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1. Puheenjohtajan tervehdys 

 
Aurinkoista syksyä, martat ja martit! 
 
Kirjoitan tätä flunssan jälkimainingeissa, pahin on onneksi jo ohi, nenä vielä on tukossa ja yskä vaivaa. 
Jäin harmittavasti paitsi Haapamäen marttojen juhlasta. Toisaalta luonto on nyt mitä kauneimmillaan, 
pieni tukkoisuus ei haittaa ulkoilua ja syksyn värien ihastelua. Marjasaaliini jäi tänä vuonna aika 
mitättömäksi, mustikoita ja viinimarjoja tuli tavallista niukemmin, puolukkaa oli vielä entistäkin varastoa, 
joten sen säilöminen on ollut tänä vuonna suoraa toimintaa, suoraan suuhun siis. 
 
Kesä tuli ja meni, minulla remonttihommissa. Ostimme vanhan talon, jota olisi nyt tarkoitus kunnostaa 
pikkuhiljaa. Tavoitteena on säilyttää talo mahdollisimman alkuperäisenä, sen takia raaputtelin maaleja 
saunaolosuhteissa: pahimmillaan alakerrassa oli 50 lämpöastetta! Pihassakin olisi ollut paljon puuhaa, 
mutta maltoin mieleni ja odottelen, mitä sieltä vielä putkahtaakaan, toivon mukaan vanhoja 
perinnekasveja ainakin. En ole mikään viherpeukalo, mutta kumma kyllä yllätin itseni ostamassa 
kukkasipuleita, jotka istutan tämän viikon aikana. 
 
Syksy on taas täynnä kaikenlaista mukavaa, ruokakursseja ja tapahtumia. Uusia alkuja-tapahtuma oli 
menestys, kiitos siitä kaikille osallistujille. Entinen työkaverini, joka hoitaa yliopistolla kansainvälisten 
opiskelijoiden asioita, kertoi myös myönteisestä palautteesta ja toivomuksesta, että tästä tehtäisiin 
jokavuotinen tempaus.  
 
Toivotan kaikille oikein ihanaa uutta marttailukautta! Ja lisäksi onnittelut kaikille juhiville yhdistyksille! Ja 
tietysti, tervetuloa uudet työntekijämme! 
 
 
Minna-Maria Lahtinen 
 
 
 
2. Ajankohtaista 
 
Kahvituskoulutus martoille lauantaina 6.10 klo 10.00-15.30, Jyväskylä 
Kahvituskoulutus on suunnattu Marttayhdistyksille, jotka tekevät tai ovat suunnitelleet tekevänsä 

kahvituksia eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Koulutuksessa käydään läpi kahvituksen järjestämistä 

hinnoittelusta astiavuokraukseen. Tilaisuudessa jaetaan käytännön vinkkejä kahvituksista. Päivän aikana 

valmistetaan suolaista ja makeaa kahvitustarjottavaa, jotka nautitaan lounaaksi. 

Mukaan mahtuu 20 osallistujaa, 2 / yhdistys. Osallistumismaksu koulutukseen on 10€/osallistuja. 

Ilmoittautuminen koulutukseen Kati Havulle, kati.havu@martat.fi. 
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Puheenjohtajien parlamentti tiistaina 9.10.2018 klo 17-19 
Puheenjohtajien parlamentti on tarkoitettu yhdistysten puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille, mutta toki 

esim. sihteerikin saa osallistua tilaisuuteen. Illan aikana on mahdollisuus tutustua muiden yhdistysten 

puheenjohtajistoon, vaihtaa kuulumisia sekä kuulla piirin ajankohtaisista asioista ja marttajärjestön 

juhlavuoden 2019 suunnitelmista. Ilmoittautumiset kahvituksen vuoksi 7.10 mennessä osoitteessa 

https://www.martat.fi/tapahtuma/9-10-puheenjohtajien-parlamentti-jyvaskyla/ 

 
 
Sivistunnit 2019 
Opintokeskus Siviksen tuntitoiveet vuodelle 2019 ovat tulossa jakoon. Jos olette kiinnostuneet saamaan 

tunteja ensi vuodelle, niin ilmoittakaa 29.9.2018 mennessä piiriin (keski-suomen@martat.fi) paljonko 

Sivistunteja yhdistyksenne haluaa hakea ja mihin tarkoitukseen tunnit menisivät. 

