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1. TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS 
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1. Toiminnanjohtajan tervehdys 
 

2. Ajankohtaista 

 
3. Toimintakalenteri 

 
Kevät on pitkällä, pihatyöt pääosin tehty – kesää odotellessa! Piirissä 
elämme kuitenkin jo pitkälle syksyn suunnitelmissa. 
 
Marttatorista meille on tullut paljon kyselyitä, mutta valitettavasti 
meillä piirissäkään ei ole enempää tietoa kuin mitä Marttojen 
kotisivuilla on: https://www.martat.fi/martat/tutustu-
toimintaamme/marttatori/marttatorin-ohjelma/ 
 
Osittain tämä tiedon puute johtunee siitä, että juhlavuoden 
tapahtuminen suunnittelu siirrettiin alkuvuodesta toiselle henkilölle, 
mutta Reija Salovaara on tarttunut toimeen rivakasti. 
 
Marttatorin kuljetuksia koskien olemme saaneet kymmenkunta 
vastausta yhdistyksiltä ja kahta toivetta näyttää nyt olevan aika 
tasaisesti. Tulemme toteuttamaan päivämatkan lauantai 14.9. ja lisäksi 
perjantai-lauantai (yöpyminen hotellissa) matkan Helsinkiin. Toinen 
bussi lähtee Päijänteen itäpuolta ja toinen länsipuolta. Tarvitsemme 
kuitenkin vielä teiltä lopuiltakin matkasta kiinnostuneilta yhdistyksiltä 
arviot lähtijämäärästä 20.5. mennessä, jotta pystymme 
suunnittelemaan bussireitit ja pyytämään tarjoukset. Pyrimme 
saamaan kesäkuun alussa matkasuunnitelmat valmiiksi ja silloin 
tarvitsemme myös sitovat varaukset. 
 
Marttatorille ei ole tulossa piirin omaa pöytää, mutta yhdistysten on 
mahdollista halutessaan pöytä varata joko yksin tai yhdessä jos esim. 
myyntituotteita tai toimintaideoita riittää. 
 
Oikein aurinkoista kevättä, tavataan vuosikokouksessa 18.5.! 
 
Kati-Erika Timperi 
toiminnanjohtaja 
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2. AJANKOHTAISTA 
 
 

 

 

 
Kansainväliset 

martat ovat 

kiinnostuneita 

kulttuureista, 

kotoutumisesta ja 

Marttojen 

kehitysyhteis- 

työstä. 

 

He kertovat oman 

ja muiden 

yhdistysten 

jäsenille 

ajankohtaista 

tietoa työstämme 

Kamerunissa, 

Etiopiassa ja 

Malawissa. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
Sienimartan 

tehtävänä on: 

 
Olla apuna 

sienineuvonta 

tapahtumissa ja 

retkillä. 

 
Osallistua 

valtakunnalliseen 

sienipäivään 

 
Olla mukana 

juhlavuoden 2019 

sieniviikon 

tapahtumissa 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

Kansainvälisten marttojen koulutus Helsingissä su 15.9. 
Etsimme uusia marttoja kansainvälisten marttojen toimintaan! Ilmoitathan piiriin 
kesäkuun loppuun mennessä jos haluat päästä syksyn koulutukseen.  
Puh. 050 438 75 32 tai sähköpostilla keski-suomen@martat.fi. 
 
Lisätietoja kansainvälisistä martoista voit lukea täältä: 
https://www.martat.fi/martat/tutustu-
toimintaamme/vapaaehtoistoiminta/kansainvaliset-martat/ 

 
 
Marttojen juhlaessun kudontaa Kansalaisopiston käsityöneuvonnassa 
Jyväskylän pääkirjastolla. 

➢ Essun kudonta-ohje on marttalehdessä 2/2019 s. 38. 
➢ Kudonta maksaa 5 €/päivä + loimen metrihinta. 
➢ Kansalaisopiston kudonnanohjaaja opastaa tarvittaessa ja tekee loimen 

valmiiksi. 
 
Jos olet kiinnostunut kutomaan marttojen juhlaessun, niin ilmoitatko kesäkuun loppuun 
mennessä tänne piiriin joko puhelimitse 050 438 75 32 tai sähköpostilla keski-
suomen@martat.fi.  
 
 
Kukka-amppeli paja Elämänlaatua eläkeikään-hanke. 
Ti 28.5. Marttakeskuksella pääsee tekemään oman kukka-amppelin Makramee 
solmimistekniikalla. Osallistumismaksu 9,50€ maksetaan paikan päällä.  Pajan ohjaa 
inspiroiva kädentaitojen opettaja Laura Pisto. Ilmoittautumiset sähköpostitse: 
mari.maenpaa@luukku.com 
 
 

Kesäyön marssi 2019 - talkoolaisia etsitään Huoltopisteille. 
La 17.8. kolmatta kertaa Jyväskylässä järjestettävään kesäyön marssiin marttojen 
muonituspisteelle etsitään vapaaehtoisia. Ilmoittaudu  toukokuun loppuun mennessä 
piiriin puh. 050 438 75 32 tai  keski-suomen@martat.fi. 
 
 

Vielä ehtii ilmoittautua ti 7.5. klo 17.00 pidettävään vapaaehtoisten 
sienimarttojen koulutuksen aloitusluentoon. 
Jos sienimarttakoulutus kiinnostaa, niin laita sähköpostia Hannille 
hanni.kuronen@martat.fi ma 6.5. mennessä. 
 
 

Pikkukokki- ja ässäkokkikursseille etsitään apuohjaajia. 
Ota yhteys Tuijaan tuija.elomaki@martat.fi jos haluat tulla mukaan syksyn touhukkaisiin 
Pikkukokki-iltoihin. Kesä- ja elokuussa kaivataan myös päiväsaikaan apukäsiä 
ässäkokkikursseilla! Kesäkuun ässäkokkikurssit pidetään ti 4.6. ja ke 5.6. klo 10-13. 
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3. KESKI-SUOMEN MARTAT RY:N TOIMINTAKALENTERI KEVÄT 2019 
 
 
 

TOUKOKUU 
 
ti 14.5. Kässä-ilta Marttakeskuksen yläkerrassa: kaikille avoin ja maksuton, aloittelijoille opastusta paikan päällä. 

 

la 18.5. klo 12.00 Vuosikokous, Sepänkeskus Reaktori-Sali 
 

ti 28.5. Makramee-amppeli paja: Tehdään oma kukka-amppeli solmimistekniikalla: 9,50€ 
 
ti 4.6. Ässäkokkikurssi: 8-12 – vuotiaille: Kurssilla valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnaisia sekä opetellaan keittiötyöskentelyä 
ruoanvalmistamisesta siivoukseen. Toivomme, että ilmoitatte lapsenne vain yhdelle Ässäkokkikurssipäivälle. 
 
Ke 5.6. Ässäkokkikurssi: 8-12 – vuotiaille: Kurssilla valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnaisia sekä opetellaan 
keittiötyöskentelyä ruoanvalmistamisesta siivoukseen. Toivomme, että ilmoitatte lapsenne vain yhdelle Ässäkokkikurssipäivälle. 

 

 
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. 
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