmiin ei oteta ilmoittautumisia vastaan eikä kuntosalikäyntejä voi aloittaa
ennen kuin maksut aikaisemmista osallistumisista on suoritettu. Maksullisiin ryhmiin on
ennakkoilmoittautumien, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

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.

Nyt on mahdollista hankkia kausikortti (1.8-31.12.2019), hinta 35€. Kuntosali-tagit, varaukset ja
tiedustelut vapaa-aikasihteeriltä: Anniina Bergfors puh.044 744 9410, anniina.bergfors@marttila.fi
Kuntosaliavaimen hankinta: Maksa panttimaksu 15€ kunnan tilille FI88 5258 0910 0018 80, viitteeksi:
Kuntosaliavaimen panttimaksu ja kuntosalikävijän nimi. Tagi luovutetaan maksukuittia vastaan. Kuntosalin
tagien panttimaksuja ei oteta vastaan käteisellä. Ilmoita yhteistietosi (nimi, osoite, puhelinnumero ja
sähköposti) vapaa-aikasihteerille: anniina.bergfors@marttila.fi. Avain tulee käydä henkilökohtaisesti
kuittaamassa kunnantalolta.

ILMAINEN KUNTOSALIN KÄYTTÄJÄKOULUTUS
Tutustutaan kuntosalin laitteisiin ja niiden käyttöön ohjaajan opastuksella. Keskiviikkona 25.9.2019
klo 17-18:00. Sitova ilmoittautuminen vapaa-aikasihteerille 23.9. mennessä. Tunti on tarkoitettu uusille
kuntosalin käyttäjille ja niille, joille kuntosalilaitteet eivät ole tuttuja.

MARTTILAN KUNNAN
YLEISURHEILUMESTARUUSKILPAILUT
Keskiviikkona 4.9.2019 klo 17:30 Marttilan
yleisurheilukentällä. Kilpaillaan 3-otteluina (heitto,
juoksu ja hyppy), tarkempi lajiohjelma nähtävillä
kilpailupaikalla. Sarjat: T/P 6, 8, 10, 12, 14, 16 ja
yleinen. Kaikki mukaan! Osallistujien tulee olla
ajoissa paikalla!
SAVISEUTU PYÖRÄILEE 2019-HAASTEKAMPANJA
PÄÄTTYY
Pyöräily päättyy 31.8.2019 ja pyöräilyvihot
laatikoineen otetaan pois. Tulokset kuntien
välisestä kisasta tulevat syyskuun loppupuolella.
Samalla ilmoitetaan arvonnassa voittaneet
haastepyöräilijät. Kaikkien osallistujien kesken
arvotaan pääpalkintona polkupyörä ja lisäksi
muita pienempiä palkintoja.
SAVISEUTU KÄVELEE 2019-HAASTEKAMPANJA
Kävely/juoksukampanja 1.9. – 31.12.2019 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 vapaa-aikatoimistoon tai kirjastoon. Palautettujen lomakkeiden kesken
arvotaan palkintoja sekä eniten kilometrejä kerännyt palkitaan. Käy testaamassa Marttilan upeita
kuntoratoja! Kaikki mukaan reippailemaan!
TALVIUINNIT PALAISILLA ALKAA
Talviuinnit alkavat keskiviikkona 25.9.2019. Sauna on lämpimänä keskiviikkoisin kello 17-20:00. Saunan
siivouksesta vastaavat käyttäjät. Vapaaehtoisia tarvitaan iltaisin saunan sulkijoiksi, jos otat vuoden aikana
vähintään kuusi sulku-/siivousvuoroa, saat saunoa koko talven ilmaiseksi. Voit varata itsellesi sopivat
sulkuvuorot vapaa-aikasihteeriltä, varatut vuorot nähtävissä myös Palaisten saunarakennuksen seinältä.
Talviuintiin osallistuvan tulee saapua saunalle viimeistään kello 19:00. Koko kausi maksaa 60€, syksy 30€,
kevät 40 € ja kertamaksu 3€. Saunalla on käyttäjävihko, johon jokainen käyttäjä merkkaa käyntinsä.
Kertamaksun voi maksaa paikan päällä käteisellä. Kausimaksut laskutetaan, joten sitä varten ota yhteyttä
vapaa-aikasihteeriin.
VUODEN 2019 SEURATYÖNTEKIJÄN VALITSEMINEN
Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry on kuntakohtaisesti palkinnut vuoden seuratyöntekijät. Nyt valitaan
jo Marttilan 23. 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 ja 2018 Päivi Korpiaho.
Seuratyöntekijät palkitaan 2020 LiikU:n Urheilugaalassa. Ehdotukset Vuoden Seuratyöntekijäksi pyydetään
toimittamaan kirjallisina vapaa-aikatoimistoon syyskuun loppuun mennessä.

