
 

 

 
 
 
JÄSENKIRJE KESKI-SUOMEN MARTAT RY 

 

1.TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS 

 

Syksy on edennyt ja ensimmäiset räntäsateetkin on Keski-Suomessa jo nähty. 

Marttatoiminta on lähtenyt hyvin vauhtiin jo ihan kasvokkaisina kohtaamisissa 

monissa yhdistyksissä ja se on hienoa, sillä kohtaamiset ja yhdessä tekeminen on 

juuri sitä mitä yhdistystoiminnalta ja harrastuksilta moni odottaa.  

Piirin toimiston on pitänyt kiireisenä kurssien lisäksi Marttaliiton monet uudet 

tietojärjestelmät, mutta myös Marttaliiton meille lahjottaman kiinteistön myynti-

toimet. Kiinnostusta taloa kohtaan on ollut paljon, mutta kauppaan johtavaa tar-

jousta emme vielä ole saaneet ja tokihan sen arvasimme, että suuret ylläpitokus-

tannukset vaikuttavat kiinnostukseen. Toivottavasti kuitenkin sopiva, talon histo-

riaa arvostava ostaja löytyy mahdollisimman pian.  

Ensi vuoden suunnitelmat piirin toiminnan osata ovat jo pitkällä ja valitettavasti 

on varauduttava siihen, että mm. STEA:n avustukset pienenevät ja se taas vaikut-

taa henkilöstön määrään ja mm. toimiston aukioloaikoihin. Näillä näkymin toi-

misto on ensi vuonna auki vain maanantaisin klo 9-16, mutta toki taas sovitta-

essa muinakin aikoina palvelemme. 

 Touhukasta Syksyä ja tulevaa Marttailuviikkoa 25.-31.10.2021! 

 

Kati-Erika Timperi 
Toiminnanjohtaja, Keski-Suomen Martat ry 
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  2. PIIRIN KUULUMISET 
 

 
Marttakeskuksessa vietettiin Avoimia ovia maanantaina 4.10.2021. 

Yhdistystorille saatiin mukaan Jyväskylän kaupunkimartat, Laukaan 

Martat, Keljonkankaan Martat ja Säynätsalon Martat. Yhdistyksillä oli 

myynnissä omia tuotteitaan. Kässämartat neuvoivat pirtanauhan ja 

haarukkapitsin valmistusta. Tilaisuudessa oli myös mahdollisuus pai-

naa leivinliinoja.  

Vilppu-kahvilassa nautittiin päiväkahvi kera leivonnaisen. Päiväkahvin 

jälkeen oli mahdollisuus saada juurileivonta-neuvontaa sekä ostaa 

juurta kotiin viemiseksi. 

Saimme paljon kiitosta Avoimista ovista, kävijöitä kirjattiin yhteensä 

84.  

Kiitokset kaikille mukana olleille! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Huomio Yhdistykset, käykää päivittämässä yhdistyksenne kotisivut. 

Yhdistyksen yhteystiedot on hyvä saada ajan tasalle ja mielellään 

sinne voisi myös laittaa toimintakalenterin. Jos tarvitsette apua kotisi-

vujen kanssa, niin ottakaa yhteyttä Mediamarttaan Maire Korhoseen, 

maire.korhonen@gmail.com 

Uusien jäsenten hankinta. Yhdistykseen liittyvien uusien jäsenten ei 

tarvitse maksaa liittymismaksua marras-joulukuusta 2021. Mutta 

muistakaa mainita uusille jäsenille, että vuoden 2022 jäsenmaksu tu-

lee heti alkuvuodesta, tammi-helmikuun aikana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KESKI-SUOMEN MARTAT RY:N TOIMINTAKALENTERI SYKSY 2021 
 
 
LOKAKUU 
 
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. 
 
MARRASKUU 
 
ti 2.11. klo 17-19 Yksi maapallo riittää - ketjukoulutus Martoille, maksuton. 
Tavoitteemme on kohtuullisuus. Vaikutamme sen puolesta, että yksi maapallo riittää. Meillä on keinot muuttaa elämänta-
pamme ja yhteiskuntien toiminta sellaiseksi, että ne mahtuvat yhden maapallon rajoihin. Kurssin vetäjänä Tuija Elomäki, 
tuija.elomaki@martat.fi. Ilmoittautuminen avautuu ma 11.10.2021 klo 12 mennessä. 
 
ke 3.11 Pikkukokit klo 16-18. 10 €, 7-12 vuotiaille 
Kurssilla valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnaisia sekä opetellaan keittiötyöskentelyä ruoanvalmistamisesta siivouk-
seen. Kurssin vetäjänä, Silja Heinikangas, silja.heinikangas@martat.fi  Ilmoittautuminen aukeaa ma 27.9.2021 klo 12 men-
nessä. 
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pe 5.11., pe 12.11. & ke 24.11. 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 avautuu ma 2.8.2021 klo 12 mennessä. 
 
pe 12.11. klo 10-13 Helmityöpaja 10€ 
Tule ja valmista helmistä rannekoru, kaulakoru tai avainnauha. Helmistä saa tehtyä kauniita, uniikkeja koruja. 
Maksu sisältää kaikki kurssilla käytettävät materiaalit, opetuksen ja päiväkahvin. Jos sinulla on ennestään joitakin helmiä ko-
risteeksi tai korulukko mitä haluaisit käyttää työhösi, voit halutessanne ota ne mukaan ja hyödyntää niitä pajakurssilla. Kurs-
sin vetäjänä Silja Heinikangas,  silja.heinikangas@martat.fi Ilmoittautuminen avautuu ti 3.8.2021 klo 12 mennessä.  
 
 
ke 17.11. 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 11.10.2021 klo 12 mennessä. 
 
to 18.11. klo 16.30-19.30 Suolaiset ja makeat piirakat -kurssi 24€/29€. 
Helposti valmistuvat suolaiset ja makeat piirakat sopivat niin illanistujaisiin, juhlapöytään kuin arkeenkin. 
Sesongin marjat ja hedelmät kruunaavat piirakat mahtavilla mauilla unohtamatta täyteläistä suklaata. 
Kurssin vetäjänä Tuija Elomäki, tuija.elomaki@martat.fi. Ilmoittautuminen avautuu ma 11.10.2021 klo 12 mennessä. 
 
JOULUKUU 
 
ke 1.12. 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 pe 15.10.2021 klo 12 mennessä. 
 
to 2.12. klo 16.30-19.30 Perinteistä jouluruokaa 24€/29€.  
”Jouluruokaa tarjoo kunnon väki” Perinteisiä jouluruokia voi valmistaa myös hiukan työtaakkaa keventäen sekä jälkiruoka-
herkkuja unohtamatta. Viimehetken vinkkejä joulupöytään. Kurssin vetäjänä Tuija Elomäki, tuija.elomaki@martat.fi. Ilmoit-
tautuminen avautuu ma 11.10.2021 klo 12 mennessä. 
 
ke 8.12. 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 8.11.2021 klo 12 mennessä. 
 
ke 15.12. klo 16.30-19.30 Leivotaan yhdessä 24€/29€. 
Joululeivontaa aikuinen-lapsi pareina. Leivomme suolaista ja makeaa. Kurssin vetäjänä toimii Tuija Elomäki, tuija.elo-
maki@martat.fi Ilmoittautuminen avautuu ma 8.11.2021 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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