
 

JÄSENKIRJE KESKI-SUOMEN MARTAT RY 
 

1.TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS 

 Juhannus ja kesälomat ovat jo kulman takana, mutta piirissä ensi syk-
 syn valmistelut ovat kiivaimmillaan. Syksyn toimintakalenteri löytyy 
 jäsenkirjeen lopusta, mutta toki se täydentyy vielä syksyn kuluessa. 
 Kevään aikana olemme ahkerasti hakeneet hankerahoituksia ja niinpä 
 onkin iloa kertoa, että LähiTapiolalta saimme 850 euron stipendin 
 ikäihmisten avoimia ruokakursseja varten ja Jyväskylän kaupungilta 
 3500 euron avustuksen lapsiperhetyöhön ja 300 euroa nuorten välipa-
 lakurssin toteuttamiseen. ELY-keskus myönsi maaseuturahastosta 
 27 732 euroa Keski-Suomen Martat ry:n omalle Varaudutaan taidolla
 -hankkeelle ajalle 1.6.2022 - 31.12.2023. Näin pääsemme toteutta- 
 maan jo etupainotteisesti ensi vuoden valtakunnallista varautumisen 
 teemaa. 

 Oikein lämmintä ja rentouttavaa kesää kaikille martoille! 

 

    Kati-Erika Timperi 

    Toiminnanjohtaja, Keski-Suomen Martat ry 

 

  

     2. PIIRIN KUULUMISET  

Keski-Suomen Martat ry:n omistama Harjukadun kaksio (2H+KK+S, 

44,5 m², 670 €/kk) on edelleen vuokralaista vailla, joten viestiä va-

paasta asunnosta saa mielellään jakaa. Asuntoon esteetön kulu, talo-

yhtiöllä hyvät säilytystilat ja kaunis oleskelupiha. Lemmikeistä voidaan 

neuvotella. Vuokrataan kerrostalo Kaksio - Jyväskylä Keskusta Harjukatu 4 A 

(vuokraovi.com) 

Terveiset Marttakeskukselta. Marttakeskuksen toimisto on kesätau-

olla 27.6.-14.8.2022. Jos teillä on kiireistä asiaa, niin ottakaa yhteyttä:  

hanni.kuronen@martat.fi, 050 512 0073  

 tuija.elomaki@martat.fi, 050 465 8933 

Marttakeskuksen väki jää kesätauolle 1.7.2022. Syksyn toiminta käyn-

nistyy Ässäkokkikurssin merkeissä 2.8.2022. Toimisto on virallisesti 

auki vasta 15.8.2022. 
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Puutarhakysymyksiä voi ohjata Marttojen Kotipuutarha -chattiin! 

Kysy reaaliaikaisesti verkossa puutarha-asiantuntijalta kotipihan kasvi-

valinnoista, vieraslajien tunnistamisesta ja hävittämisestä, kasvien le-

viämisen estämisestä sekä kasvijätteen käsittelystä ja kompostoin-

nista. Kotipuutarha-chat on avoinna 25.4.–30.6. ja 1.–31.8. maanan-

taisin klo 12–15.  

Mene osoitteeseen www.martat.fi. Etusivun alalaidassa on KYSY MAR-

TALTA -painike. Klikkaa sitä ja kirjoita viesti. Asiantuntija vastaa kysy-

myksiin. Neuvonta on maksutonta ja se on tarkoitettu kotitalouksille. 

Marttojen Kotipuutarha-chat on osa VieKas LIFE vieraslaji -hankkeen 

toimintaa. Lue lisää https://www.martat.fi/ajankohtaista/pian-on-

aika-aloittaa-pihatyot-kysy-neuvoa-marttojen-kotipuutarha-chatissa/ 

 

Yhdistyskuulumisia. Yhdistyskuulumiset liittyvät Marttailuviikon ta-

pahtumiin. Keljonkankaan Martat ja Säynätsalon Martat kokoontui-

vat Säynätsalossa ja heillä Kotipihaillassa vieraili seurakunnan ylipuu-

tarhuri Mervi Muinosen. Keskustelimme hautojen kasvivalinnoista ym 

omaisten velvollisuuksista hautausmaalla.  

 

 

Kuvan keskellä on Seija Urtti 

ja vasemmalla Salme Maja-

maa. 

 

 

Kuvassa Mervi Muinonen ja 

Eija Kiiskinen, Säynätsalon 

Martat pj. 

 

 

 

”Suven aika ja kesän iha-

nuus, tää vehreys, sen 

taika on aina ihan uus.” 

        Hyvää Kesää! 

http://www.martat.fi/
https://www.martat.fi/ajankohtaista/pian-on-aika-aloittaa-pihatyot-kysy-neuvoa-marttojen-kotipuutarha-chatissa/
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Saarijärven Martat, Laatikkoviljelyilta 17.5.2022 Anna Ikkalan puutar-

hassa -laatikon perustamista. Annukka Ikkala kertoo laatikkoviljelyn 

periaatteista 40 Martalle. 

