
 

 

1. TOIMINNANJOHTAJAN TERVEHDYS  

Viimeisimmät valtakunnalliset jäsentilastot ovat ilmestyneet; jä-
senmäärän lasku ei ole taittunut sitten koronan. Myöskin meillä 
Keski-Suomessa jäsenmäärä on laskussa ja toki olemme pohti-
neet syitä siihen ja keinoja ja ideoita jäsenmäärän pitämiseen, jos 
ei ihan vielä kasvattamisesta uskalleta haaveilla.  
 
Muutamia valtakunnallisia huomiota ovat mm. hallituksen jäsen-
ten saamisen vaikeus, vapaa-ajan tapahtumatarjonnan lisäänty-
minen, mutta myös ihmisten haluttomuus sitoutua pidempiaikai-
seen toimintaan.   
 
Piirin saamien palautteiden mukaan jäsenmäärän vähenemiseen 
vaikuttavat myös Marttaliiton monet uudistukset eri järjestelmis-
sä, kuten nettisivuissa, toiminnan tilastoinnissa ja jäsenrekisteris-
sä. Nämä järjestelmäuudistukset ovat myös yksi merkittävä syy 
miksi yhdistykset lopettavat toimintansa, kun ei vaan löydy innos-
tusta opetella uusia järjestelmiä ja vetää muutaman hengen voi-
malla yhdistyksen toimintaa. Jos em. asiat  puhututtavat myös 
omassa yhdistyksessänne, niin ottakaa reippaasti yhteyttä piiriin , 
niin keskustellaan asioista ja toki meitä saa pyytää myös käy-
mään, kuten piirin vertaismarttaa Mirja Rouhiaistakin.   
 
Jos yhdistyksen lopettamiseen kuitenkin päädytään, niin pyritään 
löytämään vaihtoehtoja esim. toisen yhdistyksen kanssa liittymi-
seen tai vähintäänkin löytämään jäsenille uusi yhdistys johon kiin-
nittyä. Piirin toiveena on että olisitte yhteydessä myös Martta-
liittoon yhdistyksissä ilmenevien ongelmien tai murheiden takia, 
jotta yhdistysten lakkauttamisten tai jäsenmäärän vähenemisen 
todelliset syyt tulisivat suoraan myös Marttaliiton tietoon, sillä 
siellä luodaan järjestömme arvot, säännöt, toimintatavat ja jär-
jestelmät. Jos järjestön jäsenen näkökulmasta aktiivisena jäsene-
nä ja vapaaehtoisena toimiminen on liian haastavaa ja tuottaa 
enemmän stressiä kuin  hyvää oloa, on jotain tehtävä toisin. Me 
täällä piirissä jaamme tuskanne mm. järjestelmien osalta, mutta 
yhdessä selätämme ongelmat ja käymme entistä vahvempina ja 
iloisin mielin marttailukevääseen ja teemme parhaamme jotta 
marttailun ilo säilyy!  
 
Kati-Erika Timperi 

 

2. AJANKOHTAISET ASIAT 

Toimisto on avoinna maanantaisin klo 9.00—16.30. 

 

Päivitetyt jäsenedut löytyvät osoitteesta,Jäsenedut | Keski-Suomi 

(martat.fi) 
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Puheenjohtajien parlamentti 1/2023, Teams-etäyhteydellä ke 
8.3.2023, klo 17.00-19.00. Ajankohtaisia kuulumisia piiristä ja martta-
järjestöstä. Tilaisuus on tarkoitettu puheenjohtajille, varapuheenjohta-
jille ja sihteereille, max. 3/yhdistys. Tilaisuuden pitää toiminnanjohtaja 
Kati-Erika Timperi. Ilmoittautumiset sähköisesti 3.3. mennessä,  Puheen-

johtajien parlamentti 1/2023 | Keski-Suomi (martat.fi). Muistakaa ilmoittaa il-
moittautumisen yhteydessä se sähköpostiosoite, jota käytätte Teams-
parlamentissa. Saatte sähköpostiin linkin ma 6.3.2023, jolla pääsette 
osallistumaan Teams-parlamenttiin. 

Kotivara kuntoon –ketjukoulutus martoille, maksuton KE 15.3. klo 17-
19. Vielä mahtuu mukaan. 

