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Keski-Suomen Martat ry:n vuosikokous pidettiin 18.5. 
Sepänkeskuksessa. Paikalla oli 43 marttaa. Hallituksen jäseniksi 
valittiin erovuoroisista uudelleen Aila Naalisvaara Jyväskylän 
KaupunkiMartoista, Pirkko Niiranen Keuruun Martoista, Teresa 
Salonen Ääneskosken Martoista ja uutena jäsenenenä Satu Iso-
Ahola Saarijärven Martoista. Hallituksessa jatkavat 
puheenjohtaja Minna-Maria Lahtinen Kypärämäen Martoista ja 
jäseninä Irma Hiekkanen Toivakan kirkonkylän Martoista, Mari 
Mäenpää Jyväskylän KaupunkiMartoista, Maija Vesterinen 
Laukaan Martoista ja Pirkko Vuorinen Muuramen 
marttayhdistyksestä.  Onnittelut vielä kaikille valituille! 
 
Vuosikokouksessa hyväksyttiin myös vuoden 2018 tilinpäätös 
ja toimintakertomus sekä vuoden 2020 talousarvio ja 
toimintasuunnitelma. 
 
Vielä olisi muutaman hankeraportin kirjoitus tässä toukokuussa 
ja sen jälkeen meillä juhlitaan tyttären lakkiaisia. Oikein 
aurinkoista kesää kaikille ja iloisia kohtaamisia! 
 
 
Kati-Erika Timperi 
toiminnanjohtaja 
 



 

 
 

2. AJANKOHTAISTA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Tervetuloa 

Marttasiskot 

Martanpäiville 

perheittenne ja 

ystävienne kera 

Kanavateatteriin. 

 

Metsolat – 

Urjanlinna 

näytelmä vie 

katsojat kauniiseen 

Kainuuseen jossa 

Metsolan perhettä 

kohtaavat isot 

muutokset. 

 

T. Kuusan Martat 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
Vilppu- hankkeessa 

toimintaa 
toteuttavat 

vapaaehtoiset. 
 

Toiminnan 
toteuttamiseen on 

varattu pieni 
budjetti ja 

vapaaehtoiset 
ohjaavat toimintaa 

pareittain, 
 

Piirin työntekijä 
tukee ja auttaa 

vapaaehtoisia sekä 
vastaa heidän 

kouluttamisestaan. 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
Kuusan Marttojen kutsu Martanpäiville pe 26.7. klo 18.00 
Martanpäivää vietetään Kanavateatterilla ja Kuusan Nuorisoseurantalolla osoitteessa 
Koskelantie 43, Kuusa.  

➢ Klo 18 Nimipäiväkahvit suolaisen ja makean kahvileivän kera 
nuorisoseurantalon salissa. Salissa on esillä Jouko Behmin maalauksia, joihin 
voi tutustua.  

➢ Klo 19 Kanavateatterin esittämä Metsolat - Urjanlinna teatteriesitys. 
Lisätietoja esityksestä on liitteet-osiossa. 

➢ Nimipäiväkahvit ja teatterilippu maksavat yhteensä 20 euroa/henkilö. 
Kanavateatteri laskuttaa varaukset marttayhdistyksittäin. 

➢ Ilmoittautumiset ja lippuvaraukset: 
marttayhdistyksittäin puhelimitse numeroon 0400 716 020 viimeistään 
11.7.2019 mennessä. Ilmoittakaa samalla myös tarvitsemanne 
erityisruokavaliot. Kahvileivät ovat laktoosittomia. 

➢ Jos kysyttävää ilmenee, niin saa olla yhteydessä: kuusan.martat@gmail.com 
 

 
Marttaliitto elvyttää välillä unhoittuneen vertaismartta-nimikkeen 
Vertaismartat ovat piirille lisäresurssi ja apu yhdistysten tukemiseen. Vertaismartat 
toteuttavat alueellisia toiminnansuunnitteluiltoja, jotka samalla myös jalkauttavat uutta 
strategiaamme. Vertaismartat voivat myös toimia yhdistystoiminnan kouluttajina 
kouluttaen esim. yhdistysten hallituksen jäseniä tai auttaa ideoimaan yhdistyksen 
toimintaa. 
 

