
 

JÄSENKIRJE KESKI-SUOMEN MARTAT RY 

21.3.2019 

1. TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS 

Kevät on taas edennyt toiminnan tilastointiin, toimintakertomuksiin 

ja tilinpäätöksiin. Ihan äkkiä ei sitä uskoisi, sillä nelisen vuotta sitten 

meillä oli jo narsissit istutettuina ulkoruukkuihin, nyt pihassa metri 

lunta. 

Toimintakertomus on teidän yhdistysten tilastoja vaille valmis ja 

tilinpäätöskin jo allekirjoitettu ja tilintarkastajan lausuntoa vaille. 

Viime vuosi meni taloudellisesti oikein hyvin, mutta haasteita meillä 

oli osaavan ja sitoutuneen työvoiman kanssa ja sama haaste jatkunee. 

Joten jos mieleen tulee alan ammattilainen, joka olisi kiinnostunut 

esim. keikkaluontoisesta ruokakurssien vetämisestä, niin yhteyttä 

piirin vaan reippaasti. 

Vuosikokoukseen valmistautuessa on hyvä muistaa, että Keski-

Suomen piriin hallituksesta osa on taas erovuorossa.  Neljästä 

erovuoroisesta kolme on lupautunut uudestaan ehdolle ja uusia 

ehdokkaitakin tarvitaan. Erityisesti talousihmiselle, hankeosaajalle, 

järjestöihmiselle ja markkinoinnin tuntijalle olisi tarvetta, jotta 

piirimme hallinto olisi mahdollisimman hyvissä käsissä. 

Pohdiskelkaahan yhdistyksissä, josko teiltä löytyisi sopivia ehdokkaita 

ja liitteenä olevalla ehdokaslomakkeella voitte ehdokkaanne piiriin 

ilmoittaa 14.4. mennessä. Sama päivä muuten, kun kehoitan kaikkia 

äänestämään Eduskuntavaaleissa ja antamaan oman panoksenne 

siten oman yhteiskuntamme hyväksi. 

Aurinkoista kevättä kaikille martoille 

Toiminnanjohtaja  

Kati-Erika Timperi 
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2. VUOSIKOKOUS 

Kutsu piirin kokoukseen. Keski-Suomen Martat ry:n 

sääntömääräinen vuosikokous pidetään Sepänkeskuksen 

Reaktorisalissa, (Kyllikinkatu 1, Jyväskylä) lauantaina 

18.5.2019 klo 12. 

Kokous alkaa valtakirjojen tarkastuksella ja kahvilla klo 10.45 ja klo 

11.15 kuulemme Pirkko Niirasen tulorekisteritietoiskun ja sen jälkeen 

Marttaliiton kansalaistoiminnan johtaja Reija Salovaara kertoo 

marttajärjestön uudesta strategiasta.  

Kokouspaperit lähetetään valtakirjojen mukaan virallisille edustajille 

tai sen puuttuessa puheenjohtajille, joiden toivotaan toimittavan 

kokouspaperit virallisille edustajille. Valtakirjat mukaan, mikäli niitä 

ei ole jo aiemmin lähetetty toimistoon. 

Yhdistyksen paperisen allekirjoitetun valtakirjan voi toimittaa 

etukäteen piirin toimistoon tai skannatun valtakirjan sähköpostitse 

keski-suomen@martat.fi Samasta osoitteesta voi pyytää myös 

valtakirjapohjan, jos se uupuu.  

Otamme mielellämme vastaan myös arpajaispalkintoja.  

Tervetuloa!  

Hallitus  
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3. AJANKOHTAISTA 

 

La 6.4 Martoille tarjolla Puutarhamartan 

ketjukoulutus ja Opintotoiminnan esittely. 

Kaipaamme näihin tapahtumiin vielä 8 osallistujaa molempiin, jotta 

ne saadaan toteutettua. Voisitteko laittaa sanan kiertämään ja kertoa 

asiasta yhdistyksenne jäsenille? Ilmoittautua voi 28.3. mennessä: 

• Opintotoiminnan esittely klo 10-11  

• Puutarhamartan ketjukoulutus klo 11.30-14.00 

Toimiston puh. 050 438 7532 (ma ja ti klo 9-15) ja sähköposti keski-

suomen@martat.fi. https://www.martat.fi/keski-suomi/tapahtumat/ 

 

Vanha marttakangas 

Meille on tullut kyselyjä vanhaa marttakangasta koskien. Saimme 

liitolta tiedon, että vanhan marttakankaan paluusta tehdään juttu 

vuoden 2. Marttalehteen joka ilmestyy aivan pian, 25 maaliskuuta. 

Liitosta myös sanottiin, että kangas on varattu vain perinnemekkoja 

varten. 

 

Ti 7.5. klo 17.00 Vapaaehtoisten Sienimarttojen 

koulutuksen aloitusluento Marttakeskuksessa. 

