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1. Toiminnanjohtajan tervehdys
Syksy on alkanut täydellä tohinalla ja martat ovat taas monessa mukana. On sieniretkiä, avoimia ovia,
Marttaristeilyä, Hygge-messuja ym. Kaikille avoimien tapahtumien lisäksi Keski-Suomen piirissä alkaa
kaksi uutta paikallista hanketta, eli Kestävästi kyläkeittiössä – hanke, jossa lapset ja lapsiperheet pääsevät
kokkailemaan Eeva Mannisen johdolla sekä Laukaan Kuusassa että Muuramessa. Hanke toteutetaan
ajalla 1.8.2017-1.7.2019 ja rahoitus tulee EU:n Leader-rahana, Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelmasta. Yhteistyökumppanina on JAPA ry.
Arjessa alkuun –hankkeella edistetään Jyvässeudun maahanmuuttajanaisten kotoutumista yhdessä
Jyvässeudun työllistämisyhdistys JST:n kanssa. Hanke alkaa näillä näkymin lokakuussa ja kestää puoli
vuotta ja rahoittajana EU:n ESR toimintalinja 5:n Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta.
Näin siis vihdoin pääsemme keräämään satoa kevään uurastuksen jälkeen, niin kasvimailla kuin
hankemaailmassakin. Toivotan kaikille martoille oikein toimeliasta syksyä ja toivottavasti tapaamme
lukuisissa eri tilaisuuksissa!
Kati-Erika Timperi
toiminnanjohtaja
2. Ajankohtaista

Valtakunnallinen sienipäivä 26.8.2017 klo 10-15 kävelykadulla. Jyvässeudun sieniseura ja Keski-

Suomen martat viettävät valtakunnallista sienipäivää. Sieniseura ja martat järjestävät perinteisen
sieninäyttelyn kaikille sienistä kiinnostuneille kävelykadulla.
Kävelykadulla on myös lapsiperheille suunnattu harrastetapahtuma, missä perheen pienimmät pääsevät
temppuilemaan ja jyväskyläläiset seurat ja yhdistykset esittäytymään. Seurojen ja yhdistysten
toiminnallisista pisteistä muodostuu yksi pitkä kävelykadun mittainen temppurata.

Puheenjohtajien parlamentti 29.8.2017 klo 17-19. Puheenjohtajat kokoontuvat perinteisesti syksyn

parlamenttiin. Se pidetään Marttakeskuksessa, II kerroksessa, mihin sisäänkäynti on sisäpihan puolelta.
Aiheita ovat mm. piirin uudet hankkeet, kotisivujen tilanne ja muut ajankohtaiset asiat.
Ilmoittauduthan, jotta tiedämme tilan ja tarjoilujen riittävän. Ilmoittautuminen joko netin kautta tai
sähköpostitse keski-suomen@martat.fi

Toiminnan tilastointiopastusta 5.9.2017 klo 16.30-18. Järjestetään opastusta toiminnan tilastointiin

marttayhdistyksille. Jos mahdollista, niin ota oma kone mukaan. Mitkä kysymykset tai käytännön seikat
askarruttavat sinua? Katsotaan ja ratkaistaan yhdessä pulmakohtia. Voit laittaa kysymyksiä jo etukäteen
joko sähköpostitse Keski-Suomen@martat.fi tai soittamalla toimistoon 050-438 7532.
Ilmoittautuminen joko netissä tai sähköpostitse keski-suomen@martat.fi

Avoimet ovet Marttakeskuksessa 13.9.2017 klo 14-18. Avointen ovien päivänä Marttakeskuksessa on
sieninäyttely ja sienten tunnistusta. Samassa yhteydessä esitellään marttayhdistysten ja kässämarttojen
toimintaa. Voitte toimittaa yhdistyksenne syksyn toimintakalentereita marttatoiminnasta kiinnostuneita
varten sähköpostitse keski-suomen@martat.fi Laitamme niitä esille tuolloin.

Marttajärjestön vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille ja yhdistysten hallitusten jäsenille on tarjolla
Martta -risteily 23.-24.9.2017. Ilmoittautuminen tapahtuu suoraan matkan järjestäjälle Lomalinjalle sen
varausjärjestelmän kautta. Matkan hinta riippuu hyttiluokasta. Hinta sisältää hytin lisäksi
seminaariohjelman, buffetillallisen, aamupalan ja paluupäivän buffetlounaan. Lisätietoja risteilystä ja sen
ohjelmasta löytyy oheistetusta liitteestä ja nettisivuilta.
https://www.martat.fi/tapahtuma/marttaristeily/

Marttaopinnot tarjoavat jäsenille mahdollisuuden jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Marttaopinnoissa

voi valita erilaisia opintokokonaisuuksia, joissa voi syventyä tiettyyn aihealueeseen eri laajuisesti
käytäntöä ja teoriaa yhdistellen. Opintoja voi suorittaa itsenäisesti tai vertaisopintoryhmässä.
26.9. klo 16-18 Marttojen opintovastaava Tiina Ikonen tulee Marttakeskukseen kertomaan tarkemmin
opinnoista, niiden sisällöstä ja suorittamisesta.
www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/marttaopinnot/

Tule mukaan Hygge 2017 -lifestyletapahtumaan 29.9.-1.10.2017 Jyväskylän Paviljongissa.