MARTINTALON SALIN KÄYTTÖVUOROT SYKSY 2019
Maanantai
klo 8.30-9.30 alle kouluikäisten liikuntatuokio (ei ohjausta)
klo 10.15-11.15 päiväkoti
klo 15.00-16.00 Auranlaakson kansalaisopisto
klo 17.00-17.45 koulun kerhotoiminta
klo 17.45-18.30 Marttilan Murto (4-5- vuotiaat)
klo 18.30-19.30 MarttMu (eskari-1.lk)
klo 19.30-20.00 koko kehon venyttely
klo 20.00-21.30 miesten palloilu
Tiistai
klo 9.15-10.50 päiväkoti
klo 11.50-13.35 koulu
klo 14.30-16.00 koulun kerhotoiminta
klo 16.00-17.00 MarttMu yu (x-ryhmä)
klo 17.00-18.30 varttuneen miesväen liikuntapiiri
klo 18.30-20.00 MarttMu yu (2-4. lk)
Keskiviikko
klo 11.30-12.30 esikoulu
klo 12.50-14.30 koulu
klo 17.00-18.00 MarttMu, yu (5lk. ->)
klo 18.00-19.00 naisten kuntopiiri
klo 19.00-20.15 MarttMu T8-T10
Torstai
klo 8.30-9.30 esikoulu
klo 9.30-14.30 koulu
klo 14.30-16.00 boccia, Marttilan Eläkeliitto
klo 17.00-17.45 TenavaTanssi
klo 18.00-18.45 JunnuTanssi
klo 19.10-20.10 Tanssiksi
klo 20.10-21.30 MarttMu, höntsä palloilu
Perjantai
klo 8.35-10.00 koulu
klo 11.30-12.30 varttuneen väen tasapainoryhmä
klo 13:30-14:30 koulu
klo 16.00-21.00 sulkapallo, vuorojen varaus vapaa-aikatoimistosta, puh. 044 7449410
Lauantai
klo 10.00-11.30 MarttMu, perhepeuhu
klo 12.00-18.00 sulkapallo, vuorojen varaus vapaa-aikatoimistosta, puh. 044 7449410
Sunnuntai
klo 12.00-13.30 MarttMu, palloilu P11
klo 13.30-15.00 MarttMu, palloilu P06
klo 15.00-17.00 MarttMu, palloilu P09
klo 17.00-18.30 sekasähly
klo 18.30-19.30 toiminnallinen treeni

Martinkosken seurakunnan tapahtumia syksyllä 2019
Ajankohtaiset tapahtumatiedot löydät Auranmaan Viikkolehden seurakuntailmoituksista
perjantaisin, verkkosivuilta www.martinkoskenseurakunta.fi ja Facebook-sivulta Martinkosken
seurakunta. Seuraa ilmoittelua!

JUMALANPALVELUKSET MARTTILASSA
su 1.9. klo 10 Messu. Nurmi, Haapalainen.
su 8.9. klo 18 Messu. Hietalahti, Haapalainen.
su 22.9. klo 10 Perhemessu. Hietalahti, Marjut Jaakola, Koskivainio, Orre.
su 29.9. klo 15 Messu. Risto Kantonen, Haapalainen.
su 13.10. klo 10 Messu.
su 20.10. klo 10 Messu.
su 27.10. klo 10 Sadonkorjuun kiitosmessu ja juhla seurakuntatalolla.
la 2.11. klo 10 Pyhäinpäivän messu. Messussa luetaan viime
pyhäinpäivän jälkeen Marttilan hautausmaalle siunattujen
nimet ja heille sytytetään kynttilät.
su 10.11. klo 10 Pyhän Martin messu.
su 17.11. klo 15 Messu.

JUMALANPALVELUKSET KOSKELLA
su 8.9. klo 10 Messu kappelissa. Hietalahti, Haapalainen.
su 15.9. klo 10 Kansanlaulukirkko kappelissa. Nurmi, Haapalainen. Musiikissa palvelee Kööri.
su 22.9. klo 15 Perhemessu seurakuntatalolla. Hietalahti,
Koskivainio.
su 29.9. klo 10 Messu. Risto Kantonen, Haapalainen.
su 6.10. klo 10 Messu, seurakunnan lähetyspyhä. Hietalahti,
Matleena ja Sakari Pinola, Haapalainen.
su 13.10. klo 15 Messu kappelissa.
su 27.10. klo 10 Sadonkorjuun kiitosmessu. Hietalahti, Orre.
la 2.11. klo 10 Pyhäinpäivän messu. Messussa luetaan viime
pyhäinpäivän jälkeen Kosken hautausmaalle siunattujen nimet ja
heille sytytetään kynttilät.
su 3.11. klo 15 Urkumessu Annum per Annum.
su 17.11. klo 10 Messu seurakuntatalolla, näkövammaisten
kirkkopyhä. Orre.
su 24.11. klo 10 Messu.

MARTTILAN KIRKKOMUSEO
Avoinna sopimuksen mukaan, ota yhteyttä seurakuntamestari Tanja Savoseen, p. 044 744 3216.

MUSIIKKITYÖ
Martinkosken kirkkokuoro palvelee laulullaan sekä Kosken että Marttilan kirkoissa. Kuoro
harjoittelee torstaisin klo 18 Kosken seurakuntatalolla, toisinaan harjoitukset pidetään myös
perjantaina. Kuoroa johtaa Aija-kanttori. Syyskauden harjoitukset alkavat to 5.9. Tervetuloa
mukaan hyvän mielen kuorotoimintaan!
Laulutupa Marttilassa ja Eläkekuoro Koskella jatkavat myöhemmin syksyllä, seuraa ilmoittelua!
Kauneinta romanttista pianomusiikkia
Kosken seurakuntatalolla su 1.9. klo 15.
Pianotaitaiteilija Ilja Kruglov. Säveltäjäniminä
ovat Frédéric Chopin, Pjotr Tsaikovski ja Sergei
Rachmaninov. Väliajalla voi ostaa kupposen kahvia ja herkkuja Kanttorin Kahvilasta. Konserttiin
on vapaa pääsy, ohjelmavihkosen saa 10 eurolla.

