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1. Toiminnanjohtajan tervehdys
Keski-Suomen Martat ry:n vuosikokous pidettiin 20.5. Sepänkeskuksessa. Paikalla oli 39 marttaa.
Erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen Pirkko Niiranen Keruulta ja Aila Naalisvaara Jyväskylästä.
Uusina jäseninä aloittavat Teresa Salonen Äänekoskelta ja Rauni Kekäläinen Korpilahdelta.
Hallituksessa jatkavat Raija Häkkinen Toivakasta, Pirkko Vuorinen Muuramesta, Susann Warnecke
Jyväskylästä, Maija Vesterinen Laukaasta ja puheenjohtajana Minna-Maria Lahtinen Jyväskylästä.
Onnittelut vielä kaikille valituille!
Vuosikokouksessa hyväksyttiin myös vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus, sekä vuoden 2018
talousarvio ja toimintasuunnitelma.
Aurinkoista kesää toivotellen,
Kati-Erika Timperi
toiminnanjohtaja
2. Ajankohtaista
Suomi 100 vuoden kunniaksi Laukaan Marttayhdistykset kirkonkylältä, Kuusasta, Leppävedeltä ja
Vihtavuoresta kutsuvat kaikkia keskisuomalaisia marttayhdistyksiä – marttoja ja heidän puolisoitaan ja
ystäviään - viettämään yhteistä Martan-päivän iltaa keskiviikkona 26.7.2017 Kuusan
Nuorisoseurantalolle ja katsomaan Kanavateatterin esittämää ”Taivaan tulet” -näytelmää.
Marttoja pyydetään saapumaan klo 17-17.30 välillä osoitteeseen Koskelantie 43, Kuusa. Ensin nautitaan
yhdessä tervetulokahvit suolaisen ja makean kahvileivän kera. Kahvittelun jälkeen on mahdollisuus
tutustua nuorisoseurantalon näyttämöllä Kuusan Marttojen kokoamaan Martta-aiheiseen näyttelyyn
”Kulje Martan matkassa” sekä juhlasalissa Antti Viitakankaan Lappi-aiheiseen valokuvanäyttelyyn. Klo
19 alkaa Kanavateatterin esittämä ”Taivaan tulet” -näytelmä, jota siirrytään yhdessä katsomaan
teatterikatsomoon.
Martoille on varattu tähän näytökseen 300 paikkaa. Ilmoittautuminen tapahtuu Kanavateatterille
ryhmäilmoittautumisena yhdistyksittäin. Osallistumismaksu on 20 euroa. Kukin yhdistys perii tuon
maksun osallistujilta ja Kanavateatteri laskuttaa sitten kutakin marttayhdistystä. Puhelinnumero, johon

yhdistys ilmoittaa osallistujamäärän ja mahdolliset ruoka-aineallergiat (tervetulokahvien
kahvileivät ovat laktoosittomia) 10.7.2017 mennessä, on 0400 – 716 020. Näytelmän väliajalla on

lisäksi mahdollisuus omakustanteisesti ostaa nuorisoseuran myynnistä kahvia, kahvileipää, virvokkeita,
karamellejä, jäätelöä ja makkaraa.

Jos tapahtumasta on kysyttävää, niin yhteyttä voi ottaa Kuusan Marttojen puheenjohtajaan Pirkko
Hautalaan, pirkkom.hautala@gmail.com tai puh.nro 040 969 4852. Itse näytelmästä saa lisätietoa
nettisivuilta: www.kanavateatteri.fi

Juhlakonsertti 100 – vuotiaalle. Juhlakonsertteja on Nukulassa järjestetty jo muutaman kerran

keväällä. Seuraava konsertti on 18.6.2017. Syyspuolella on vielä kolme konserttia, joiden päivämäärät
ilmoitetaan myöhemmin. Tarkemmat tiedot paikasta ja ohjelmasta löytyvät Nukulan nettisivuilta ja
facebookista. http://www.nukula.fi/tapahtumat/aamun-kiuru-kirkkaudessa-soittaa
Oviraha 25 € / hlö, 13 € / lapsi 14-5 v
Lippuvaraukset: Hannele 040 7038 136 tai hannele.levavaara(at)nukula.fi