 

 

Yhdistysten yhteystiedot nettisivuille PDF-liitteenä 
Lisäämme Keski-Suomen Marttojen nettisivuille yhdistysten yhteystiedot PDF-liitteenä. Voisitteko 

ilmoittaa ajantasaiset yhdistyksenne yhteystiedot (esim. pj:n/sihteerin yhteystiedot, mahdolliset kotisivut 

tai blogit ym. käytössänne olevat sosiaalisen median tiedot) Katjalle 30.10.2018 mennessä? Yhdistysten 

pitäisi myös muistaa tulevaisuudessa ilmoittaa mahdollisesti muuttuneet yhteystiedot, jotta nettisivujen 

tiedot pysyvät ajan tasalla. Tässäkin kuussa on meillä piirin toimistolla käynyt muutama uusi marttajäsen, 

tai marttailusta kiinnostunut on ottanut meihin yhteyttä, ja kysynyt miten johonkin tiettyyn yhdistykseen 

saisi yhteyden. Nettisivuille tehtävä listaus on hätävara, toivomme edelleen, että jokainen yhdistys saisi 

haettua tunnukset Marttaliitolta ja lisättyä vähintäänkin yhteystiedot omille nettisivuilleen. Apua 

yhdistyksen sivuihin saa piiriin toimistosihteeriltä Katja Visseriltä keski-suomen@martat.fi tai 

Mediamartta Maire Korhoselta: maire.korhonen@gmail.com  puh. 040 531 5552 

 
 
Iittalan jäsenale 
Uusi jäsenetu kaikille Keski-Suomen alueen Martoille! 

Keski-Suomen Martat saavat jäsenkortilla -25% alennuksen normaalihintaisista tuotteista, Iittala Outlet 

Palokassa, Iittala Outlet Jyväskylä/Viherlandiassa ja myös Iittala Outletissa Kyyjärvellä. Etu koskee sekä 

1- että 2-laatua. Huom! Etu on voimassa vain mainituissa myymälöissä, eikä koske erikoistuotteita tai 

tilaustuotteita. Edun saa näyttämällä jäsenkorttia maksamisen yhteydessä. Iittala Outletien yhteystiedot: 

 
Kauppakeskus Palokka 
Saarijärventie 52 
40270 Palokka 
Puh. 020 439 3534 
 

Viherlandia 
Kammintie 6 
40520 Jyväskylä 
Puh. 010 617 1932 

Kyyjärvi 
Vaasantie 2 
43700 Kyyjärvi 
Puh. 020 439 35 77 
 

 
Miesliesi-kurssin kevään 2019 ajankohdat ovat nyt tiedossa! 
Kurssi on maksuton ja tarkoitettu 8-12 vuotiaille pojille ja heidän isilleen tai miespuolisille läheisilleen. 

Kurssi kokoontuu Marttakeskuksella 3 kertaa torstaisin klo 17.00-19.30.  Kurssi 1: Torstait 7.3, 14.3 ja 

21.3.2019. Kurssi 2: Torstait 28.3, 4.4 ja 11.4.2019. Ilmoittautuminen Tuijalle, tuija.elomaki@martat.fi. 

https://www.martat.fi/tapahtuma/9-10-puheenjohtajien-parlamentti-jyvaskyla/
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Syksyn 2018 kurssit ja tapahtumat netissä osoitteessa 
https://www.martat.fi/tapahtumat/?tribe_paged=1&tribe_event_display=list&tribe_martat_division=
121 
 

 
3. Toimintakalenteri 
 

Keski-Suomen Martat ry:n toimintakalenteri syksy 2018 
Piirin tapahtumat ja kurssit ovat kaikille avoimia, ellei kurssin kohdalla ole toisin mainittu.  