 

 

 

 

 

 

Äänekoskella siis kaupunki järjesti lavoja (20 kaikkiaan) ja mullat yhtei-

söpuutarhaan Piilolanniemeen ja Äänesalon Martat ja Äänekosken 

Martat varasivat 2 ja Suolahden Martat yhden lavan. Porukalla silloin 

Marttailuviikon maanantaina ensimmäiset istutukset ja lisää taimia 

viedään kunhan lämpiää. Meidän toista laatikkoa hoidetaan Piilolan 

päiväkodin väen kanssa.  

 

 

 

   

 

 

 

Tammijärven Martat viettivät Marttailuviikkoa viljelylaatikkoillan 

merkeissä 18.5.2022, 15 viherpeukaloa osallistui puutarhailtaan, 

jonka aikana puheenjohtaja Hannele Valvanne muistutti myös ku-

vin, miten runsaan sadon viljelylaatikoista voi poimia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Keski-Suomen Martat ry 

Toimintakalenteri syksy 2022 
 
ELOKUU 
ke 17.8. klo 16-18 Lasten ruokakurssi (ent. pikkukokkikurssi) 10 €, 7-12 vuotiaille. 
Kurssilla valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnaisia sekä opetellaan keittiötyöskentelyä ruoanvalmistamisesta 
siivoukseen. Kurssin vetäjänä Tuija Elomäki, tuija.elomaki@martat.fi. Ilmoittautuminen avautuu ma 1.8.2022 klo 10 
mennessä. 
 
la 27.8. klo 11-15 Sieninäyttely kävelykadulla.  
Järjestetään yhteistyössä Jyvässeudun Sieniseuran kanssa. Yhteyshenkilönä toimii Hanni Kuronen, hanni.kuro-
nen@martat.fi 
 
ti 30.8. klo 17.00-18.30 Puheenjohtajien parlamentti, Teams. Ajankohtaisia kuulumisia piiristä ja toimintavuodesta 
2022. Tilaisuus on tarkoitettu puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja sihteereille, max. 2/yhdistys (yhteensä 30 hen-
kilöä). Toiminnanjohtaja Kati-Erika Timperi. Ilmoittautumiset sähköisesti 23.8.2022 mennessä. 
 
ke 31.8. 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 1.8.2022 klo 10 mennessä. 
 
SYYSKUU 
ma 5.9. klo 17.00-19.30 Sieniretki 20€/24€. 
Kurssi järjestetään Jyvässeudun lähimaastossa. Lähtö Marttakeskuksen pihasta kimppakyydeillä. Muista vaatetus; 
maastovarustus ja sienikori ja -veitsi mukaan. Retken vetäjänä toimii Hanni Kuronen, hanni.kuronen@martat.fi. 
Ilmoittautuminen avautuu ma 1.8.2022 klo 10 mennessä. 
 
ma 12.9. klo 17.00-19.30 Sieniretki 20€/24€. 
Kurssi järjestetään Jyvässeudun lähimaastossa. Lähtö Marttakeskuksen pihasta kimppakyydeillä. Muista vaatetus; 
maastovarustus ja sienikori ja -veitsi mukaan. Retken vetäjänä toimii Hanni Kuronen, hanni.kuronen@martat.fi. 
Ilmoittautuminen avautuu ma 1.8.2022 klo 10 mennessä. 
 
ke 14.9. klo 16-18 Lasten ruokakurssi (ent. pikkukokkikurssi) 10 €, 7-12 vuotiaille. 
Kurssilla valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnaisia sekä opetellaan keittiötyöskentelyä ruoanvalmistamisesta 
siivoukseen. Kurssin vetäjänä Tuija Elomäki, tuija.elomaki@martat.fi. Ilmoittautuminen avautuu ma 22.8.2022 klo 10 
mennessä. 
 
ke 21.9. 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. Kurssin vetäjänä Tuija Elomäki, tuija.elo-
maki@martat.fi. Ilmoittautuminen avautuu ma 22.8.2022 klo 10 mennessä. 
 
ke 28.9. klo 16.30-19.30 Miesliesi 24€/29€. 
Miesliesikurssilla pojat valmistavat yhdessä isän / isoisän tai jonkun muun miespuolisen aikuisen ystävän kanssa ruo-
kaa opetuskeittiöllä. Kurssimaksu on yhteishinta lapsi-aikuinen. -parille. Kurssin vetäjänä toimii Hanni Kuronen, 
hanni.kuronen@martat.fi. Ilmoittautuminen avautuu ma 22.8.2022 klo 10 mennessä.  
 
