
 

 

 
JÄSENKIRJE KESKI-SUOMEN MARTAT RY 

 

1.TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS 

Vuosikokous pidettiin Marttakeskuksessa 4.9.2021. Kokouksessa oli läsnä 17 

virallista edustajaa ja 8 hallituksen jäsentä ja 3 muuta osallistujaa, puheen-

johtajaksi valittiin Äänekosken Marttojen Juho Kautto.   

Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilit sekä vahvis-

tettiin tilinpäätös. Vastuuvapaus myönnettiin kaikille tilivelvollisille vuodelta 

2020. Kokouksessa hyväksyttiin myös toimintasuunnitelma vuodelle 2022 ja 

vahvistettiin talousarvio vuodelle 2022.  

Hallituksen jäseniksi kaksivuotiskaudelle valittiin Anna Maria Erjamo; Aallon 

Martat ry, Satu Iso-Ahola; Saarijärven Martat ry, Aila Naalisvaara Jyväskylän 

KaupunkiMartat ry ja Teresa Salonen Äänekosken Martat ry. Hallituksessa 

jatkoivat Irma Hiekkanen; Toivakan Kirkonkylän Martat ry, Mari Mäenpää; 

Jyväskylän KaupunkiMartat ry, Maija Vesterinen; Laukaan Martat ry ja 

Pirkko Vuorinen; Muuramen Marttayhdistys ry ja puheenjohtajana Pirkko 

Niiranen; Keuruun Martat ry.  

Vuosikokous päätti myös, että hallitus valtuutetaan myymään lokakuussa 

2021 lahjoituksena Marttaliitolta saatava Jyväskylän Marttakeskuksen kiin-

teistö, sillä Keski-Suomen martoilla ei ole resursseja kiinteistön ylläpitoon.  

 

Kati-Erika Timperi 
Toiminnanjohtaja, Keski-Suomen Martat ry 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 / 2021 JÄSENKIRJE 

MARTOILLE JA MARTTAYH-
DISTYKSILLE 

1. Toiminnanjohtajan tervehdys 

2. Ajankohtaista  

3. Toimintakalenteri syksy 2021 

 

 

 

 

 

 



 

 

  2. AJANKOHTAISTA 
 

 
Piirin toimisto auki syksyllä  

Syksyllä 2021 toimisto auki toistaiseksi maanantaisin ja                       

tiistaisin klo 9-16. Poikkeukset aukioloista ilmoitetaan piirin kotisi-

vuilla, p. 050 438 7532 ja sähköposti, keski-suomen@martat.fi  

Marttakeskuksessa vietetään Avoimia ovia ma 4.10.2021 klo 13-17. 

Järjestämme Avoimissa ovissa Yhdistystorin Marttakeskuksen isossa 

salissa tai sään salliessa ulkona.  

Yhdistystorilla yhdistykset voivat esitellä ja kertoa yhdistyksen toimin-

nasta sekä myydä omia tuotteitaan. Tämä on myös oiva tilaisuus ta-

vata muiden yhdistysten jäseniä. Toivotaan, että mahdollisimman 

moni yhdistys lähtisi mukaan Yhdistystorille. Yhdistystorin pöytäva-

raukset ke 15.9. mennessä osoitteeseen, tuija.elomäki@martat.fi 

Yhdistystorin lisäksi Avoimissa ovissa mukana on Kässämartat. Kässä-

marttojen kanssa pääsee tutustumaan haarukkapitsin ja pirtanauhan 

valmistukseen. Neuvontateemoina on juurileivonta, kotivara ja ilmas-

toasiat.  

3. KESKI-SUOMEN MARTAT RY:N TOIMINTAKALENTERI SYKSY 2021 
 
SYYSKUU 
 
ke 15.9. klo 16.30-19.30 Italialainen keittiö 29€/34€. Maan ruokaperinteet muodostuvat monista paikallisista keittiöistä, 
joilla on omat erikoispiirteensä. Yhteistä kaikille on laadukkaat raaka-aineet, perinteiden kunnioittaminen ja rakkaus ruokaan. 
Kurssin vetäjänä Silja Heinikangas, silja.heinikangas@martat.fi Ilmoittautuminen avautuu ma 2.8.2021 klo 12 mennessä. 
 
ke 22.9., to 30.9. & ke 6.10. klo 10-13 Keskimaan ILO AUTTAA-kampanja, Ikäihmisille suunnattu ruokakurssi, maksuton. 
Kolmen kerran ruokakurssilla valmistetaan edullista ja maukasta arkiruokaa. Kurssin vetäjänä Tuija Elomäki, tuija.elo-
maki@martat.fi. Ilmoittautuminen avautuu ma 2.8.2021 klo 12 mennessä. 
 
ke 22.9. klo 16.30-19.30 Juurileipä-kurssi 24€/29€. 
Lähde mukaan Juuri sinulle-kampanjaan. Juurileivonta sopii kaikille ja se on myös ruuhkavuosiystävällistä – yhteen leivonnan 
vaiheeseen ei mene kauaa ja lämpimän leivän ilo on aina yhtä suuri. Juurileivonta – kuten marttailukaan – ei ole vain supe-
rihmisten hommaa. Kurssin vetäjänä toimii silja.heinikangas@martat.fi . Ilmoittautuminen avautuu ma 2.8.2021 klo 12 men-
nessä. 
 
to 23.9. klo 16-18 Pikkukokit 10 €, 7-12 vuotiaille. 
Kurssilla valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnaisia sekä opetellaan keittiötyöskentelyä ruoanvalmistamisesta siivouk-
seen. Kurssin vetäjänä Tuija Elomäki, tuija.elomaki@martat.fi. Ilmoittautuminen avautuu ma 30.8.2021 klo 12 mennessä. 
 