Mitä on Hygge? Se on mukavuutta, tunnelmaa, läsnäoloa, nautintoa ja harmoniaa. Tapahtumassa
otetaan irtiotto arjesta ja keskitytään omaan hyvinvointiin – sisäisesti ja ulkoisesti. Hyggeilyssä on kyse
nautiskelutuokion sallimisesta ja yksinkertaisista nautinnoista, kuten hyvästä ruoasta ja seurasta.
Hyggessä on paljolti kyse myös asioiden tekemisestä kaikessa rauhassa.
Martat ovat mukana la 30.9. klo 10-17 ja su 1.10. klo 10-17 ja kaipaamme innokkaita
vapaaehtoismarttoja mukaan esim. kässäilemään (jonkin pienen ja nopean kädentaidon opastus) tai
esittelemään yleensä marttatoimintaa. Vuorot ovat 3,5t/martta ja yhdessä vuorossa olisi hyvä olla n. 3-5
marttaa. Ilmoittautumiset piirin toimistoon joko sähköpostitse tai puhelimitse 18.9. mennessä.
Lisää Hygge 2017 -lifestyletapahtumasta www.hygge2017.fi/

Peitot uuteen lastensairaalaan. Martat neulovat ja virkkaavat vauvanpeittoja Uuteen Lastensairaalaan.
Peitot luovutetaan 30.11., kun sairaalan ensimmäinen osa valmistuu. Pikkupotilaat saavat peitteet
mukaansa sairaalasta kotiutuessaan.
Peittoja voi toimittaa kahdella tavalla:
1) Kun lähettäjä maksaa itse postikulut voi peittoja toimittaa aina 31.10.2017 asti osoitteeseen:
Lastenklinikoiden Kummit ry
Susanna Laurila
Vattuniemenranta 2
00210 Helsinki
2) Peitot voidaan toimittaa yhteislähetyksessä piiristä. Peittoja voi tuoda Keski-Suomen piirin
toimistoon (Yliopistonkatu 11, Jyväskylä), mistä ne sitten toimitetaan lastensairaalaan.
Toimistossa vastaanotetaan peittoja maanantaisin ja tiistaisin klo 9-16 aina 24.10. asti.
Taito Keski-Suomi ry:ssä on menossa ryijyn kutominen. Onni elää naisten käsityössä -hanke on
osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.

Valmisteilla on 1800-luvulla suunniteltu ryijyerikoisuus, joka on saatu lahjoituksena Suomen
käsityömuseoon. Lahjoittaja on lahjoituksellaan halunnut ryijyn säilyvän kunnianosoituksena
suomalaisen naisen käsityöperinteelle. Ryijy tehdään alkuperäisen mallin mukaan.
Ideana on, että yksi henkilö tekee yhden rivin ja kokonaisuus huutokaupataan syksyllä Suomi 100kunniaksi. Ryijyn taakse laitetaan pellavainen taustakangas, johon kirjoitetaan kaikkien kutojien nimet tai
järjestön nimi.
Rivejä on paljon - noin 200 - joten kutomisapu on tarpeen. Jos innostutte asiasta, niin kutojia otetaan
mielellään vastaan. Ryijy on Taito Shopin takaosassa, Kauppakatu 25, 40100 Jyväskylä. Kutomaan
ilmoittautuminen käy suoraan myymälästä tai soittamalla numeroon 050 412 1585 tai sähköpostitse
kirsi.pennanen@taitokeskisuomi.fi

Juhlakonsertti 100 – vuotiaalle. Seuraava Nukulassa järjestettävä konsertti on 26.11.2017. Nukulasta
kerrottiin, että he voivat räätälöidä konsertin yhteyteen myös ruokailua. Tarkemmat tiedot paikasta
löytyy Nukulan nettisivuilta ja facebookista. www.nukula.fi/
Oviraha 25 € / hlö, 13 € / lapsi 14-5 v
Lippuvaraukset ja lisätiedot: Hannele 040 7038 136 tai hannele.levavaara(at)nukula.fi

