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1. Hallituksen puheenjohtajan tervehdys
Hyvää alkanutta juhlavuotta 2017, keskisuomalaiset martat ja martit!
Tänä vuonna meillä kaikilla on syytä juhlia! Erilaisia tapahtumia järjestetään pitkin vuotta ja
itsenäisyyden juhlavuoden lisäksi monet yhdistyksemmekin juhlivat tasavuosia. Onnittelut jo etukäteen!
Ja miksipä ei juhlittaisi ihan kotioloissakin, nyt siihen on oiva tilaisuus, kun juhlien järjestämisen
tiimoilta marttapiiri järjestää ketjukoulutusta. Lisäksi piirillä on paljon muitakin mielenkiintoisia kursseja,
joihin kannattaa porukalla osallistua. Ja edelleenkin saa ehdottaa piirille, minkälaisista kursseista olisitte
kiinnostuneet.
Toinen asia, josta haluaisin muistuttaa, on Kohtaamisia –hanke, johon kaivataan edelleen vapaaehtoisia.
Kynnys ei ole korkea, osallistujia ei painosteta kotiapulaisiksi, vaan kyseessä on paremminkin yhdessä
olemisen ja tekemisen ilo. Varmasti myös vapaaehtoinen saa hyvän mielen vaikkapa lapsiperheessä
leipomalla yhdessä. Samalla siirtyy perinteitä ja sitä kuuluisaa hiljaista tietoa uusille perinteen jatkajille.
Oma vuoteni on alkanut kahtalaisissa tunnelmissa: meillä on ollut joulusta asti sairastelukierre, jokainen
on vuorollaan flunssan kourissa ja hienot ulkoilusäät ovat jääneet hyödyntämättä. Sen sijaan iloinen asia
on uusi työpaikkani, jossa aloitin vuoden alusta. Osa työkavereista oli entuudestaan tuttuja, joten
sopeutuminen sujui sutjakkaasti.
Toivotan kaikille menestyksellistä marttavuotta 2017!
Minna-Maria Lahtinen
hallituksen puheenjohtaja
2. Ajankohtaista

Martat.fi verkkosivustoa uudistetaan. Uusien nettisivujen odotetaan aukeavan vuoden helmikuun
lopulla. Jatkossa yhdistyksetkin voivat perustaa martat.fi:hin omat yhdistyssivunsa ja julkaista siellä
tekstejä, kuvia ja tapahtumatietoja. Sivun tekeminen tulee olemaan yhdistyksille ilmaista. Tulevista
uudistuksista informoidaan myöhemmin.

Ennen uudistusta toimittakaa kuitenkin kevään 2017 toimintakalentereita (joko word tai pdf –
muodossa), jotta tieto yhdistysten toiminnasta ja tapahtumista saadaan esille. Toimitus sähköpostitse
keski-suomen@martat.fi

Yhdistyksen yhteyshenkilöiden yhteystiedot on hyvä tarkistaa ja päivittää vuoden alussa, jotta

tiedon kulku turvataan. Jos esim. jäsenet hallituksessa vaihtuvat, niin ilmoittakaa uusien puheenjohtajien
ja sihteerien yhteystiedot (nimi, puhelin ja sähköpostiosoite) piiriin (keski-suomen@martat.fi). Myös

oma jäsenrekisteri kannattaa päivittää samalla. Jäsenrekisteristä yhdistys voi tarvittaessa tulostaa itselleen
jäsenluettelon.

Toiminnan tilastointi. Edellisessä tiedotteessa kerrottiin, että yhdistysten tulee tehdä kirjaukset

marttailloistaan ja tapahtumistaan sähköiseen tilastointijärjestelmään helmikuun 2017 loppuun. Uuden
ohjeistuksen mukaan kirjaukset tulee kuitenkin olla tehtyinä 31.1.2017 mennessä. 1.2.2017 jälkeen
vuoden 2016 tilastointiin tehtyjä kirjauksia ei voi enää korjata, poistaa eikä uusia tapahtumia lisätä.
Lisätietoa ja apua toiminnan tilastoinnista ja rekisteriasioissa saa piiristä (puhelimitse tai sähköpostitse)
tai sähköpostitse jarjestotoiminta@martat.fi

Puheenjohtajien parlamentti 7.2. klo 17

Parlamentti on tarkoitettu yhdistysten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja sihteereille. Varsinaisena
aiheena on marttabrändin mukainen viestintä ja lisäksi Suomi 100- juhlavuoden viestintäteemat. Illan
aikana on tarkoitus myös verkottua yhdistysten kesken, joten vapaata keskusteluaikaa on varattu
ohjelmaan. Ilmoittautumiset nettiin (tapahtumakalenterin kautta) 6.2. mennessä.
http://www.martat.fi/piirit/keski-suomi/tapahtumakalenteri/puheenjohtajien-parlamentti/

