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1. Puheenjohtajan tervehdys
Lämmin tervehdys teille keskisuomalaiset martat ja martit!
Kesä on nyt lopullisesti takana, ja ulkona on ollut jo jonkin aikaa pimeää ja märkää. Varmin merkki
sesongin päättymisestä on ainakin minulle mökin sulkeminen talviajaksi. Pihakalusteiden kantaminen
katon alle, laiturin ja veneen rantauttaminen, vesiastioiden tyhjennys, ruokatarvikkeiden siirto ja muut
pikkuhommelit hajautin tänä vuonna useammalle viikonlopulle, ettei ero rakkaasta kesäpaikasta tuntuisi
niin ahdistavalta. Ja hyvä niin, koska useampana viikonloppuna on satanut siinä määrin, ettei puuhista
olisi tullut mitään.
Marjasato oli tänä vuonna peräti kohtuullinen, puolukkaa ja viinimarjoja tuli tavallista enemmän,
mustikkasato jäi sen sijaan vähän pienemmäksi ja valitettavasti kovin mauttomaksi. Omenoita tuli tänä
vuonna niin paljon, että vanha puu ei jaksanut kantaa satoa, vaan kaatui suoraan kirsikkapuun päälle.
Puu nostettiin takaisin pystyyn, mutta voi olla, että se sai niin pahasti siipeensä, että ensi vuonna ei
omenoita tule.
Nyt on aika rentoutua ja valmistautua suureen suomalaiseen juhlaan. Haastankin kaikki syömään
yhdessä suomalaista ruokaa Suomen satavuotisjuhlan kunniaksi, vaikkapa vanhan kekriperinteen
mukaisesti. Kauniisti katettu, yhdessä valmistettu ja nautittu ateria voisi tuoda juhlan tuntua muulloinkin
kuin suurina pyhinä. Tai mitäpä jos pakattaisiin eväät ja katettaisiin ateria suomalaiseen metsään?
Toivottavasti edessä on vielä kirpakoita syyspäiviä ennen loskakelejä.
Toivotan teille kaikille ihanaa syksyä ja mielekästä marttailua!
Minna-Maria Lahtinen
puheenjohtaja

2. Ajankohtaista

Kauha & Kukkaro: Syödään yhdessä Suomihyvää – luento keskiviikkona 25.10 klo 18-19.

Marttojen teemana on ”Syödään yhdessä - Suomihyvää”. Suomihyvää -luennolla saa tietoa suomalaisten
ruokailutottumuksista sekä ideoita itsenäisyyspäiväjuhlan järjestämiseen ja ohjeet esimerkkimenuun.
Luento pidetään Marttakeskuksen yläkerrassa. Luento on kaikille avoin ja maksuton. Ilmoittautuminen
joko netin kautta tai sähköpostitse keski-suomen@martat.fi

Tutustuminen marttojen käsityökerhoon keskiviikkona 25.10. klo 14-19. Normaalisti Keski-

Suomen martat ry:n käsityökerho kokoontuu joka keskiviikko klo 14-17 joulunaikaa ja kesää
lukuunottamatta. Kokoontumispaikka on Sepänkeskus, Kyllikinkatu 1, Molekyylisali.
Keskiviikkona 25.10. klo 14-19 käsityökerho ottaa kuitenkin vastaan ”vieraita”. Käsityökerholaiset ovat
siis paikalla tavallista pidempään, joten töidenkin jälkeen ehtii käymään. Mukaan voi tulla käsityön
kanssa tai ilman.
Lisätietoja: Pirkko Järvinen, puh. 040-702 5611

Peitot uuteen lastensairaalaan. Martat ovat neuloneet ja virkanneet ahkerasti vauvanpeittoja Uuteen
Lastensairaalaan. Peitot luovutetaan 30.11., kun sairaalan ensimmäinen osa valmistuu. Pikkupotilaat
saavat peitot mukaansa sairaalasta kotiutuessaan.
Peittoja voi toimittaa kahdella tavalla:
1) Kun lähettäjä maksaa itse postikulut voi peittoja toimittaa 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.
Ohjeeksi tilastointiin, että jokaista yksittäistä peittoa kohti kirjataan 45 t vapaaehtoistoimintaan.
Yhdistykset, jonka jäsenet ovat tehneet peittoja, kirjaavat ne yhdistyksen tilastointiin.
Piiriin toimistossa peittojen noutoa odottaa nyt n. 70 peittoa. Suurkiitos kaikille kädentaitoisille ja
lämminsydämisille martoille!

Martat.fi koulutukset marttayhdistyksille 14. ja 15. marraskuuta. Peruskurssi järjestetään tiistaina
14.11. ja jatkokurssi keskiviikkona 15.11. Koulutukset ovat kumpanakin päivänä klo 17–20. Koulutus
tapahtuu Marttaliiton tiloissa (Malminrinne 1 B 7 krs. Helsinki).
Etäosallistuminen koulutuksiin on mahdollista. Ne ovat katseltavissa suorina lähetyksinä MartatTV:n
kautta. Videotallenne on katseltavissa myös koulutuksen jälkeen MartatTV:n kautta.
Katso koulutuspäivien sisältö ja muita lisätietoja
https://www.martat.fi/ajankohtaista/martat-fi-koulutukset-marttayhdistyksille-14-ja-15-11/

Hyviä linkkejä, ohjeita ja videotallenteita martat.fi -teemaan löytyy marttojen sivuilta.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQxWGVGqQO9tSa8cSLdepDZ7b_CSoAeLT
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-info/yhdistystoimijoiden-omatsivut/tietoa-yhdistyssivuista/
Kts. otsikon Yhdistyssivujen päivittäminen -> Täältä löydät ohjeet sivun päivittämiseen
Huom. ohjeet aukeavat, kun olet kirjautunut järjestelmään

Mediamartat. Mediamarttojen tehtävänä on jalkautua omaan piiriin kouluttamaan alueen yhdistyksiä ja
tarjoamaan tukea martat.fi:hin liittyvissä asioissa. Ensin lokakuun lopulla mediamartat saavat
koulutuksen tehtävään, ja sen jälkeen varsinainen toiminta käynnistyy pikku hiljaa.
Keski-Suomen piirin mediamartoiksi on valittu Maire Korhonen (Keljonkankaan martat) ja Sanna
Tawah (Jyväskylän kaupunkimartat).

Juhlakonsertti 100 – vuotiaalle Suomelle. Viimeinen juhlakonsertti Nukulassa järjestetään

26.11.2017. Tarkemmat tiedot löytyvät netistä https://www.nukula.fi/tapahtumat/aamun-kiurukirkkaudessa-soittaa sekä Facebookista https://www.facebook.com/nukula/?fref=ts
Oviraha 25 € / hlö, 13 € / lapsi 14-5 v
Lippuvaraukset ja lisätiedot: Hannele 040 7038 136 tai hannele.levavaara(at)nukula.fi
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.
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.
Vaihtoehtoisesti voit ilmoittautua myös sähköpostitse: keski-suomen@martat.fi Laita viestiin yhteystietosi ja
mahdolliset ruoka-aineallergiat.
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.

LOKAKUU
25.10. klo 18-19 Kauha & Kukkaro: Suomihyvää -luento
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 €

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.