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 yhdistysten apuna ja myös viestin viejinä 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. Myös Liisa Lehtovuori voi tulla kertomaan Kamerunin
matkastaan. Matkakertomuksillaan hän valaisee sitä, millaista kotitalousneuvontaa martat Kamerunissa
tekevät. Ottakaa yhteyttä piiriin jos toivotte heitä yhdistykseenne vierailulle.
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 syksy 2017
Piirin tapahtumat ja kurssit ovat kaikille avoimia, ellei kurssin kohdalla ole toisin mainittu.
Ilmoittautumiset suoraan netin kautta. https://www.martat.fi/tapahtumat/ ja sieltä valitaan piiriksi KeskiSuomen martat.
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.

ELOKUU
26.8. Valtakunnallisen sienipäivän Sieninäyttely Jyvässeudun Sieniseuran kanssa Kävelykadulla
klo 10-15
29.8. klo 17-19 Puheenjohtajien parlamentti
SYYSKUU
5.9. klo 16.45-20.30 Sieni- ja marjaretki aikuiset 25 €, lapset 15 €. Linja-autokuljetus
tilausajolaiturista Harjukadulta ja retkieväät sisältyvät hintaan. Ilmoittautumiset viimeistään 20.8.
mennessä.
5.9. klo 16.30-18 Toiminnan tilastointiopastusta marttayhdistyksille
6.9. klo 16-18 Pikkukokki -kurssi 7-12-vuotiaille 6 €
7.9. klo 17.30 Syksyn herkkuja sienistä ja kasviksista 23 € / 28 € Maittavia ruokia ja leivonnaisia
syksyn sadosta.
13.9. klo 14-18 Avoimet ovet Marttakeskuksessa. Sieninäyttely ja sienten tunnistusta sekä
marttayhdistysten ja kässämarttojen toiminnan esittelyä.
23.-24.9. Marttaristeily (kts. Ajankohtaista)
26.9. klo 16-18 Tietoa Marttaopinnoista. Marttojen opintovastaava Tiina Ikonen kertoo marttojen
opinnoista, sisällöistä ja suorittamisesta.
26.9. klo 16-18.30 Ässäkokkikurssi 7-12 vuotiaille - ilmainen
27.9. klo 16-18.30 Ässäkokkikurssi 7-12 vuotiaille – ilmainen
30.9.-1.10. klo 10-17 Hygge 2017 -lifestyletapahtuma Jyväskylän Paviljongissa
LOKAKUU
3.10. ja 10.10. klo 10-13 Miesten ruokakurssi 58 € Kahdella kurssikerralla valmistetaan helppoa ja
maukasta kotiruokaa.
11.10.klo 16-18 Pikkukokkikurssi 7-12 vuotiaille 6 €
12.10. klo 17.30 Georgialainen keittiö 23 € / 28 € Georgialaisessa (gruusialaisessa) täyteläisessä
ruoassa käytetään runsaasti kasviksia, mausteita, yrttejä, juustoa ja pähkinöitä. Keittiön klassikko on
hatsapuri-leipä.

24.10. klo 17.30 Kaiken maailman Rieslingit 36 €. Riesling -rypäleestä tuotetaan eri viinialueilla
monen tyylisiä viinejä – maistellaan niistä parhaimpia. Kurssin pitää viiniasiantuntija MA, Helena
Rantasuo.
25.10. klo 18-19 Kauha & Kukkaro: Suomihyvää
26.10. klo 17.30 Saksalaisia makkararuokia 23 € / 28 € Maistellaan erilaisia saksalaisia makkaroita
erilaisten lisukkeiden kanssa ja valmistetaan itse makkaraa.
MARRASKUU
9.11. klo 17.30 Karjalanpiirakoita ja erilaisia leipäsiä 23 € / 28 €
15.11.. klo 16-18 Pikkukokki-kurssi 7-12-vuotiaille 6 €
21.11. klo 17.30 Viinilehti on valinnut Vuoden 2017 viiniehdokkaat 36 €. Tutustutaan ja maistellaan
finalistiviinit. Kurssin pitää viiniasiantuntija MA, Helena Rantasuo.
23.11. klo 17.30 Itsenäisyyspäivän juhla-ateria -kurssi 28 € / 33 € Valmistetaan juhlava
ateriakokonaisuus 100-vuotiaan Suomen hengessä.
JOULUKUU
13.12. klo 16-18 Pikkukokki-kurssi 7-12-vuotiaille 6 €
14.12. klo 17.30 Piparitalon valmistus aikuinen+lapsi 23 € / 28 €/ aikuinen+lapsi pari. Leivotaan ja
koristellaan yhdessä piparitalo jouluksi.

