
 

JÄSENKIRJE KESKI-SUOMEN MARTAT RY 
 

 

 

1.TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS 

Sienisyksy on ollut tänäkin vuonna varsin vaihteleva, mutta sienikurs-

seja on onneksi muutamia saatu Hannin johdolla pidettyä ja viime päi-

vien sateet näyttävät nostaneen ainakin suppilovahveroita esiin.   

Yhdistyksetkin ovat aloittaneet aktiivisesti syksyn niin puheenjohtajien 

parlamentin, Maailman Suurimman Marttaillan, sadonkorjuun kuin 

piirin ruokakurssienkin parissa.  

Uudet piirin varautumisen hankkeet on myös pyörähtäneet käyntiin ja 

iloksemme olemme saaneet myös osa-aikaisen toimistosihteerin avuk-

semme. 

 Tästä tulee varmasti oikein toimelias syksy sekä piirissä että yhdistyk-

sissä! 

   

 

  Kati-Erika Timperi 

   Toiminnanjohtaja, Keski-Suomen Martat ry 
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MARTOILLE JA MARTTAYH-
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1. Toiminnanjohtajan tervehdys 

2. Piirin kuulumiset  

 

 

 

 

 

 

 



 

2. PIIRIN KUULUMISET  

 

Marttakeskuksen toimisto on auki maanantaisin klo 9.00 -17.00 

Keski-Suomen Martat ja Kiinteistöliitto Keski-Suomi ovat tehneet kiinteistökaupan 
esisopimuksen Jyväskylän Marttakeskuksen kiinteistöstä. Lopullisesti kiinteistökau-
pasta päättää Kiinteistöliitto Keski-Suomen jäsenistö 16.11.2022 pidettävässä ylimää-
räisessä yhdistyksen kokouksessa.  

Olemme tyytyväisiä, että jatkossakin talolla on omistaja, joka arvostaa sen historiaa, 
mutta katsoo myös tulevaisuuteen ja kehittää talon käyttöä vastuullisesti. Pitopalvelu 
Sipinen jatkaa talon ravintolatiloissa ja Keski-Suomen Martat on tehnyt 5 vuoden 
vuokrasopimuksen, eli toimintamme jatkuu samoissa tiloissa. Lisätietoa asiasta antaa 
toiminnanjohtaja. 

Syyskuussa pirissä aloitti osa-aikainen toimistotyöntekijä 
Tervehdys! Hoidan osa-aikaisesti toimistotyöntekijän tehtäviä ja olen toimistolla alku-
viikosta. Tehtäviini kuuluu jäsenasiat, kurssi-ilmoittautumiset sekä asiakaspalvelu toi-
mistolla maanantaisin. Voit laittaa sähköpostia keski-suomen@martat.fi kautta, kun 
sinulla on yhdistysasiaa tai haluat vuokrata kuivurin tai tekstiilipesurin. 
 
Koska marttailu on näin syksyllä innostanut ja aktivoinut mukaan paljon jäseniä niin 

olen apukätenä jäsenasioissa. Päivitän myös Keski-Suomen Martat vinkkaa -face-

book-sivuja. Sivustolla on tällä hetkellä seuraajia 964 ja katsotaan koska napsahtaa 

1000 seuraajan raja!    

 Muistathan käväistä myös Keski-Suomen Martat ry:n Instagramin puolella seuraa-

massa ajankohtaisia teemoja ja tapahtumia. Viestintä ja markkinointi kuuluvat myös 

tehtäviini. 

Olen toden totta innoissani että löysin Martat ja ilolla näitä töitä teen. Aurinkoista ja 
värikästä syksyä kaikille! Terveisin Anita Sams 

 

Äänekosken Martoilla olisi myytävänä Martta -kahvikalusto, leimoilla, Arabiaa. Sisäl-

täen 36 paria kahvikuppeja, kakkulautasia, sokerikko ja kaksi kermakkoa. Haluai-

simme myydä nämä, koska ei ole paikkaa, jossa säilyttäisimme niitä. Hintapyyntö 

100 €. Voi myös tarjota hintaa. Yhteydenotot, aanekoskenmartat@gmail.com 
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Suolahden Martoista Liisa Lakanen vinkkaa, että vanha kylpyamme 

sopii hyvin laatikkoviljelyyn!  

 

 

 

 

 

   

 

 

Avoimet ovet -tapahtuma Marttakeskuksessa ma 10.10.2022 kello 
13–17. 

Tule tutustumaan Marttojen ja marttapiirin toimintaan. Neuvonta-
aiheina kotivara, kotitalouden energiansäästö, sekä martan kestävä 
arki. 

Mukana myös kässämartat esittelemässä eri tekniikoita mm. ryijyn 
valmistus, solmutekniikka, puikkovirkkaus sekä kinnasneulatekniikka. 