 

Vapaaehtoisten valtakunnallinen koulutuspäivä 18.3.2023. Vapaaeh-
toismarttojen koulutus antaa ideoita ja voimaa tehdä ja toimia. Tänä 
vuonna sieni-, ruoka-, media-, ympäristö-, käsityö-  ja kansainväliset 
martat sekä VILPPU-vapaaehtoiset kokoontuvat verkkokoulutukseen 
lauantaina 18.3. klo 9–14. Koulutuksesta saat innostusta, vertaistukea 
sekä tietoa vuoden ajankohtaisista teemoista ja tapahtumista. Pääset 
myös mukaan ideoimaan ja suunnittelemaan vuoden 2024 toimintaa. 
Ilmoittautuminen ja lisäohjeita osoitteessa, Valtakunnallinen vapaaehtois-

marttojen koulutus | Martat  

 

Kädentaitomessut Jyväskylässä 15.4.-16.4.2023 ,Jyväskylän Pavijonki, 
Uno Savolankatu. 

Lauantaina klo 10-17 ja Sunnuntaina klo 10-16. 

Saman aikaan Kädentaitomessut, Hyvinvointimessut ja Antiikkimessut, 
kolme tapahtumaa samalla lipulla. 

 

Vuosikokouksemme pidetään 6.5.2023 klo 12.00 Sepänkeskuksen Re-
aktori-salissa. Jälleen Keski-Suomen piirin hallituksesta osa on taas ero-
vuorossa, yhteensä neljästä erovuoroisesta kaikki ovat lupautuneet uu-
destaan ehdolle ja uusia ehdokkaitakin tarvitaan. Erityisesti Pohjoisen– 
ja Eteläisen Keski-Suomen edustajia kaivataan hallitukseen ja talous-
osaamiselle, hankeosaamiselle ja järjestöihmiselle olisi tarvetta, jotta 
piirimme hallinto olisi mahdollisimman hyvissä käsissä. Pohdiskelkaa-
han yhdistyksissä, josko teiltä löytyisi sopivia ehdokkaita ja liitteenä ole-
valla ehdokaslomakkeilla voitte toimittaa ehdokkaanne tiedot piiriin 
17.4.2023 mennessä.  

Piirin Hallitus 

 

Marttayhdistykset voivat tilata Martta-lehteä tilaisuuksiin suoraan He-
lena Kokkoselta, helena.kokkonen@martat.fi. 

Piirin toimistolla on nykyään pienet säilytystilat, joten olemme pienen-
täneet myös lehtitilauksen määrää.  
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Toimintakalenteri kevät 2023  

MAALISKUU 

ke 8.3. klo 18-20 Puheenjohtajien parlamentti 
1/2023, teams-etäyhteydellä 

Ajankohtaiset asiat, toiminnansuunnittelu. Ilmoittautuminen 
sähköisesti 3.3.2023 mennessä. 
 

ke 8.3. klo 16.30-19.30 Italialainen keittiö 30€/35€ 
Maan ruokaperinteet muodostuvat monista paikallisista 
keittiöistä, joilla on omat erikoispiirteensä. Yhteistä kaikille 
on laadukkaat raaka-aineet, perinteiden kunnioittaminen ja 
rakkaus ruokaan. Kurssin vetäjänä Tuija Elomäki, tui-
ja.elomaki@martat. Ilmoittautuminen avautuu ma 20.2.2023 
klo 10 mennessä. 
 

ke 15.3. klo 16-18 Lasten ruokakurssi 10 €. 7-12- 
vuotiaille 

Kurssilla valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnaisia sekä 
opetellaan keittiötyöskentelyä ruoanvalmistamisesta siivouk-
seen. Kurssin vetäjänä Tuija Elomäki, tui-
ja.elomaki@martat.fi. Ilmoittautuminen aukeaa ma 
20.2.2023 klo 10 mennessä.  
 