DIAKONIATYÖ
Diakonin vastaanotto ajanvarauksella
p. 044 744 3212.
Seuraa diakonian viikkotoimintaa Marttilassa ja Koskella netistä ja Auranmaan viikkolehdestä!
Ikäihmisten aamupäivä vanhusten viikolla ti 8.10. klo 9.30 alkaen Marttilan seurakuntatalolla.
Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin.
Virsipiiri Kosken Palvelukeskuksessa parittomien viikkojen tiistaisin klo 10. Syyskausi aloitetaan
ti 8.10.
Näkövammaisten askarteluiltapäivä Kosken seurakuntatalolla ti 15.10. klo 12–14.
Lisätietoja Riitta Lahdelta. Tervetuloa kaikki näkövammaiset läheisineen!

LÄHETYSTYÖ
Lähetyksen laulutilaisuudet Marttilassa kuukauden kolmantena keskiviikkona. Syyskaudella kokoonnutaan 18.9. seurakuntatalolla klo 18 Raamattuillan yhteydessä, lisäksi ke 16.10. kello 13
Harstisilla Kapantie 49 ja ke 20.11. kello 13, paikka vielä avoin.
Lähetyksen Kenianpiiri Koskella, seuraa lehdestä milloin syksyllä ollaan koolla.
Kaksi iltaa Raamatun äärellä ke 18.9. ja to 19.9. klo 18 Marttilan seurakuntatalolla. Keskiviikon
illassa arpajaiset, arpajaispalkintoja otetaan vastaan. Järjestäjänä Sleyn Marttilan osasto.
SRK:n lähetysmatkaseurat Kosken seurakuntatalolla la 5.10. klo 18. Illan puhujina ovat Johannes
Pigg ja Erkki Pirnes. Tervetuloa!
Lähetyslounas Kosken seurakuntatalolla la 2.11.

Jennyntuvan lähetyskirppis Koskella (Maijankuja 4) on avoinna keskiviikkoisin klo 9–12 niin
pitkälle syksyyn, kuin sää sallii. Ostostenteon lomassa voi istua hetken ja nauttia kupin kahvia pullan kera. Jennyntupaa pyörittävät seurakunnan vapaaehtoiset ja myyntituotto ohjataan lähetystyön
hyväksi.

LAPSI- JA PERHETYÖ
Perhekerho Marttilassa keskiviikkoisin 14.8. alkaen klo 10–
12 ja Koskella maanantaisin 12.8. alkaen klo 10–11.30.

MAJATALOILLAT
Majataloillat torstaisin klo 18 Kosken seurakuntatalolla sisältävät sanaa, musiikkia ja yhdessäoloa
iltateen äärellä. Syyskaudella Majataloiltoihin kokoonnutaan:
• to 12.9.
• to 17.10. Vieraana Missio Iltalampun isä, syvien tuntojen tulkki Taisto Tapio Laakso. Hän
kertoo neljännesvuosisataisesta hengellisestä radiotyöstään.
• to 21.11.
Majataloiltoihin olet lämpimästi tervetullut juuri sellaisena kuin olet!

ISRAELIN KEVÄÄSEEN
Seurakuntamatka vuonna 2020
Ensi keväänä 17.–25.4.2020 on matkakohteena Jerusalem ja Tiberias ympäristöineen. Retkillä tutustumme
päivittäin oppaan johdolla Raamatun historiaan ja nykyajan Israeliin. Kävely kohteissa on haastavaa, siksi matkaa ei suositella liikuntaesteisille.
Majoitus: Betlehemissä hotelli Paradise ja Tiberiaassa
Dona Gracia.
Matkan hinta: 1.190 € + retkipaketti 350 €. Matkan hintaan sisältyvät lennot, majoitus kahden hengen huoneissa, puolihoito (7 aamiaista ja 6 illallista hotellissa), kuljetukset lentokentän ja matkakohteiden välillä, hotellihenkilökunnan ja bussinkuljettajan palvelurahat sekä Toiviomatkojen suomenkielisen oppaan palvelut. Retket ja käyntikohteiden sisäänpääsyt eivät sisälly matkan perushintaan. Yhden hengen huoneen hinta 390 €. Ennakkomaksu on 200 €, loppumaksu suoritetaan viimeistään 40 päivää ennen matkaa.
Varaukset lennosta ja majoituksesta tehdään syksyllä, joten ilmoittautumisten aika on koittanut.
Matkalaisella tulee olla matkavakuutus, joka sisältää peruutusvakuutuksen. Peruutustilanteessa kustannuksia on lentoyhtiöltä,
hotelleilta ja matkatoimistolta. Ilmoittautumisia ottaa vastaan
Janne J. Nurmi, janne.nurmi@evl.fi, p. 044 744 3213 ja kirkkoherranvirasto, martinkosken.seurakunta@evl.fi, p. 044 474 3414.

SUVIRANNAN HARTAUDET ovat kuukauden alussa torstaina kello 13
to 5.9., 3.10. ja 7.11 ehtoollishartaus.
MUUTA
Verenluovutustilaisuus Kosken seurakuntatalolla to 3.10. klo 14–18. Luovuttajille kahvit ja pientä
evästä. Järjestäjänä SPR:n Veripalvelu.

