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1. Toiminnanjohtajan tervehdys
Niin on talvi taas kääntynyt kevääksi vaikka ihan vielä ei puutarhatöihin pääsekään. Mutta ainahan voi
suunnitella, selailla kuvastoja ja pohtia mitä ensi kesänä haluaisi tehdä. Meillä piirissä pohditaan mitä
ensi vuonna haluaisimme tehdä, sillä kevät on kiireisintä aikaa hankerahoitusten hakemisessa. Vuosi
2018 on siis jo työn alla, mutta samalla vuosi 2016 tilinpäätöksineen ja toimintakertomuksineen, aivan
kuten teillä yhdistyksissäkin. Oman haasteensa sekä piriin, että yhdistysten toimintaan tuo sähköinen
tilastointi. Voitte olla varmoja, että ihan yhtä vähän meillä täällä piirissä siitä pidetään ja ihmetellään
vähän väliä syitä ja tarkoituksia. Seuraavaksi ihmettelyn aiheena onkin järjestön uusiutuvat kotisivut.
Marttaliitosta olettekin varmaan jo postia asiasta saaneet ja piirissäkin jännityksellä odotamme miltä
uudet sivut näyttävät ja miten toimivat. Ainakin ennalta nähty ilme näyttää keväänraikkaalta. Kevään
kursseilla on vielä tilaa ja teatteri-ilmoittautumisiakin odottelemme teiltä saapuvaksi. Siispä oikein
antoisaa kevättä marttatoimintaan ja toivottavasti tapaamme teatterissa!
Kati-Erika Timperi
toiminnanjohtaja
2. Ajankohtaista

Yhdistyksen yhteyshenkilöiden yhteystiedot on hyvä tarkistaa ja päivittää vuosikokouksen jälkeen.
Puheenjohtajille ja sihteereille on helmikuussa sähköpostitse lähetetty luottamushenkilöluettelo, mihin
tiedot on helppo kirjata. Oikeat ja ajantasaiset yhteystiedot takaavat tiedon kulun.
Myös oma jäsenrekisteri kannattaa päivittää samalla.

Martat.fi verkkosivustoa uudistus alkaa olla loppusuoralla. Uudet sivut ovat tutustuttavissa ns. beta-

versiona osoitteessa https://martat.valudata.fi Tämä työstettävä versio on avoinna maaliskuun ajan.
Huhtikuun alussa – www.martat.fi – sivut on tarkoitus avata virallisesti. Marttaliitto on ottanut yhteyttä
yhdistysten yhteyshenkilöihin, jotka voivat laittaa palautetta verkkouudistuksesta.
Jos haluatte, niin voitte vielä lähettää vuoden 2017 toimintakalentereita piiriin (keskisuomen@martat.fi), jotta ne saadaan nettiin yleisölle nähtäväksi ennen sivujen avautumista.
Sinituote ja Marttaliitto käynnistävät yhdessä syksyllä 2017 Moppirata-kiertueen. Vapaaehtoisilla
martoilla on mahdollisuus tulla mukaan toteuttamaan lasten siivoustyöpajoja. Työpajat on tarkoitettu
alakoulun neljäsluokkalaisille. Työpaja on toiminnallinen tuokio, joka kestää yhden oppitunnin verran,
eli 45 minuuttia. Se järjestetään koulun tiloissa. Oppilaat kiertävät pienryhmissä tehtävärasteilla.
Vapaaehtoinen martta toteuttaa työpajan valmiiden ohjeiden mukaan. Tavalliset arkisiivouksen taidot
riittävät oppilaita ohjaavalle aikuiselle.
Vapaaehtoiset koulutetaan työpajan pitämiseen piirin järjestämässä koulutuksessa. Koulutus pidetään
16.5. klo 17.00 Marttakeskuksessa, II kerros. Voit ilmoittautua joko netissä

http://www.martat.fi/piirit/keski-suomi/tapahtumakalenteri/ tai sähköpostitse keskisuomen@martat.fi
Lisätietoja: hanni.kuronen@martat.fi

Kädentaitomessut pidetään Jyväskylän Paviljongissa 8.-9.4. Tarkempia tietoja messuista löydät
tiedotteen mukana olevasta liitteestä.

Liisa Lehtovuori tulee kertomaan Kamerunin matkastaan 20.4. klo 17-18.30 Marttakeskukseen.
Tule kuuntelemaan millaista kotitalousneuvontaa martat Kamerunissa tekevät. Tilaisuus on
Marttakeskuksen yläkerrassa ja se on maksuton.

Ns. uusien jäsenten paketteja on tarjolla piirin toimistossa. Kansioon laitetaan mm. yleistä ja
ajankohtaista tietoa martoista, uusia esitteitä ja tuore marttalehti. Jos haluat uusille jäsenille tämän
paketin, niin laita viestiä sähköpostitse (keski-suomen@martat.fi). Toimistolla voidaan pakata niitä
valmiiksi haluamasi määrä ja voit noutaa ne sitten yhdessä sovitusti.
Muistutukseksi, että marttojen jäsenedut löytyvät netistä http://www.martat.fi/piirit/keskisuomi/jasenedut/
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 ketjukoulutuksen Perunasta arkeen ja juhlaan (14.3.). Ketjukoulutuksen
käyneet martat voivat pitää aiheeseen liittyviä neuvontatapahtumia ja muita tilaisuuksia. Kevään
avoimien ja maksuttomien Kauha & Kukkaro – tapahtumien aiheina on Juhlat kotona (29.3.),
Kukkiva parveke ja terassi koko kesän (5.4.) ja Koristeita luonnonmateriaaleista (17.5.). 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.

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 17.30 Kasvisruokaa 23 € / 28 €
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 €

