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Mäntsälän Martat olivat kesäretkellä Naantalissa. Kuvassa menossa opastettu kierros Kultarannassa.

Kukonlaulun aikaan asemalle
– marttailu on monipuolista
Oikorata täytti syyskuun
alussa 10 vuotta ja asemalla juhlittiin. Mäntsälän Martat olivat mukana järjestelyissä. Aamujunien matkustajille tarjottiin aamun piristykseksi kahvia ja teetä. Jo kukonlaulun aikaan viisi marttaa oli herännyt valmistelemaan kahvitarjoilua. Kahvipaketit oli aseman K-kauppias lahjoittanut, mukit saatiin paikalliselta sähköyhtiöltä Nivokselta. Martat olivat lupautuneet kahvin keittäjäksi ja tarjoilijoiksi. Kun
kahvin keitto ei onnistunutkaan asemalla, martat eivät
jääneet asiaa ihmettelemään,
vaan otettiin varasuunnitelma käyttöön. Yhden martan
kotona kahvikeittimet porisivat taukoamatta ja kuljetusketju toimi asemalle.
Tämä on yksi esimerkki mitä marttailu on. Se on mukavaa yhdessä tekemistä. Marttailtojen lisäksi käymme tutustumassa erilaisiin marttoja kiinnostaviin kohteisiin.
Saamme myös oman alansa asiantuntijoita iltoihimme kertomaan mielenkiintoisista asioista. Joka kesäkuu
matkaamme hyvässä seurassa kesäretkelle. Teatterissakin
käydään. Ruoka- ja leivontaillat ovat suosittuja. Ei martan
tarvitse olla valmis ruokamartta, vaan me voimme oppia toinen toisiltamme.
Ei meistä kukaan ole joka
alan taitaja. Yksi osaa leipoa
pullaa, toinen pyöräyttää piirakoita, joku on taitava puikkojen käyttäjä, joku tuntee
sienet, toinen vasta opettelee. Meille kaikille on kuitenkin yhteistä kiinnostus uuden
oppimiseen.
Meitä marttoja on monenlaisia. Me olemme eri-ikäisiä,
erinäköisiä ja meillä saattaa
olla eri äidinkieli, mutta se

Kevään marttaillassa opeteltiin kimppujen tekemistä Keudan Saaren toimipisteessä.
ei estä meitä harrastamasta
marttailua. Kokoonnumme
kahdesti kuussa, vaihdamme kuulumisia kahvikupposen ääressä ja opimme taas
jotain uutta.
Mäntsälän Marttojen jäsenmäärä on kasvanut tasai-

sesti. Jäsenmäärä on kivunnut jo yli 120. Olemme jäsenmäärältämme suuri yhdistys Uudenmaan Marttojen jäsenyhdistystenkin joukossa. Marttailloissa käy paristakymmenestä yli 50 henkeen riippuen illan aiheesta.

Mäntsälän Martat olivat tarjoamassa kahvia asemalla liikkuville oikoradan 10-vuotistapahtuman aamuna.

Saamme kutsuja myös muilta marttayhdistyksiltä tulla
heidän marttailtoihin kuuntelemaan mielenkiintoisia
puhujia. Voimme osallistua
Uudenmaan Marttojen kursseihin hiukan edullisemmin.
Monipuolista ohjelmaa on
laidasta laitaan.
Mäntsälässä on useampi marttayhdistys, joten jokaiselle löytyy itselleen sopiva ryhmä. Jos olet vasta paikkakunnalle muuttanut tai
jo pidempään täällä asunut,
ota rohkeasti yhteys marttayhdistyksiin ja tule mukaan
mukavien ihmisten seuraan.
Lisätietoja Mäntsälän Martoista löydät kotisivuiltamme www.mantsalan.marttayhdistys.ﬁ tai kurkistapa facebook-sivuillemme. Ilmoitamme toiminnastamme
myös paikallislehtien sivuilla.
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