YHTEYSTIEDOT
Kirkkoherranvirasto
Marttilan toimipiste
Kirkkotie 3, 21490 Marttila
p. 044 474 3414
martinkosken.seurakunta@evl.fi
avoinna ma klo 9–12 ja ke klo 13–16
Kosken toimipiste
Maijankuja 6, 31500 Koski Tl
avoinna ti klo 9–14 ja to klo 12–16
Työntekijät
kirkkoherra Tapio Hietalahti p. 044 474 3410, tapio.hietalahti@evl.fi
kappalainen Janne J. Nurmi p. 044 744 3213, janne.nurmi@evl.fi
talouspäällikkö Sirkku Tulonen p. 044 744 3211, sirkku.tulonen@evl.fi
seurakuntasihteeri Päivi Pakkanen p. 044 474 3414, paivi.pakkanen@evl.fi
kanttori Aija Haapalainen p. 044 744 3215, aija.haapalainen@evl.fi
diakoni (perhe- ja kasvatustyö) Tiina Orre p. 044 474 3413, tiina.orre@evl.fi
diakonissa vs. Risto Hiltunen p. 044 744 3212, risto.hiltunen@evl.fi
lastenohjaaja Kati Koskivainio p. 044 744 3220, kati.koskivainio@evl.fi
seurakuntamestari (Koski) Markku Kullanmäki p. 044 474 3416, markku.kullanmaki@evl.fi
seurakuntamestari (Marttila), kiinteistöpäällikkö Tanja Savonen, p. 044 744 3216,
tanja.savonen@evl.fi
seurakuntatyöntekijä (Koski) Laila Virrasoja p. 044 474 3415, laila.virrasoja@evl.fi
vapaaehtoinen lähetyssihteeri Pirjo Harstinen, 050 525 1161, pharstinen@gmail.com
Valokuvat: Aija Haapalainen, Tiina Orre, Janne J. Nurmi.

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 Marttilasta ja toiminnanjohtaja/sihteeri
Tuovi Löytynoja.
4H-KERHOT MARTTILA
4H-Askartelukerho joka 2. to klo 15.30-16.45 koululla alkaa 3.10.
Kokoontumisia 6 kertaa ennen joulua. Kerhossa haastavaa kädentaitoja
kehittävää toimintaa ja leppoisaa yhdessäoloa. Tarvikemaksu 4H-jäsenille 10 e ja muille
kerhon hinta on 45 e.
Kokkikerhot Martintalolla eri ikäryhmille ovat jatkumassa. Käytännön järjestelyt ovat vielä
kesken ja näistä ryhmistä ilmoitetaan koulun kautta perheille.
Heppakerho Kylämäen Hevostilalla Marttilassa maanantaisin 30.9 alkaen klo 16-17.
Kerho on suunnattu 2-7 luokkalaisille. Kerho sis. hevosten hoitoa, hevosella ajoa,
ratsastuskokeilua, teoriaa, keppihevostelua. Jatkossa on mahdollista suorittaa SRL:n
Hevostaitomerkkejä. Ilmoittautumiset kerhoa ohjaavalle Roosa Merilahdelle 044 584 5800
4H-jäsenmaksu = kerhomaksu.
Ratsastuskerho
Riitta Kilpiön Onnenperän tallilla. Kokoontumiskertoja on syksyn aikana kymmenen
kertaa. Kerho alkaa lauantaina 28.9. klo 14-15- puolta tuntia ennen ratsastusta voi tulla
kunnostamaan omaa ratsua. Omavastuuosuus 4H-jäsenille 18 e/ratsastuskerta.
Kerhoihin voi ilmoittautua soittamalla 4H-toimistoon puh. 050 588 7693, s-postitse
harkatie@4h.fi tai kotisivujemme nettilomakkeella https://harkatie.4h.fi/4h-kerhot/kerhoihinilmoittautuminen/

KERHOHELPPIKURSSI yöleirinä (11-13 V) – 20.-21.9. Sauvon Ahtelassa. Kurssi alkaa
klo pe 17 ja päättyy klo 15 lauantaina. Ohjaustyöstä kiinnostuneille kerhohelpeille
suunnattu käytännön läheinen koulutus. Maksuton 4H-jäsenille. Muille 35 e.
Ilmoittautumiset Tuoville viimeistään ma 16.9.
OSAAVA KERHONOHJAAJA -KOULUTUS yöleirinä (13 v-) -20.-21.9. Sauvon
Ahtelassa. Kurssiaikataulu kuten Kerhohelppikurssillakin. Kerhojen ohjaamisesta
kiinnostuneille nuorille. Maksuton 4H-jäsenille ja muille 35 e. Ilmoittautumiset Tuoville viim.
ma 16.9.
AJOKORTTI TYÖELÄMÄÄN -koulutus 8-luokkalaisille Kosken seudun yläasteella
yrittäjien päivänä 5.9. (4 oppituntia)
Koulutuksessa opetellaan työn hakemista, tehdään positiivinen cv ja video-cv sekä
saadaan työelämävinkkejä yrittäjävieraalta. Yhteistyökumppanina OP-ryhmä