LOKAKUU 
la 1.10. Teatterimatka Kuopioon 95€/120€. Lähde mukaan teatterimatkalle Kuopioon katsomaan ”Huomenna minä 
lähden” -musikaalia. Lähtö Harjunkadun tilausajolaiturilta klo 10.00 ja paluu Jyväskylään n. klo 19.30. Ruokailu Koivu-
mäen kartanossa. Ilmoittautuminen päättyy su 28.8.2022.  
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ke 5.10. klo 17-20 Hygieniapassikoulutus ja -tentti 40 €. 
Kertaus hyvästä hygieniasta elintarvikehuoneistossa. Kesto 2 tuntia + tentti. Kurssin vetäjänä toimii Tuija Elomäki 
tuija.elomaki@martat.fi Ilmoittautuminen avautuu ma 5.9. 2022 klo 10 mennessä. 
 
ma 10.10. klo 13-17 Avoimet ovet Marttakeskuksessa. 
 
 
ke 12.10. klo 16-18 Lasten ruokakurssi (ent. pikkukokkikurssi) 10 €, 7-12 vuotiaille. 
Kurssilla valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnaisia sekä opetellaan keittiötyöskentelyä ruoanvalmistamisesta 
siivoukseen. Kurssin vetäjänä Tuija Elomäki, tuija.elomaki@martat.fi. Ilmoittautuminen avautuu ma 5.9.2022 klo 10 
mennessä. 
 
ti 25.10. klo 17-19 Arjen kemikaalit - ketjukoulutus Martoille, maksuton. 
Käytämme päivittäin lukuisia kemikaaleja. Kemikaalikuormaa kannattaa vähentää terveyden, hyvinvoinnin ja ympäris-
tön takia. Jokainen voi vaikuttaa asiaan. Kurssin vetäjänä Hanni Kuronen, hanni.kuronen@martat.fi. Ilmoittautuminen 
avautuu ma 5.9.2022 klo 10 mennessä. 
 
ke 26.10. klo 16.30-19.30 Korealainen ruokakulttuuri 25€/30€. Korealainen ruokapöytä on runsas ja värikäs. Korealai-
nen ruoka on vahvemmin maustettu, kuin japanilainen ja ruoka vähärasvaisempaa kuin Kiinassa. Korealaisen keittiön 
tunnistaa valkosipulin, chilin ja inkiväärin tuoksusta. Kurssin vetäjänä Hanni Kuronen, hanni.kuronen@martat.fi. Il-
moittautuminen avautuu ma 5.9.2022 klo 10 mennessä. 
 
MARRASKUU 
ke 9.11. klo 16.30-19.30 Makua mausteilla 25€/30€. Pippurin ihana polte, tuoreen inkiväärin ja yrttien tuoksuja. 
Tuoksut, maut ja tuntemukset ovat kaikki läsnä ruoassa. Mausteita käyttämällä voimme tuoda ruokaan syvyyttä ja uu-
sia ulottuvuuksia ja tietysti lisätä ruoan makua. Kurssin vetäjänä Hanni Kuronen, hanni.kuronen@martat.fi. Ilmoittau-
tuminen avautuu ma 3.10.2022 klo 10 mennessä. 
 
ke 16.11. klo 16-18 Lasten ruokakurssi (ent. pikkukokkikurssi) 10 €, 7-12 vuotiaille. 
Kurssilla valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnaisia sekä opetellaan keittiötyöskentelyä ruoanvalmistamisesta 
siivoukseen. Kurssin vetäjänä Tuija Elomäki, tuija.elomaki@martat.fi. Ilmoittautuminen avautuu ma 3.10.2022 klo 10 
mennessä. 
 
ke 30.11. klo 16.30-19.30 Jouluinen kasvisruokapöytä 24€/29€.  
Uusia ideoita ja hyviä vinkkejä jouluiseen kasvisruokapöytään. Kurssin vetäjänä Hanni Kuronen, hanni.kuronen@mar-
tat.fi. Ilmoittautuminen avautuu ma 3.10.2022 klo 10 mennessä. 
 
JOULUKUU 
ke 7.12. klo 16-18 Lasten ruokakurssi (ent. pikkukokkikurssi) 10 €, 7-12 vuotiaille. 
Kurssilla valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnaisia sekä opetellaan keittiötyöskentelyä ruoanvalmistamisesta 
siivoukseen. Kurssin vetäjänä Tuija Elomäki, tuija.elomaki@martat.fi. Ilmoittautuminen avautuu ma 7.11.2022 klo 10 
mennessä. 
 
ke 14.12 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 7.11.2021 klo 10 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. Kurssimaksua ei palauteta, jos kurssille osallistuminen estyy meistä riippu-
mattomista syistä. 
*Ilmoittautuessa maksat verkkomaksulla kurssimaksun. Jos maksu ei lähde, ota yhteyttä keski-suomen@martat.fi 
niin kurssipaikkasi säilyy ja maksu voidaan suorittaa laskulla. 
*Alle 15€ kurssihinnoista emme palauta kurssimaksua. 
*Kurssit pidetään Marttakeskuksessa, Yliopistonkatu 11, 40100 Jyväskylä, ellei toisin mainita. 
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