Ilmoittautumiset suoraan netin kautta. https://www.martat.fi/tapahtumat/ ja valitse piiriksi Keski-

Suomen 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.  

 

Kurssit pidetään Marttakeskuksessa, Yliopistonkatu 11, 40100 Jyväskylä ellei toisin mainita.  

 

 
LOKAKUU 
 
Ma 1.10. Seniorimessut klo 9.45-15 Jyväskylän kaupunginteatteri, Vapaudenkatu 36 

 

La 6.10. Kahvituskoulutus Martoille 10 € klo 10-15.30 Mukaan mahtuu 20 osallistujaa, 2 / yhdistys 

 

Ti 9.10. 17-19 Puheenjohtajien parlamentti; mm. ajankohtaiset asiat ja toiminnan suunnittelu 2019 

 

Ke 10.10. klo 16-18 Pikkukokkikurssit 7-12 vuotiaille 6 € 

 

Ke 10.10. klo 9.30-12 Elämänlaatua eläkeikään – taloustyöpaja: Testamentti. Asiantuntijana 

varatuomari Riitta Kivelä. Tilaan 16 ensimmäiselle ilmoittautuneelle. *Ilmoittautumiset sähköpostitse 

Kati Havulle ma 8.10. mennessä. 

 

To 11.10. klo 17-20.00 Latinalainen Amerikka ruokakurssi 23 € / 28 € 

 

Ma 22.10. klo 17-18.30 Rintasyövän ennaltaehkäisy ja rintojen omatarkkailun opastus, Keski-

Suomen syöpäyhdistys, Sirpa Tuomainen. Maksuton. Ilmoittautumiset 18.10. mennessä osoitteeseen 

keski-suomen@martat.fi. Max 25 osallistujaa.  
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Ti 23.10. 9.00 – 12.00 Voimaruokaa vanhuuteen -työpaja, osa Elämänlaatua eläkeikään -

hanketta. Tutustutaan erilaisiin ravintorikkaisiin tuotteisiin ja valmistetaan niistä monipuolisia ruokia. 

Tuote-esittelyssä mukana Ruohonjuuri. *Sitovat ilmoittautumiset sähköpostitse Kati Havulle ma 16.10. 

mennessä. 

 

Ma 29.10. klo 17.30-20.30 Hygieniapassikoulutus + tentti, 40 € Mukaan otetaan max. 12 henkilöä. 

Henkilöllisyystodistus (passi + ajokortti) mukaan. 

 

 

MARRASKUU 

 

Ma 5.11., ma 12.11. ja ma 19.11. klo 10-11 Ikiliikkari, osa Elämänlaatua eläkeikään -hanketta 

Piippurannan klubi, Paperitehtaankatu 1, 40100 Jyväskylä Kokeillaan eri liikuntalajeja: virelavista, 

kuntosalia ja kehonhuoltoa. Tilaa 16 ensimmäiselle ilmoittautuneelle. *Sitovat ilmoittautumiset 

sähköpostitse Kati Havulle to 1.11. mennessä. 

 

Ke 14.11. klo 16-18 Pikkukokkikurssit 7-12 vuotiaille 6 € 

 

To 29.11. klo 17.30 – 20.00 Leivotaan yhdessä – jouluiset leivonnaiset 23 € / 28 € 

Aikuinen + lapsi - pari em. hintaan. Max. 10 paria. 

 

 

JOULUKUU 

 

Ke 5.12. klo 16-18 Pikkukokkikurssi 7-12-vuotiaille 6 € 

 

To 13.12. klo 17.30 - 20.00 Kasvissyöjän jouluherkut 23 € / 28 € 

 
 
 