DIGIPALVELUT JA MEDIA OSANA HÄRKÄTIEN 4H-YHDISTYKSEN
TOIMINTAA
Aluehallintoviraston rahoittama 2-vuotinen hanke edistää lasten ja nuorten
valmiuksia hyödyntää digitaalista mediaa ja teknologiaa itsenäisesti,
aktiivisesti ja luovasti.
Kerhoissa digi-media -teemaista ohjelmaa syksyn aikana.
ITSE TEHTY RAHAA NUORTEN PROJEKTEILLE
Nuorten oma tekeminen, toiminta tai tapahtuma voi saada rahoitusta. Syksyn
haku alkaa 1.9.-31.10.
KANSAINVÄLINEN 4H
http://www.4h.fi/tekemista/maailmalle/
Ensi kesän nuorisovaihto-ohjelmiin haku on nyt ajankohtainen!
VALMISTA NUOREN IDEASTA -kehittämishanke (1.9.2018 -31.3.2020)
Valmista nuoren ideasta -kehittämishankkeen tarkoituksena on saada 13-28 –vuotiaat
nuoret aktivoitumaan ja tuottamaan erityisesti itselleen, mutta samalla myös muille
mielekästä toimintaa. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja
sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta, hakijana on Loimaan
4H-yhdistys ja hankekumppanina Härkätien 4Hyhdistys.
Vielä on mahdollista toteuttaa oma unelmasi – ota
rohkeasti yhteyttä.
Yritys -yhteisö-kotitalous – kaipaatko työntekijää ?
Jos sinulla on tekemätöntä työtä ilmoita työpaikasta kotivisujemme kautta.
Työnantajana voi toimia halutessasi myös 4H-yhdistys joka hoitaa kaikki nuoren
työnantaja-velvoitteet – sinä/yrityksesi/yhdistyksesi hoidat vain yhdistyksen lähettämän
laskun.Nuoren työhön opastamisessa tuetaan työn teettäjää.

Nuori 13 – 28 -vuotias!
Jos olet työtä vailla, ilmoittaudu työntekijäreserviimme kotisivujemme kautta.
https://harkatie.4h.fi/nuorten-tyollistaminen/haen-toita-lomake-2019/

TYÖ 4H-YRITTÄJÄNÄ
Jos olisi kova innostus kokeilla oman idean toteuttamista tai palvelun myyntiä niin
vaihtoehtona voisi olla 4H-yrityksen perustaminen. 4H-yritys on 13 v täyttäneen nuoren tai
nuorisoryhmän juttu. Ole yhteydessä Tuoviin jos asia sinua mietityttää. Sovitaan
tapaaminen ja kerron lisää tästä mahdollisuudesta. Opintopisteiden saanti on mahdollista
jos nuoren 4H-yritys toimii vähintään
3 kuukautta – hyvä etu tulevaisuutta ajatellen.
Myynti- ja markkinointipaikkoja omille tuotteille kevään kuntatapahtumissa.
OMAT TEOT -OMAT RAHAT – Redy4Bisnes – piknikristeily la 5.10. (12v-)
Kiinnostaako 4H-yrittäjyys? Lähde mukaan Ready4Bisnes -risteilylle tapaamaan muita
samaa pohtivia nuoria. Omavastuu ruokailuista 20 e. /Järj. Digi&Media -hanke.
Varaa paikkasi viim. 16.9.

METSÄKULJETUKSET 2019
Härkätien 4H-yhdistykselle on myönnetty Suomen Metsäsäätiön metsäkuljetusapurahaa
ala- ja yläkoululaisia tutustumismatkoihin metsäteollisuuteen ja kohteisiin joissa metsien
moninaiskäyttöön voi tutustua. Rahoitus (740 e) riittää kolmeen bussikuljetukseen.

4H-KILPAILUT
Vuoden 2019 4H-kerho
Kilpailuun voivat osallistua vuoden 2019 aikana toimineet 4H-kerhot. Teemana hyvät teot.
4H-yhdistyksen päättyy 15.1.2020
Vuoden 4H-yritys
Kilpailuun voivat osallistua kaikki vuoden 2019 aikana toimineet 4H-yritykset. Myös
valtakunnallinen kilpailu http://www.4h.fi/tekemista/kilpailut/vuoden-4h-yritys/.
Kilpailuaikaa 15.1.2020 saakka
KASVATA JÄTTIPORKKANA -KISA 2019
Kilpailuaika 1.5. -6.10.2019
Kilpailu on suunnattu 6-17 -vuotiaille nuorille ja siinä on vain yksi sarja ja kilpailuaikaa on
6.10.saakka jolloin kilpailuaineiston tulee olla perillä.
Palauta täytetty kasvatuskortti postitse Härkätien 4H-yhdistys, Härkätie 773, 21490
Marttila tai nettilomakkeella kotisivujemme kautta www.harkatie.4h.fi + lisäksi kuva
porkkanasta naaatteineen kilpailuun osallistujan kanssa puhelimitse puh 050 588
7693 tai
s-postitse harkatie@4h.fi
Kolme komeimman jättiporkkanan kasvattajaa palkitaan lahjakortilla
1. sija -palkinnon arvo 100 e
2. sija-palkinnon arvo 50 e
3. sija- palkinnon arvo 30 e
Palkintotuotteet nuori saa siten itse valita.
Lisätietoja ja kasvatuskortti sivuilla
https://harkatie.4h.fi/kasvata-jattiporkkana-kisa/

4H-jäsenyys 1.9.2019 -30.8.2020 – nyt on aika uudistaa/päivittää 4H-jäsenyytesi.
Jäsenmaksu 35 e/hlö ja 70 e/perhemaksuna. Liity ja tule mukaan toimintaamme.
Liittyminen tapahtuu kotisivujemme kautta https://harkatie.4h.fi/4h-jasenyys/
VISIOMME:
”Härkätien 4H-yhdistys on alueellisesti toimiva, ajassa oleva, lasten ja nuorten osaamista
ja yritteliäisyyttä tukeva nuorisoyhdistys sekä merkittävä nuorisopalvelujen tuottaja”

http://marttila.mll.fi
mll.marttila@gmail.com

PERHEKAHVILA VEKARAVINTTI jatkuu maanantaisin aamupäivällä. Tervetuloa!
SATUTUOKIOITA tulossa. Seuraa ilmoittelua!
KYLÄMUMMIEN JA -VAARIEN koulutus ke 11.9. klo 9-11.00 Huvilalla. Tervetuloa mukaan kaikki
lasten kanssa toimisesta kiinnostuneet. Lisätietoja Jenni Nurminen puh. 050 410 2330.

