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JÄSENKIRJE KESKI-SUOMEN MARTAT RY 
 

1.PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 

Pääsiäistä odotellessa 

Elämme piinaviikkoa, mikä päättyy pääsiäiseen. Oikeastaan 

olemme eläneet piinaviikkoja jo yli vuoden. Koronapandemia on 

vaikeuttanut arkeamme ja juhliamme tehden normaalin 

marttailun mahdottomaksi. 

Martat ovat kuitenkin kekseliäitä! Yhdistyksissä on kehitetty uusia 

tapoja tapaamisiin. On järjestetty sähköisiä kokouksia, 

koulutuksia, kursseja, runoiltoja jne. Ulkona on myös tavattu mm. 

tehden sauvakävelylenkkejä. Kuulin, että yksi yhdistys keitti 

padallisen hernekeittoa ja leipoi laskiaispullia ja piti laskiaisriehan 

yhden martan pihassa. 

Toinenkin ”riesa” on tänä talvena meitä koetellut, nimittäin runsas 

lumi. Muutaman viikon joutui melkein päivittäin tekemään 

lumitöitä. Tosin, onhan lumesta ollut meille paljon iloakin. 

Maisema on ollut kauniin valkoinen ja hiihtokelit mainiot. Useat 

ovatkin kaivaneet vuosia varastossa olleet sukset esille ja 

lähteneet ladulle. Joten kummastakin voi sanoa, ei niin pahaa, 

ettei jotain hyvääkin! 

Vuosikokousten aika on nyt käsillä ja siitä johtuen esitän teille 

yhden toivomuksen. Ilmoittakaa yhdistyksen uudet toimihenkilöt 

piiritoimistoon ja päivittäkää tiedot myös kotisivullenne. 

Rahastonhoitajan yhteystietoja en suosittele kotisivulle 

laittamaan. Olen tutkaillut kotisivujanne ja todennut, että ovat 

kovin erilaisia. Toisilla on tosi hyvin hoidetut ja ajantasaiset, 

toisilla taas päinvastoin. Tästä johtuen toinen toivomus. Pitäkää 

kotisivut mahdollisimman ajantasaisina. 

Se toivomuksista ja sitten pääsiäinen viettoon nauttien 

aurinkoisista kevätpäivistä. 

Räystähältä vesi pirskuu, iloisena tintti tirskuu. 

Kohta kevät tekee terää, pajunkissa oksaan herää. 

Kissat innostuu, onhan maaliskuu! 

 

HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ! 

  Pirkko NiiranenPiirin puheenjohtaja 
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2. AJANKOHTAISTA 

Terveiset myös täältä piirin toimistolta. Täällä toiminta pyörii lähes 

normaalisti ja meidät löydät myös verkosta. Meillä on nyt käytössä 

uusi Instagram-tili, muistakaa seurata meitä @keskisuomenmartat_  

Keski-Suomen marttojen nettisivuilla ajankohtaista sivustolta löytyy 

myös tiedotuksia sekä reseptejä.  

Muistattehan, että nyt keväällä yhdistyksien ruokakurssin hintaa on 

alennettu 80 euroon (+ raaka-aineet ja raaka-aineiden hankinta) 

Virtuaalinen puutarhakahvila -kokeilu Martta-akatemiassa. 

Puutarhakahvila on Marttaliiton järjestämä matalan kynnyksen 

kohtaamispaikka ajankohtaisista puutarhateemoista 

kiinnostuneille, erityisesti puutarhamartoille. Jokaisella kerralla on 

jokin teema ja kenties vieras, mutta tilaa on myös ideoiden 

vaihdolle ja keskustelulle, verkostoitumiselle.  

Tavoitteena on lisätä puutarhatoimintaa ja innostaa 

puutarhamarttoja perustamaan vastavan tyyppisiä live- tai 

etäkahviloita omille alueilleen. Kokoontumisia on kuusi kertaa 8.3., 

15.3, 22.3, 26.4, 3.5 ja 10.5, aina maanantaisin klo 17.30-19.  

 

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 sovitusti. 