➢ Jos kiinnostuit vertaismarttatoiminnasta, niin ole yhteydessä 
toiminnanjohtajaan kati-erika.timperi@martat.fi tai 050 512 34 92. 

➢ Etsimme kahden vertaismarttamme avuksi 1-2 innokasta uutta koulutettavaa. 
➢ Liitteessä Marttaliiton esite vertaismarttakoulutuksesta. 

 
 

Olisitko kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta ikäihmisten arjen tukena? 
VILPPU-hanke on Marttaliiton koordinoima vapaaehtoistoiminnan hanke, jonka 
tarkoitus on ikääntyvien kotona asumisen arjenhallinnan tukeminen, sekä yksinäisyyden 
ja eriarvoisuuden vähentäminen. 
 
Lisätietoja Vilpusta saat Tuijalta sähköisesti: tuija.elomaki@martat.fi tai puhelimitse 
050 512 0574 ja Vilppu-hankkeen verkkosivuilta. 
 
 

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. 
 
 

mailto:kuusan.martat@gmail.com
mailto:kati-erika.timperi@martat.fi
mailto:tuija.elomaki@martat.fi
https://www.martat.fi/keski-suomi/vilppu-vapaaehtoistoiminta-ikaihmisten-ja-arjen-tukena/
mailto:tuija.elomaki@martat.fi


 

 

 

 

3. KESKI-SUOMEN MARTAT RY:N TOIMINTAKALENTERI KESÄ 2019 
 
 
 

TOUKOKUU 
 
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. 

 
 

ELOKUU 
 
Ti 6.8. Ässäkokkikurssi: 8-12 – vuotiaille: Kurssilla valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnaisia sekä opetellaan keittiötyöskentelyä 
ruoanvalmistamisesta siivoukseen. Toivomme, että ilmoitatte lapsenne vain yhdelle Ässäkokkikurssipäivälle. 
 
Ke 7.6. 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. 

 
  

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


 

4. Liitteet 
 
 

 
Hae mukaan 

Marttaliitto kouluttaa vertaismarttoja yhdistysten tueksi 
 
 
 

Marttaliitto kouluttaa piireihin vertaismarttoja tukemaan yhdistyksiä ja niiden toiminnan suunnittelua. Toiminta 
on osa marttajärjestön uuden strategian jalkautusta. Vertaismarttakoulutus järjestetään 12.-13.10.2019 
Helsingissä. Olisitko sinä osa tätä Martoille erityisen tärkeään joukkoa?  
 

 
Marttajärjestön uusi strategia hyväksyttiin huhtikuussa Marttaliiton vuosikokouksessa. Strategian mukaisesti 
haluamme toimia elinvoimaisena koko Suomessa. Yksi strategian lupauksista on kohtaamisten mahdollistaminen ja 
tässä perustana on jatkossakin yhdistyksissä tapahtuva toiminta. Yhdistyskyselyssä (2018) yhdistykset toivoivat 
piirien tukevan niiden toimintaa järjestämällä toiminnansuunnitteluiltoja ja tapaamisia muiden yhdistysten kanssa. 
Marttaliitolta yhdistykset toivovat erityisesti toimintaideoita, joita voi soveltaa. Vertaismarttana olet 
mahdollistamassa näiden toiveiden toteutumista.  
 