t alkavat ti 17.9. Marttilan koululla. Ryhmät kokoontuvat 12 kertaa.
Huom! Koulun lomaviikoilla EI muskareita.
Perhemuskari alle 3-vuotiaille vanhemman seurassa klo 17-17.30 (tarvittaessa toinen ryhmä klo 1818.30) 25 € yhdistyksen jäsen / 30 € ei-jäsen, sisarale 10 €
Lasten muskari 3-6-vuotiaille klo 17.30-18.00 25 € yhdistyksen jäsen / 30 € ei-jäsen, sisarale 10 €.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Leena Hakala puh. 045 674 8845 leenahakala81@gmail.com
Alakoulun DISCO ke 9.10. klo 18-20.00 Ollilan nuorisoseurantalolla. Sisäänpääsy 1€, sis. arvan.
Koko perheen HALLOWEEN-DISCO
pe 1.11. klo 18-20.00 Nuorisoseurantalolla.

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAMME!
Tarvitsemme apua tapahtumien järjestämisessä. Jos haluat tehdä vapaaehtoistyötä
mukavassa porukassa, ota yhteyttä!
Käy tykkäämässä meistä myös FACEBOOKISSA!

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

110 vuotta liikettä

Ulkoliikuntakauden päätyttyä Marttilan Murron liikuntaryhmät siirtyvät talvikaudeksi sisäharjoituksiin Martintalolle.
Toimintaa järjestetään talvellakin kaiken ikäisille lapsille ja nuorille.
LASTEN LIIKUNTAKERHOT kokoontuvat maanantaisin Martintalolla 23.9.2019 alkaen. Varusteeksi riittävät
sisäliikuntavaatteet, sisätossut sekä juomapullo
-Tytöt ja pojat 2014-2015 -syntyneet kello 17:45 – 18:30
-Tytöt ja pojat 2012-2013 -syntyneet kello 18:30 – 19:30
Liikuntakerhoissa liikutaan, pelaillaan ja leikitään monipuolisesti yleisurheilu- ja palloilujaoston vetäjien ohjaamina.
Liikuntakerhojen syyskausi päättyy 2.12.2019, jolloin pidetään syksyn viimeiset harjoitukset.
Syyslomaviikolla ei ole kerhoja. Tiedustelut Elisa tai Aleksi. Talvikausi 30 €.
YLEISURHEILURYHMÄT harjoittelevat talvikaudella:
Tiistaisin kello 18:30 – 19:30 2011 – 2009 syntyneet
Keskiviikkoisin 17:00 – 18:00 2008-syntyneet ja vanhemmat
Kerhot kokoontuvat ensimmäisen kerran viikolla 40, ti 1.10. ja ke 2.10.2019. Varusteeksi riittävät
sisäliikuntavaatteet, sisätossut sekä juomapullo. Kerhot päättyvät viikolla 49, 3. ja 4.12.2019, syyslomaviikolla ei ole
kerhoja. Syyskausi 30 €.
Yleisurheilun osalta kesäkautta on vielä jäljellä. Harjoitukset kentällä jatkuvat elokuun loppuun asti.
Seuran mestaruuskisat kisataan perinteisesti 3-otteluna ke 21.8.2019 klo 17:30
(Huom! aloitusaika) urheilukentällä. Sarjat 7-, 9-, 11-, 13-, 15-vuotiaat ja yleinen.
Tiedustelut yleisurheilujaoston pj., Elisa Sinkko, elisa.sinkko@gmail.com
tai 044-3527628.

Murron JALKAPALLOILIJOIDEN ULKOKAUSI jatkuu vielä lokakuulle ja seuran
sivuilta, www.marttilanmurto.fi , löydät kotiotteluiden aikataulun -tervetuloa
kannustamaan!
Uusille jalkapalloilijoille joukkueita sekä pojille että tytöille. Lisätietoja saat joko seuran sivuilta tai palloilujaoston
puheenjohtajalta, Aleksi Agge p.040 7290058.
FRISBEEGOLF
Marttilan Murto on liittynyt Suomen frisbeegolfliittoon ja saanut ensimmäiset lisenssiurheilijansa myös tässä lajissa.
Marttilan frisbeegolfradalla pelataan taas lumen tuloon saakka viikkokilpailuja joka toinen torstai klo 18.00,
parittomat viikot. Myöhemmin syksyllä, iltojen hämärtyessä, kisapäivä vaihtuu lauantaiksi. Tulokset ja tiedotus
ryhmässä facebook/Marttila & Koski TL Frisbeegolf. Ilmoittautuminen ja tulokset myös discgolfmetrix.com.
Frisbeejaoston puheenjohtaja Jarmo Kujanpää, puh. 044 053 8234