Marttaopinnot tarjoavat jäsenille mahdollisuuden jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Marttaopinnoissa

voi valita erilaisia opintokokonaisuuksia, joissa voi syventyä tiettyyn aihealueeseen eri laajuisesti
käytäntöä ja teoriaa yhdistellen. Opintoja voit suorittaa itsenäisesti tai vertaisopintoryhmässä. Liitteenä
tiivistelmä marttaopinnoista. Lisätietoa löytyy myös:
https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/marttaopinnot/
Osuuskauppa Keskimaa ja Keski-Suomen martat järjestävät yhteistyössä kuusi Ässäkokki-kurssia.
Nämä kurssit on tarkoitettu 7-12 vuotiaille lapsille, ja niitä pidetään kesäkuussa kaksi ja elo-syyskuussa
neljä kertaa.
Kurssilla opetellaan ruokataitoja ja sen kantavana voimana on satokausiajattelu. Kurssilla valmistetaan
kasvispainotteinen ateriakokonaisuus, leivotaan sekä suolaista että makeaa ja tehdään ajankohtaan
sopiva välipala. Kokkaamisen ohessa kursseilla keskustellaan terveellisestä ruoasta, keittiöhygieniasta,
lajittelusta ja kierrätyksestä.
Kurssille otetaan 10 osallistujaa / kurssi. Kurssit ovat maksuttomia, mutta niille tulee ilmoittautua netin
kautta. Martat.fi -> Kurssit & Tapahtumat (Keski-Suomen martat)

Vertaismartat ja kv-martta ovat käytettävissä yhdistysten marttailloissa. Piirin alueella toimii kv-

martta, Sirpa Autio, jonka voi pyytää vierailulle omaan marttailtaan afrikkalaisen kokkailun ja
kehitysyhteistyöstä kertomisen merkeissä.
Vertaismarttoja Keski-Suomen piirin alueella ovat Mirja Rouhiainen, Sirpa Mäkelä ja Irja Lamberg. He
ovat viestin viejiä ja yhteyshenkilöitä piirin ja yhdistysten välillä. He neuvovat, opastavat ja ohjaavat
sovitusti yhdistyksiä. He ideoivat yhdessä yhdistyksen kanssa, innostavat ja kannustavat eri toimintoihin
sekä kertovat marttayhdistyksen toimintatavoista ja ovat yhteistyön rakentaja eri yhdistysten välillä.
Heidän yhteystietonsa saatte piiristä.
Yhdistysten ja piirien tapahtumia suunniteltaessa kannattaa huomioida, että Liisa Lehtovuori voi tulla
kertomaan Kamerunin matkastaan. Matkakertomuksillaan hän valaisee sitä, millaista
kotitalousneuvontaa martat Kamerunissa tekevät. Liisa Lehtovuoren yhteystiedot saa piiristä.
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 https://www.martat.fi/marttapiirit/keskisuomi/jasenedut/

3. Toimintakalenteri

Keski-Suomen Martat ry:n toimintakalenteri 2017 kevät
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.

KESÄKUU
6.6. klo 10.30-13 Ässäkokki-kurssi 7-12-vuotiaille, maksuton
7.6. klo 10.30-13 Ässäkokki -kurssi 7-12 vuotiaille, maksuton
HEINÄKUU
26.7. Martan päivä klo 17 -> Kanavateatteri; Taivaan tulet
ELOKUU
22.8. klo 16-18.30 Ässäkokki -kurssi 7-12 vuotiaille, maksuton
23.8. klo 16-18.30 Ässäkokki -kurssi 7-12 vuotiaille, maksuton
SYYSKUU
26.9. klo 16-18.30 Ässäkokki -kurssi 7-12 vuotiaille, maksuton
27.9. klo 16-18.30 Ässäkokki -kurssi 7-12 vuotiaille, maksuton