Lahjoitukset ja testamentit ovat nykyisin tärkeä osa yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan rahoitusta.
Myös Keski-Suomen martat ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Koska Keski-Suomen martat on
yleishyödyllinen yhteisö, ovat lahjoitukset ja testamentit verovapaita. Yksityishenkilöt voivat tehdä
kertaluontoisen merkkipäivä- tai muistolahjoituksen Keski-Suomen martoille ja näin tukea marttojen
toimintaa. Testamentilla voi puolestaan toteuttaa poismenon jälkeistä tahtoa ja tukea henkilökohtaisesti
tärkeitä asioita. Sekä lahjoitukset että testamentit voi kohdentaa itselle tärkeän asian hyväksi, esim.
nuoret, lapsiperheet tai lapset.
Lahjoitustili on: FI04 5290 0260 9720 11
Lisätietoja lahjoituksista ja testamenteista antaa toiminnanjohtaja Kati-Erika Timperi.
3. Juhlavuoden teatteri
Syksyllä 2016 järjestettiin mielipidekysely siitä, miten martat haluaisivat juhlistaa Suomen 100vuotisjuhlaa. Eniten kannatusta sai Jyväskylän kaupungin teatterin esitys. Martoille on nyt alustavasti
varattu paikat perjantain 28.4. klo 19 Glamour & Glam –näytökseen. Esitys ei ole perinteinen
näytelmä, vaan illan aikana sukelletaan musiikin, tanssin ja elokuvan nostalgiseen maailmaan. Illan
toteuttavat yhteistyössä Jyväskylän kaupunginteatteri, Jyväskylä Sinfonia, Keski-Suomen Tanssin
Keskus ja Keski-Suomen elokuvakeskus ry. Esitys on vain em. päivänä.
http://www.jyvaskyla.fi/kaupunginteatteri/naytelmat/glamourglam
Glamour & Glam – näytöksen hinta on 46 euroa, mikä pitää sisällään lipun, väliaikakahvit ja
kahvileivän. Ilmoittautumiset oman yhdistyksen kautta, joka kerää myös osallistumismaksun
(lähetämme yhdistyksille laskut) ja ilmoittaa yhdistyksen osallistujamäärän piiriin sähköpostitse (keskisuomen@martat.fi) 30.3. mennessä. Muistathan ilmoittaa myös mahdolliset erityisruokavaliot.
Tervetuloa mukaan!

4. Toimintakalenteri

Keski-Suomen Martat ry:n toimintakalenteri 2017 kevät
Piiri järjestää keväällä 2017 ketjukoulutuksia aiheista Juhlat kotona ja Perunasta arkeen ja juhlaan.
Ketjukoulutuksen käyneet martat voivat pitää aiheeseen liittyviä neuvontatapahtumia ja muita
tilaisuuksia. Lisäksi piiri järjestää avoimia Kauha & Kukkaro – tapahtumia, joiden aiheena on myös
Juhlat kotona. Tapahtumat ja aiheet sopivat marttayhdistysten kokoontumisiin ja tukevat hyvin
valtakunnallisen Suomi100 –juhlavuoden teemaa.
Piirin tapahtumat ja kurssit ovat kaikille avoimia, ellei kurssin kohdalla ole toisin mainittu.
Ilmoittautumiset suoraan netin kautta.
Ilmoittautuminen on sitova. Seitsemän (7) päivää ennen kurssia voi perua osallistumisensa veloituksetta ja sen
jälkeen veloitamme 50 % kurssin hinnasta. Mikäli jättää peruttamatta kurssista veloitetaan koko hinta.

TAMMIKUU
31.1. klo 10-16 Kohtaamisia -hankkeen koulutus uusille vapaaehtoisille. Maksuton.
HELMIKUU
2.2. klo 17.30 Kalaelämyksiä 23 € / 28 €
7.2. klo 17.-18.30 Puheenjohtajien parlamentti
14.2. klo 17.30 Viinikurssi – Suomen 100-vuotisjuhlaviinit 36 €. Kurssin pitää viiniasiantuntija MA,
Helena Rantasuo.
15.2. klo 16-18 Pikkukokki-kurssi 6-9 -vuotiaille 6 €
22.2. klo 16-18 Kokkikurssi 10-12 –vuotiaille 8 €
23.2. klo 17.30 Kasvisruokaa 23 € / 28 €
MAALISKUU
8.3. klo 16-18 Pikkukokki-kurssi 7-12-vuotiaille 6 €
9.3. klo 17.30 Perunasta arkeen ja juhlaan 23 € / 28 €
14.3. klo 17 Perunasta arkeen ja juhlaan – ketjukoulutus martoille
14.3. klo 17.30 Viinikurssi – Toscanan alueen monimuotoiset viinit 36 €. Kurssin pitää
viiniasiantuntija MA, Helena Rantasuo.
21.3 ja 28.3. klo 10-13 Miesten ruokakurssi 58 €
21.3. klo 16.30-17.30 Kaaos kuriin II –luento. 5 €
23.3. klo 17.30 Kiinalainen keittiö
29.3. klo 18-19 Kauha & Kukkaro: Juhlaetiketti
HUHTIKUU
4.4. klo 17.30 Viinikurssi – Vuoden Viinit 2017 36 €. Kurssin pitää viiniasiantuntija MA, Helena
Rantasuo.
5.4. klo 18 Kauha & Kukkaro -luento: Kukkiva parveke ja terassi koko kesän. Luennoitsijana Asta
Kuosmanen Marttaliitosta
6. 4. klo 17.30 Tapakset ja pientä syötävää 23 € / 28 €
12.4. klo 16-18 Pikkukokki-kurssi 7-12-vuotiaille 6 €
19.4. klo 18 Hygieniapassitentti 32 €
27.4. klo 17.30 Suolaisia ja makeita hyytelökakkuja 32 € / 34 €

TOUKOKUU
9.5. klo 17.30 Viinikurssi – keväisiä kuohuviinejä 42 €. Kurssin pitää viiniasiantuntija MA, Helena
Rantasuo
10.5. klo 16-18 Pikkukokki-kurssi 7-12-vuotiaille 6 €
11.5. klo 17.30 Luonnonyrtit 23 € / 28 €
17.5. klo 18 Kauha & Kukkaro: Koristeita luonnonmateriaaleista
20.5. klo 12 Vuosikokous, Sepänkeskus, Reaktorisali
KESÄKUU
7.6. klo 16-18 Pikkukokki-kurssi 7-12-vuotiaille 6 €