KANSALAISOPISTON KURSSIT ALKAVAT!
Viisikymmentävuotista taivaltansa juhlistava Auranlaakson kansalaisopisto toivottaa kaikki marttilalaiset
tervetulleiksi kursseillensa! Lukuvuosi käynnistyy useimpien ryhmien osalta syyskuun toisella viikolla.
Ilmoittautumiset alkoivat 22.8. ja jatkuvat edelleen. Netinkautta on mahdollista varata kurssipaikkoja
ympäri vuorokauden (myös viikonloppuisin) os. www.opistopalvelut.fi/auranlaakso ja puhelimitse arkisin
klo 9–15 040-6722 969. Opinto-ohjelma on jaettu marttilalaisiin koteihin elokuussa. Ellet ole painatetta
saanut, voit noutaa sen Marttilan kirjastosta, kunnanvirastosta tai Kyröstä opiston toimistosta. Ohjelman
näköisversio on luettavissa myös opiston kotisivuilla osoitteessa www.opistot.fi. Marttilassa on alkamassa
esimerkiksi seuraavia luentoja ja kursseja:
Kurkistus kulisseihin –luentosarja:
Marttilan kirjasto, keskiviikkoisin klo 17.30 – 19, everstiluutnantti, tietokirjailija Tuomo Hirvonen: 25.9.
Tasapainoilua ja tilannetajua: Suomen valtiojohto vaikeiden valintojen edessä 1941–44; 2.10. Päämajan
hukatut kuukaudet. Miksi sotilasjohto sivuutti tiedustelut talvella ja keväällä 1944? sekä 9.10. Arvovalta
ja itsekeskeisyys isänmaan edun edellä: Kenraalikunnan keskinäiset välit viime sodissa. Toteutus
Marttilan kirjaston ja kansalaisopiston yhteistyönä. Luentoihin on vapaa pääsy!
IKIS-verkkoluennot:
Marttilan kunnanvirasto, keskiviikkoisin klo 14 – 16: 2.10. Ikääntyminen ja muistisairaudet: ennaltaehkäisy
ja hoidon mahdollisuudet, dosentti, FT Ulla Eloniemi-Sulkava; 16.10. Toimintakyvyttömyyteen
varautuminen – omaisten apu, edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus, dosentti, OTT Eva Gottberg sekä
4.12. Voiko menneisyydestä oppia? Rikoshistorian kummallisuuksia ja niiden vaikutus Suomen
rikoslainsäädäntöön, historioitsija Teemu Keskisarja. Luentoihin on vapaa pääsy!
Laula kanssain – opisto 50 vuotta yhteislauluillat:
Marttilan kirjasto, torstaisin klo 17.30 – 19 26.9., 10.10., 24.10., 21.11. ja 12.12. Huom. joistain
ennakkotiedoista poiketen ei kokoonnuta 12.9! Martinviikon kunniaksi 7.11. extraohjelmaa ja
poikkeusaikataulu klo 19 – 20.30. Lauletaan monenlaista musiikkia iskelmistä ikivihreisiin ja kupleteista
kansanlauluihin. Rohkeasti mukaan! Vetäjänä musiikkipedagogi Anna Schukov. Toteutus Marttilan kirjaston
ja kansalaisopiston yhteistyönä. Vapaa pääsy!
Puhallinmusiikin alkeet lapsille ja nuorille (110113): Jari Auramo, Marttilan koulu, to klo 17 ja
Puhallinmusiikin jatkoryhmä (110114) klo 18.30, 12.9. alk.
Niska-selkäkurssi miehille (830615) Anneli Puukka, Martintalo, ma klo 17.30, 9.9. alk.
Asahi-terveysliikunta (830408) Minna Vainio-Järvinen, Martintalo, ma klo 15, 9.9. alk.
Asahi-terveysliikunta (830404) Minna Vainio-Järvinen, Marttilan koulu, to klo 18, 12.9. alk.
Hathajooga (830807) Tarja Martti, Marttilan koulu pe klo 19, 13.9. alk.
Ompelu (114103) Marja-Liisa Lankinen, Marttilan koulu ke klo 18, 11.9. alk.
Kudonta (114006) Arja Hakala, Marttilan kudontatila to klo 18, 12.9. alk.

AURANLAAKSON KANSALAISOPISTO

www.opistot.fi

Kiitos kaikille kirppisralliin jollakin tapaa (myyjille, ostajille, järjestäjille ym.) osallistuneille!
SYYSKOKOUS tiistaina 1.10.2019 klo 18.30 Marttilan Osuuspankin kerhohuoneella.
Esillä sääntömääräiset asiat, jonka jälkeen esittelyssä lupiinituotteita, mm. luomu lupiinijauhoa,
lupiinirouhetta ja lupiinipastaa. Viljelijä/Esittelijänä Esa ja Maarit Heinonen Koivunalhon
luomutilalta. Kahvitarjoilu ja lupiinimaistiaisia. Tervetuloa!
Syksyllä tulossa PERUNAKURSSI, seuraa ilmoitteluamme.
Seuraa ajankohtaisia uutisiamme Auranmaan viikkolehdestä, kunnan nettisivuilta ja facebookista
www.facebook.com/MarttilanMaatalousnaiset.
Marttilan kirppisralli
kiittää ja kumartaa! Pahoittelemme aiheuttamaamme ajoittaista
ruuhkaa kylillä.. Numerokylttejä voi palauttaa vielä Prunkilaan
Nummilaan, Kapantie 98
www.facebook.com/MarttilanKirppisralli

MARTTILAN KARJALASEURA RY
Piirin järjestämä kesämatka 31.8. Helsinkiin, kiertoajelu, tutustuminen Temppeliaukion kirkkoon,
Oodiin, kansallismuseoon ja ruokailu ravintola Kareliassa. Ilmoittautumiset Irmelille
puh.044 084 5607
Kyykkäkisat Kuusjoen kentällä 7.9. klo 10
Piirin ulkoilupäivä 14.9. klo 13 Suomusjärven Sisun majalla. Hallitus kokoontuu klo 12
Perinneruokapidot 20.10.Halikon seurakuntatalolla.
Tervetuloa mukaan toimintaamme.