ke 15.3. klo 17-19 Kotivara kuntoon ketjukoulutus  
martoille. Maksuton 
Kotivara on omatoimisen varautumisen lähtökohta. Ketju-
koulutuksen tarkoituksena on jakaa tietoa kotivarasta ja vie-
dä osaamista yhdistystoiminnan kautta jokaiselle martalle. 
Koulutuksen vetäjänä Hanni Kuronen, han-
ni.kuronen@martat.fi. Ilmoittautuminen aukeaa ma 
20.2.2023 klo 10 mennessä.  

ke 22.3. klo 16.30-19.30 Arjen nopeat 25€/30€ 
Helpotusta kiireisen arjen ruokien suunnitteluun ja toteutuk-
seen. Kurssin vetäjänä Tiina Niskanen. Ilmoittautuminen au-
keaa ma 20.2.2023 klo 10 mennessä. 
 

HUHTIKUU 

ke 12.4. klo 16-18 Lasten ruokakurssi 10 €,7-12 -
vuotiaille 
Kurssilla valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnaisia sekä 
opetellaan keittiötyöskentelyä ruoanvalmistamisesta siivouk-
seen. Kurssin vetäjänä Tuija Elomäki, tui-
ja.elomaki@martat.fi. Ilmoittautuminen aukeaa ma 
13.3.2023 klo 10 mennessä. 
 

ke 19.4. klo 17-20 Hygieniapassikoulutus ja -tentti 
50€. Kaikille avoin 
Kurssin vetäjänä Tuija Elomäki, tuija.elomaki@martat.fi. Il-
moittautuminen aukeaa ma 13.3.2023 klo 10 mennessä. 

 

 

to 20.4. klo 16.30-19.30 Kasviksia & kauraa 
25€/30€ 

Monipuolinen ja kuiturikas kaura sopii melkein jokaiseen ruo-
kavalioon. Kurssilla valmistetaan kauraa kasvisten kanssa. 
Kurssin vetäjänä Tiina Niskanen. Ilmoittautuminen aukeaa 
13.3.2023 klo 10 mennessä. 

TOUKOKUU 

la  6.5. klo 12.00 Vuosikokous. Sepänkeskus, Reaktori-

Sali. 

ti 9.5. klo 16.30-19.30 Voileipäkakut 25€/30€  

Kurssilla valmistamme voileipäkakkuja liha-, kala- ja vegaani-

vaihtoehdoilla. Kurssin vetäjänä Tiina Niskanen . Ilmoittautu-

minen aukeaa ma 3.4.2023 klo 10 mennessä. 

 

ke 10.5. klo 16-18 Lasten ruokakurssi 10 €,7-12 -

vuotiaille 

Kurssilla valmistetaan monipuolisia ruokia ja leivonnaisia sekä 

opetellaan keittiötyöskentelyä ruoanvalmistamisesta siivouk-

seen. Kurssin vetäjänä Tuija Elomäki, tui-

ja.elomaki@martat.fi. Ilmoittautuminen aukeaa ma 

17.4.2023 klo 10 mennessä. 

 

ti 23.5. klo 16.30-19.30 Leivotaan yhdessä -kurssi 

25€/30€ 

Aikuinen-lapsi pareissa leivotaan suolaista ja makeaa. Kurssin 

vetäjänä Tuija Elomäki, tuija.elomaki@martat.fi. Ilmoittautu-

minen aukeaa ma 17.4.2023 klo 10 mennessä. 

 

ke 24.5. klo 16.30-19.30 Ruokaa villiyrteistä 

25€/30€ 

Marttakeskuksen opetuskeittiöllä valmistetaan herkullisia 

maistiaisia villiyrteistä. Kurssin vetäjänä Hanni Kuronen,   

hanni.kuronen@martat.fi. Ilmoittautuminen aukeaa 

17.4.2023 klo 10 mennessä. 

 

 

*Piirin tapahtumat ja kurssit ovat kaikille avoimia, ellei kurssin koh-

dalla ole toisin mainittu. 

*Kurssit pidetään Marttakeskuksessa, Yliopistonkatu 11, 40100 Jy-

väskylä, ellei toisin mainita. 

*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 kurssimaksun. Jos maksu ei 

lähde, ota yhteyttä keski-suomen@martat.fi niin kurssipaikkasi säi-

lyy ja maksu voidaan suorittaa laskulla.  

*Alle 15€ kurssihinnoista emme palauta kurssimaksua 
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