Lisäksi Vilppu-toiminnan ystäväkahvila. 

 

Arjen kemikaalit - ketjukoulutus Martoille, maksuton. Ti 25.10.2022 
kello 17 -19 

Käytämme päivittäin lukuisia kemikaaleja. Kemikaali-kuormaa kannat-
taa vähentää terveyden, hyvinvoinnin ja ympäristön takia. Jokainen 
voi vaikuttaa asiaan. Kurssin vetäjänä Hanni Kuronen.  

Ilmoittautuminen nettisivujen kautta tai suoraan hanni.kuro-
nen@martat.fi  

 

 

Näyttely Suomen käsityön museon Näytönpaikassa 20.9.–

13.11.2022.  

Näytönpaikan näyteikkunat valtaa Keski-Suomen Marttojen käsityö-

kerhossa valmistetut käsityöt. Käsitöissä on käytetty erilaisia teknii-

koita myös kierrätys huomioiden. Näyttely on esillä 20.9.–13.11.2022 

ja siihen voi tutustua kellon ympäri Kilpisenkatu 12 näyteikkunoissa. 

Keski-Suomen Martat ry, p. 050 438 7532, keski-suomen@martat.fi  

www.martat.fi/keski-suomi 
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Keski-Suomen Martat ry 

Toimintakalenteri syksy 2022 
 
Ke 5.10. klo 17-20 Hygieniapassikoulutus ja -tentti 
50€. 
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 Marttakeskuk-
sessa. Neuvonta-aiheina kotivara, kotitalouden energi-
ansäästö, sekä martan kestävä arki. Mukana myös käs-
sämartat esittelemässä eri tekniikoita mm. ryijyn val-
mistus, solmutekniikka, puikkovirkkaus sekä kinnas-
neulatekniikka. Lisäksi Vilppu-toiminnan ystäväkahvila. 
 
ke 12.10. klo 16-18 Lasten ruokakurssi (ent. pikkukok-
kikurssi) 10 €, 7-12 vuotiaille. 
Kurssilla valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnai-
sia sekä opetellaan keittiötyöskentelyä ruoanvalmista-
misesta 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. Kemikaali-
kuormaa kannattaa vähentää terveyden, hyvinvoinnin 
ja ympäristön takia. Jokainen voi vaikuttaa asiaan. 
Kurssin vetäjänä Hanni Kuronen, hanni.kuronen@mar-
tat.fi. Ilmoittautuminen nettisivujen kautta tai suoraan 
hanni.kuronen@martat.fi  
 
ke 26.10. klo 16.30-19.30 Korealainen ruokakulttuuri 
25€/30€. Korealainen ruokapöytä on runsas ja värikäs. 
Korealainen ruoka on vahvemmin maustettu, kuin ja-
panilainen ja ruoka vähärasvaisempaa kuin Kiinassa. 
Korealaisen keittiön tunnistaa valkosipulin, chilin ja in-
kiväärin tuoksusta. Kurssin vetäjänä Hanni Kuronen, 
hanni.kuronen@martat.fi. Ilmoittautuminen 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 uusia ulottuvuuksia ja tietysti li-
sätä ruoan makua. Kurssin vetäjänä Hanni Kuronen, 
hanni.kuronen@martat.fi. Ilmoittautuminen avautuu 
ma 3.10.2022 klo 10 mennessä. 

 
ke 16.11. klo 16-18 Lasten ruokakurssi (ent. pikkukok-
kikurssi) 10€, 7-12 vuotiaille. 
Kurssilla valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnai-
sia sekä opetellaan keittiötyöskentelyä ruoanvalmista-
misesta 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 kasvisruoka-
pöytään. Kurssin vetäjänä Hanni Kuronen, hanni.kuro-
nen@martat.fi. Ilmoittautuminen avautuu ma 
3.10.2022 klo 10 mennessä. 
 
JOULUKUU 
ke 7.12. klo 16-18 Lasten ruokakurssi (ent. pikkukok-
kikurssi) 10€, 7-12 vuotiaille. 
Kurssilla valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnai-
sia sekä opetellaan keittiötyöskentelyä ruoanvalmista-
misesta 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 suo-
laista ja makeaa. Kurssin vetäjänä toimii Tuija Elomäki, 
tuija.elomaki@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 
riippumattomista syistä. 
*Ilmoittautuessa maksat verkkomaksulla kurssimak-
sun. Jos maksu ei lähde, ota yhteyttä keski-suo-
men@martat.fi niin kurssipaikkasi säilyy ja maksu 
voidaan suorittaa laskulla. 
*Alle 15€ kurssihinnoista emme palauta kurssimak-
sua. 
*Kurssit pidetään Marttakeskuksessa, Yliopistonkatu 
11, 40100 Jyväskylä, ellei toisin mainita. 
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