Varsinainen sienikoulutusviikonloppu pidetään syyskuussa, tarkka 

aika ja paikka varmentuu myöhemmin. Viime syksynä suunniteltu 

vastaava koulutus jouduttiin perumaan huonon sienitilanteen vuoksi, 

nyt uusi yritys. Jos sienimarttakoulutus kiinnostaa, niin laita 

sähköpostia Hannille (hanni.kuronen@martat.fi) ti 30.4.2019 

mennessä. 

Sienimartan koulutuksen tavoitteena on saada: 

• koulutettuja vapaaehtoisia sienineuvonnan tueksi 

• ketjukoulutuksen avulla sieniosaamista marttayhdistyksiin 

• sienimarttoja päiväkoteihin ja kouluihin toteuttamaan 

kotitalouskompassin sienineuvontaa

 

 

 

 

 

Kaipaamme näihin 

marttojen 

koulutustapahtumiin 

vielä 8 osallistujaa 

molempiin, jotta ne 
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yhdistyksenne 
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kiinnostuineita 
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Sienimartan 

tehtävänä on:  

Olla apuna 

sienineuvonta 
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4. KESKI-SUOMEN MARTAT RY:N TOIMINTAKALENTERI KEVÄT 2019 

MAALISKUU 

ma 25.3. klo 9- Vilppu-hankkeen vapaaehtoiskoulutuspäivä, Marttakeskus, kotitalous- ja suunnitelupäivä 

ke 27.3. klo 17.30-20.30 Pääsiäisherkut 24 € / 29 €: Kevään herkullisin ruokajuhla on pääsiäinen. Pitkinä pyhinä on 
aikaa ruoanvalmistukseen ja herkutteluun. Kurssilla valmistetaan ja nautitaan yhdessä pääsiäisen perinteisiä sekä uusia 
makuja. 

to 28.3, to 4.4 ja to 11.4 klo 17-19.30 Miesliesikurssi 2: Tule mukaan Miesliesi-kurssille, tekemään hyvää ruokaa 
mukavassa porukassa. Kurssi tarkoitettu 8-12 vuotiaille pojille ja heidän isilleen tai miespuolisille läheisilleen. Ryhmä 
kokoontuu kolme kertaa. Kurssi on maksuton. Ilmoittautuminen + allergiatiedot Tuijalle tuija.elomaki@martat.fi. 

 

HUHTIKUU 

ma 1.4, 8.4. ja 15.4. klo 11-12 Elämänlaatua eläkeikään-hankkeen Ikiliikkari: kokeillaan eri liikuntalajeja 
kahvakuula,tasapainojumppa ja jooga. Piippurannan klubi, Paperitehtaankatu 1, 40100 Jyväskylä. 

ke 10.4. klo 9.30-12 Elämänlaatua eläkeikään -taloustyöpaja: Edunvalvontavaltuutus. Asiantuntijana varatuomari 
Riitta Kivelä. 

ke 24.4. klo 16-18 Pikkukokkikurssi 7-12 – vuotiaille, 6 €: Kurssilla valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnaisia 
sekä opetellaan keittiötyöskentelyä ruoanvalmistamisesta siivoukseen. 

to 25.4. klo 17.30-20.30 Leivotaan yhdessä kevään herkut, 24 € / 29 €: 6 aikuinen + lapsi paria. 

 

TOUKOKUU 

to 9.5. klo 17.30-20.30 Leivonnaisia kevään juhlaan: Hyytelökakkuja & voileipäkakkuja. 24 € / 29 €: Kakkukurssilla 
valmistellaan makeita ja suolaisia kakkuja kevään ja kesän juhlia ajatellen. Kurssille voit ottaa mukaan oman 
irtopohjavuoan, jossa kätevästi kuljetat hyytelökakkusi kotia hyytymään. 

ke 22.5. klo 16-18 Pikkukokkikurssi 7-12 – vuotiaille, 6 €: Kurssilla valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnaisia 
sekä opetellaan keittiötyöskentelyä ruoanvalmistamisesta siivoukseen. 

to 16.5 klo 10-15 Elämänlaatua eläkeikään -hankkeen Villiyrttikurssi: Villiyrttien keräilyä, ravitsemusinfoa ja 
ruuanvalmistusta yhteistyössä Ruohonjuuren kanssa. 

la 18.5.2019 klo 12.00 Vuosikokous, Sepänkeskus Reaktori-Sali 

ke 22.5. klo 16-18 Pikkukokkikurssi 7-12 – vuotiaille, 6 €: Kurssilla valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnaisia 
sekä opetellaan keittiötyöskentelyä ruoanvalmistamisesta siivoukseen. 

to 16.5 klo 10-15 Elämänlaatua eläkeikään -hankkeen Villiyrttikurssi, maksuton: Villiyrttien keräilyä, ravitsemusinfoa ja 

ruuanvalmistusta yhteistyössä Ruohonjuuren kanssa. 

 

Piirin tapahtumat ja kurssit ovat kaikille avoimia, ellei kurssin kohdalla ole toisin mainittu. Ilmoittautumiset suoraan netin kautta: 
https://www.martat.fi/keski-suomi/tapahtumat/ 

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.  

https://www.martat.fi/keski-suomi/tapahtumat/