ELÄKELIITON MARTTILAN YHDISTYS RY
Kimppakävelyä torstaisin klo 10.00 urheilukentän maastossa
Pelikerho Kuokalla kuukauden 2. keskiviikko klo 14.00-15.30 syyskuusta alkaen
Boccia Martintalolla torstaisin klo 14.30-16.00. Ensimmäinen vuoro 5.9.2019
Lauluryhmä Huvilassa kuukauden 2. ja 4. tiistai klo 9.30-11.30. Ensimmäinen kokoontuminen
10.9.2019
Käsityökerho Huvilassa kuukauden 3. keskiviikko klo 9.30-11.30. Alkaa 18.9.2019.
Eläkeläisten käsitöitä nähtävänä kirjastossa lokakuun ajan.
Tanssit Laurilan lavalla la. 14.9. klo 19.00 Focus & Sakke Kotilainen
Päiväretki Lehmirantaan suunnitteilla syys-lokakuussa
Jouluristeily 25.-26.11.2019
Lisätietoja retkistä ja matkoista eija.karttunen@live.fi puh. 040 544 5120
Tervetuloa mukaan toimintaamme!
Eläkeliiton tuotteita (adressit, onnittelukortit) myyvät Tuija ja Erkki Rautarinta Prunkilasssa
(Kapantie 5), Raili Lehtovaara kirkolla (Sepäntie 2) ja Eeva Anttila Ollilassa (Härkätie 1558)

MARTTILAN A-KILTA
Kokoontuu joka kuukauden toinen arkitiistai klo 17.00-19.30 Marttilan kunnanviraston alakerrassa,
Härkätie 773. Yhteyshenkilö Pekka Holmroos puh. 050 597 1447.
A-kiltatoiminnan yhteiset arvot ovat
*päihteettömyys *vapaaehtoisuus *kokemuksellisuus *yhteistoiminta *toiminnallisuus *yhteisöllisyys
*päihdetyön edistäminen ja ennalta ehkäiseminen
SELVÄSTI PAREMPI – Tule mukaan toimintaan!

MARTTILAN NUORISOSEURA
Syksyn 2019 toiminnat alkavat:
Tanhuryhmät Veijarit, Riijarit ja Hurmurit aloittavat 15.9. Ryhmät järjestävät konsertin Ollilassa
Nuorisoseuran talolla 6.10. klo 14.00 Käsiohjelmaa myydään ovella.
Tiedustelut Merjalta 0400 800 796
Näytelmäryhmä aloittaa harjoittelukauden 13.9. ja alustavan suunnitelman mukaan kevään esitykset ovat
viikkojen 13 ja 14 lopulla 2020. Tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.
Tiistain jumpat alkavat 17.9. Zumba/Lavis/ Country on syyskauden tauolla ohjaajan kantapääkivun takia,
mutta lihaskuntojumppa alkaa klo 18.30. Lämmittely, jumppa ja venyttely yhteensä 1,5 tuntia. Ota mukaan
jumppa-alusta ja mukavat jumppavaatteet, sekä vesipullo.
Venyttelyn ajaksi jotain lämmintä.
Jumpassa ei ole ikärajaa, hyvällä huumorilla varustautuneena ryhmään sopivat kaiken ikäiset.
Tiedustelut Merjalta 0400 800 796
30.11. Nuorisoseurantalolla on itsenäisyyspäivän etkot, joiden yhteydessä vietetään talon 100-vuotisjuhlia.
Juhlien ohjelmassa jotain juhlavaa ja paljon hauskaa. Lippuja tulee ennakkomyyntiin. Seuraa ilmoittelua
somessa ja Viikkolehdessä.
Kansalaisopiston kanssa yhteinen kuoro aloittaa harjoittelut Ollilassa sunnuntaisin Anna Schukovin
ohjaamana. Aloituspäivämäärä selviää Auranlaakson Kansalaisopiston ohjelmasta. Kuoron toimintaan
mukaan pääsevät kaikki lauluintoiset. Ilmoittautumiset kansalaisopiston kautta.
Nuorisoseurantalon vuokrausasioissa auttavat Karri Rannikko puh. 044 484 6600 ja Elina Entonen
puh. 050 588 7651

SPR MARTTILAN OSASTO
NÄLKÄPÄIVÄTEMPAUS lauantaina 28.9. klo 9 alkaen Marttilan Salen edustalla myynnissä
hernekeittoa ja nälkäpäiväleipää (Salosen ruisvarras) sekä lipaskeräys.
Keittoa myydään myös omaan astiaan. Nälkäpäivä toteutetaan lipaskeräyksenä Marttilan
eri toimipisteissä syyskuun viimeisellä viikolla.
SYYSKOKOUS torstaina 17.10 klo 19 kunnantalon alakerran kokoustilassa.

LOIMAAN SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY
Yhdistys kokoontuu myös Marttilassa, ota tarkemmin yhteyttä:
Outi Järvelä
Omaistoiminnan ohjaaja
puh. 044 986 3458
outijarvela.omaisoiva@gmail.com
Heimolinnankatu 3, 32200 Loimaa

Kävelykampanja syyskuusta joulukuuhun 2019. 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

_____ 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
Nimi:
Osoite:
Puhelin:

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

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

KAIKKI YHTEENSÄ _______________ KM