 
Vertaismartat pitävät oman piirinsä alueella toiminnansuunnitteluiltoja. 
Toiminnansuunnitteluiltojen määrä ja ajankohdat sovitaan jokaisessa piirissä 
erikseen. Marttaliitto tekee iltoihin materiaalin ja toimintamallin. Piiri maksaa 
vertaismartan matkakulut ja tapaamisten kustannukset. 
Toiminnansuunnitteluillat ovat kohtaamisia, joissa näkyy marttatoiminnan voima 
ja arvojemme mukaisesti yhdessä tekemisen ilo. Toivomme sinun olevan hyvä 
toimimaan ihmisten kanssa. Oma innostus ja marttatoiminnan tuntemus on 
eduksi. Tarvittavat tiedot saat koulutuksessa ja omasta piiristäsi.  
 
 
Koulutuksessa perehdytään vertaismartan rooliin, marttajärjestön strategiaan ja 
sen merkitykseen järjestön toiminnan suuntaamisessa sekä Marttailu 2.0 
suunnitelmaan. Lisäksi käsitellään vuoden 2020 toimintaa ja sen suunnittelua. 
Saat koulutuksessa myös valmiuksia ryhmän kanssa toimimiseen ja 
kouluttamiseen. Koulutus on kaksipäiväinen ja edellytämme läsnäoloa 
molempina koulutuspäivinä. Koulutus on osallistujalle maksuton. Marttaliitto 
maksaa osallistujien matkakulut ja majoituksen. Koulutusviikonloppua 
johdattelee Marttaliiton kansalaistoiminnan johtaja Reija Salovaara. 
 
 
Jos kiinnostuit, ole yhteydessä oman piirisi toiminnanjohtajaan. Lisätietoja saat myös Marttaliiton kansalaistoiminnan 
johtaja Reija Salovaaralta (reija.salovaara@martat.fi).  
  

mailto:reija.salovaara@martat.fi


 

 

Metsolat – Urjanlinna Teatteriesityksen taustaa: 

 

Carl Mestertonin ja Curt Ulfstedtin kirjoittamaan alkuperäiseen tv-käsikirjoitukseen 
perustuva Metsolat – Urjanlinna  näytelmätekstin on dramatisoinut tv-sarjaakin 
aikoinaan käsikirjoittanut, ja siinä näytellyt Miisa Lindén. Ohjaajana toimii viime 
vuosien menestysnäytelmät Kanavateatteriin ohjannut Kirsi Sulonen. 

Metsolat – Urjanlinna vie katsojat kauniiseen Kainuuseen, kuvitteelliseen Hoikan 
kylään, Urjanvaaran juurelle, jossa sekä Leppävaaran tilaa että Metsolan perhettä 
kohtaa isot muutokset. Leppävaaran vanha emäntä, Annikin äiti, on kuollut ja 
perinnönjaossa Metsoloiden aikuisille lapsille jaetaan kaikille tontit. Perheen 
kuopus, aikoinaan olympialaisissa mitaleillekin hiihtänyt, Erkki Metsola päättää 
katkaista juoputtelukierteensä ja perustaa Urjanlinnan omalle tontilleen. Kun 
suunnitelmien kokoluokka valkenee Hoikan asukkaille, kateellisia ja vastaanpanijoita 
riittää. Etenkin naapuritilan Kari Kaukovaara päättää tehdä kaikkensa, ettei Metsola 
onnistu suunnitelmissaan. Eikä Erkin isä Antti Metsola ja äiti Annikkikaan suhtaudu 
suopeasti. Heille Urjanlinna tarkoittaisi lypsytilan alasajoa ja eläimistä luopumista 
eikä ajatus miellytä alkuun laisinkaan. Samana tapahtumarikkaana kesänä myös 
rakkauskoukerot ja onnettomuudet koettelevat Metsoloiden sisaruskatraan välejä 
ja henkilökohtaista onnea. 

Tv-sarja Metsolat saavutti suuren suosion ja sen jokaisella jaksolla oli yli miljoona 
katsojaa. Sarjan tarinasta ja sen jälkeisestä ajasta on julkaistu viisi sittemmin 
loppuunmyytyä romaania. 

 
www.kanavateatteri.fi 

 

http://www.kanavateatteri.fi/