ti 28.9. & 5.10. klo 10-11 Elämänlaatua eläkeikään, Liikuntapaja, maksuton. Kahden kerran Liikuntapaja järjestetään Martta-
keskuksen yläkerrassa, kurssin vetäjänä Heli Pekkarinen (Kuusan Martat). Yhteydenotot, tuija.elomaki@martat.fi  Ilmoittau-
tuminen avautuu ma 2.8.2021 klo 12 mennessä. 
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ke 29.9. klo 16.30-19.30 Sadonkorjuu 24€/29€. 
Syksyllä nautitaan kotimaisen sadon herkullisista antimista: marjoista, omenoista, kaaleista, kurpitsoista ja sienistä. Kurssin 
vetäjänä Tuija Elomäki, tuija.elomaki@martat.fi. Ilmoittautuminen avautuu ma 30.8.2021 klo 12 mennessä. 
 
LOKAKUU 
 
ma 4.10. klo 13-17 Avoimet ovet Marttakeskuksessa 
Vilppu-luontokahvila K-65. Neuvontateemana juurileivonta. Mukana kässämartat.  
 
ke 6.10. klo 17-20 Hygieniapassikoulutus ja -tentti 40 €. 
Kertaus hyvästä hygieniasta elintarvikehuoneistossa. Kesto 2 tuntia + tentti. Kurssin vetäjänä toimii Hanni Kuronen hanni.ku-
ronen@martat.fi Ilmoittautuminen avautuu ma 30.8.2021 klo 12 mennessä. 
 
to 7.10. klo 16.30-19.30 Georgian keittiö 29€/34€. Yrttien ja mausteiden aromeja, tuoreita kasviksia ja hedelmiä, seuranpi-
toa yhteisen aterian äärellä. Tervetuloa georgialaiseen keittiöön. Kurssin vetäjänä Tuija Elomäki, tuija.elomaki@martat.fi. 
Ilmoittautuminen avautuu ma 6.9.2021 klo 12 mennessä. 
 
pe 8.10., pe 15.10. & pe 29.10. klo 10-13 Elämänlaatua eläkeikään, Avoin ruokakurssi 15 €, Marttakeskuksen opetuskeittiö. 
Kolmen kerran ruokakurssilla pääset  valmistamaan helppoa, edullista ja maukasta arkiruokaa. Mukaan mahtuu 10 ilmoittau-
tunutta.  Kurssin vetäjänä Tuija Elomäki, tuija.elomaki@martat.fi. Ilmoittautuminen avautuu ma ma 2.8.2021 klo 12 men-
nessä. 
 
ke 13.10. klo 16-18 Pikkukokit 10 €, 7-12 vuotiaille. 
Kurssilla valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnaisia sekä opetellaan keittiötyöskentelyä ruoanvalmistamisesta siivouk-
seen. Kurssin vetäjänä Tuija Elomäki, tuija.elomaki@martat.fi. Ilmoittautuminen avautuu ma 6.9.2021 klo 12 mennessä. 
 
to 14.10. klo 16.30-19.30 Yhden kattilan taktiikka 24€/29€. 
Yhden kattilan taktiikalla valmistat monipuolisia aterioita kiireisessäkin arjessa, pienessä keittiössä tai mökillä. Yhden kattilan 
taktiikalla teet Aterian mahdollisimman vähillä välineillä. Kurssin vetäjänä toimii Hanni Kuronen hanni.kuronen@martat.fi 
Ilmoittautuminen avautuu ma 6.9.2021 klo 12 mennessä. 
 
ti 26.10 klo 16.30- 19.30 Karjalaisia piirakoita, 15€. 
Kurssilla leivotaan sultsina, vatruska, karjalan- ja sulhaspiirakoita. Kurssin vetäjänä Silja Heinikangas, silja.heinikangas@mar-
tat.fi  Ilmoittautuminen aukeaa ti 21.9.2021 klo 12 mennessä. 
 
ke 27.10. klo 16.30-19.30 Teen kiehtova maailma -kurssi 24€/29€. 
Suomessa teekulttuuri pohjaa englantilaiseen ja venäläiseen perinteeseen, mutta vaikutteita otetaan eri puolilta maailmaa. 
Innokkaimmat teenjuojat yhdistelevät eri teelaatuja elämyksiä hakien, ja teehetkestä tehdään yhdessäolon ja rupattelun ai-
kaa. Teehen yhdistetään erilaisia tarjottavia, eikä pöydästä ole kiire nousta pois. Kurssin vetäjänä Tuija Elomäki, tuija.elo-
maki@martat.fi. Ilmoittautuminen avautuu ma 6.9.2021 klo 12 mennessä. 
 
 
*Piirin tapahtumat ja kurssit ovat kaikille avoimia, ellei kurssin kohdalla ole toisin mainittu. 
*Ilmoittautumiset vain sähköisesti, https://www.martat.fi/keski-suomi/tapahtumat/ 
*Ilmoittautuminen kursseille on sitova. 
*Ilmoittautuessa maksat verkkomaksulla kurssimaksun. Jos maksu ei lähde, ota yhteyttä keski-suomen@martat.fi niin 
kurssipaikkasi säilyy ja maksu voidaan suorittaa laskulla. 
*Osallistumisen voi peruuttaa seitsemän (7) päivää ennen kurssin alkamista. Tämän jälkeisistä peruutuksista veloitamme 
puolet kurssinhinnasta. 
*Alle 15€ kurssihinnoista emme palauta kurssimaksua. 
*Jos jättää peruuttamatta eikä ilmesty kurssille, emme palauta osallistumismaksua. 
*Kurssit pidetään Marttakeskuksessa, Yliopistonkatu 11, 40100 Jyväskylä, ellei toisin mainita. 
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