 
 

 
Virvon varvon tuoreeks terveeks ja suut makiaksi. Raikkaat 
täytetyt sitruunamuffinit sopivat loistavasti pääsiäisen 
kahvipöytään. Ohje löytyy osoitteesta, 
https://www.martat.fi/keski-suomi/ajankohtaista/kahvipoytaan-
paasiaisena-taytetyt-sitruunamuffinssit/ 
 
 
 

 

 

 

https://www.martat.fi/keski-suomi/ajankohtaista/kahvipoytaan-paasiaisena-taytetyt-sitruunamuffinssit/
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3. KESKI-SUOMEN MARTAT RY:N TOIMINTAKALENTERI KEVÄT 2021 

tapahtumat ja kurssit ovat kaikille avoimia, ellei kurssin kohdalla ole toisin Piirin 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. Alle 15€ kurssihinnoista emme palauta kurssimaksua. Peruuttamatta jätetystä kurssista veloitetaan koko hinta.  

Kurssit pidetään Marttakeskuksessa, Yliopistonkatu 11, 40100 Jyväskylä, ellei toisin mainita. Toimiston puhelinnumero 050 438 7532. 

 

HUHTIKUU 
 
to 8.4. klo 17-20 Hygieniapassikoulutus ja -tentti 40€. Kaikille avoin. Kurssin vetäjänä Hanni Kuronen, 
hanni.kuronen@martat.fi. Ilmoittautuminen aukeaa 1.3.2021 klo 10.00 mennessä. 
 
pe 9.4., 16.4. & 23.4. klo 10-13 Elämänlaatua eläkeikään, Miesväenruokakurssi 15 €. Kolmen kerran ruokakurssilla 
pääset  valmistamaan helppoa, edullista ja maukasta arkiruokaa. Mukaan mahtuu 10 ilmoittautunutta.  Kurssin vetäjänä 
Tuija Elomäki, tuija.elomaki@martat.fi. Ilmoittautuminen on avattu 18.1.2021. 
 
ke 14.4. klo 16-18 Pikkukokit 10 €,7-12 vuotiaille: Kurssilla valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnaisia sekä 
opetellaan keittiötyöskentelyä ruoanvalmistamisesta siivoukseen. 
 
ti 20.4. klo 17-19 Ketjukoulutus martoille Garderobi, maksuton. Vastuullinen vaatekaappi, pikaopas parempaan vaate-
elämään. Kurssin vetäjänä Tuija Elomäki, tuija.elomaki@martat.fi. Ilmoittautuminen on avattu 7.1.2021. 
 
ke 21.4. klo 16.30-19.30 Mausteinen makumatka Välimeren kautta Lähi-Itään ruokakurssi 26/31€. Lähi-Idän ruokiin 
makua tuovat erilaiset maustesekoitukset kuten ras el hanout ja za’atar. Yhteinen ilta patojen ja pannujen äärellä on 
loistava tapa viettää vapaa-aikaa.  Kurssin vetäjänä Silja Heinikangas, silja.heinikangas@martat.fi. Ilmoittautuminen 
aukeaa 1.3.2021 klo 10.00 mennessä. 
  
ma 26.4., 3.5. & 10.5. klo 10-13 Keskimaan ILO AUTTAA-kampanja, Ikäihmisille suunnattu ruokakurssi, maksuton. 
Kolmen kerran ruokakurssilla valmistetaan edullista ja maukasta arkiruokaa. Kurssin vetäjänä Tuija Elomäki, 
tuija.elomaki@martat.fi. Ilmoittautuminen on avattu 18.1.2021. 
 

TOUKOKUU 
 
ke 5.5. klo 16.30-19.30 Leivotaan yhdessä kurssi 24€ / 29€. Aikuinen-lapsi pareissa leivotaan suolaista ja makeaa 
 
to 6.5.klo 16-18 Pikkukokit 10 €,7-12 vuotiaille: Kurssilla valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnaisia sekä opetellaan 
keittiötyöskentelyä ruoanvalmistamisesta siivoukseen. 
 
ti 11.5. klo 16.30-19.30 Voileipäkakkukurssi 24€/29€. Kurssilla valmistamme voileipäkakkuja liha-, kala- ja 
kasvisvaihtoehdoilla. 
 

 

 


