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Marttaposti 1/2018 

Hyvää alkanutta vuotta 2018 ja tervetuloa uuteen marttailuvuoteen. Tänä vuonna 

kotitalousneuvonnan yhteinen kärkiteema on Kestävä arki.  Martat edistävät kestävää 

ruokataloutta ja pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta arkisilla teoilla kotikeittiöissä. Tämä näkyy 

vahvasti piirin kurssitarjottimella ja mm. Arkiruoka on järkiruokaa -kursseja onkin jo mukavasti 

varattu. Tutustu piirin kurssitarjottimeen osoitteessa 

https://www.martat.fi/marttapiirit/kymenlaakso/ 

Vastuullisiin valintoihin liittyvä Merkkitekoja -viestintäkampanja polkaistaan myös keväällä 

käyntiin. Vastuullisuus arjessa ei ole vaikeaa ja pienillä teoillakin on merkitystä. 

Tämä tiedote on lähetetty marttayhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille. Huolehdittehan, että 

jäsenrekisterissä luottamustiedot, myös kokousedustajista, ovat ajantasalla. Välittäkää tämä 

tiedote kaikille oman yhdistyksenne jäsenille. Tiedote on luettavissa myös piirin sivuilla: 

https://www.martat.fi/marttapiirit/kymenlaakso/ladattavat-infotiedostot/tiedotteet/. 

 

 

 

KUTSU KYMENLAAKSON MARTTOJEN  

KEVÄTKOKOUKSEEN 11.4.2018 

 
Kevätkokous pidetään keskiviikkona 11.4.2018 klo 17.30 

(ilmoittautuminen klo 16.30 alkaen) 

Vehkalahtisalissa, Ruissalontie 8, 49410 POITSILA 

Kokoukseen ovat tervetulleita kokousedustajien lisäksi kaikki järjestöasioista kiinnostuneet. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Esityslista liitteineen postitetaan varsinaisille 

kokousedustajille noin viikkoa ennen kokousta. 
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ILMOITTAUTUMISET KURSSEILLE JA TAPAHTUMIIN 

Piirimme kurssit ja tapahtumat löytyvät marttojen nettisivuilta: 

https://www.martat.fi/marttapiirit/kymenlaakso/tapahtumakalenteri/ 

Ilmoittaudu piiriin p. 010 838 5650 tai katja.haimi@martat.fi . Ilmoittautuessasi saat kurssimaksun 

suorittamiseen tarvittavat tiedot. 

 

 

Tilauskurssit marttayhdistyksille 

1. Kurssitarjotin on toimitettu syyskokousedustajille, ja se löytyy piirin nettisivuilta. 

2. Ottakaa yhteyttä kotitalousasiantuntijaan puhelimitse tai sähköpostilla ja sopikaa 

haluamanne kurssin ajankohta ja ilmoittakaa osallistuvien määrä, minimiveloitus 10 

osallistujasta. Varaus on sitova. Kurssilasku lähtetetään varauksen jälkeen. 

3. Kursseja pidetään Marttakulman ja Vehkalahden koulun opetuskeittiöissä. 

Mikäli kurssi pidetään jossakin muussa opetuskäyttöön soveltuvassa tilassa, marttayhdistys 

vastaa tilavuokrasta. 

4. Valtionapusäännösten mukaan kurssien tulee olla kaikillle avoimia. Kursseista ilmoitetaan 

piirin nettisivuilla. 

5. Kurssimaksu/henkilö sisältää kotitalousasiantuntijan palkkion ja mahdolliset matkakulut, 

tilavuokran Marttakulmassa tai Vehkalahden koulussa, ruokatarvikkeet ja muut 

materiaalikulut. 

Yhteystiedot tilauskursseille:   

Sari Kokkala p. 010 838 5655, sari.kokkala@martat.fi 

Kirsi Kossila p. 010 838 5653, kirsi.kossila@martat.fi 

 

 

 

KURSSIT JA TAPAHTUMAT KEVÄÄLLE 2018 

 

 

ALOITTAISITKO MARTTAOPINNOT? 

Opintotoiminnan esittely; Taitoavaimet, harrastusmerkit ja osaajapassit 

31.1.2018 klo 17-18.30 Marttakulma, maksuton 
 

Järjestön opintovastaava Tiina Ikonen Pohjois-Savon Martoista kertoo marttojen 

opintotoiminnasta ja avaa opintokokonaisuuksien sisältöjä. Ennen esittelytilaisuutta on 

mahdollisuus saada keskeneräisiin opintoihin yksilöohjausta. Sovi tapaamisesta Tiinan kanssa,  

p. 050 339 4262 tai tiina.ikonen@martat.fi. Ilmoittautumiset esittelytilaisuuteen viimeistään 24.1. 

https://www.martat.fi/tapahtuma/opintotoiminnan-esittelytilaisuus/ 
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SINUSTAKO MARTTA? -TILAISUUDET 

5.2.2018 klo 17.30 – 19.30 Marttakulma, maksuton 

13.2.2018 klo 17.30 – 19.30 Kumppanuustalo Viikari, Mariankatu 24, Kotka, maksuton 

Kevät on otollista aikaa houkutella uusia jäseniä mukaan toimintaan.  

Toivomme, että Kouvolan ja Kotkan alueen marttayhdistyksistä tulee puheenjohtaja tai 

yhdistyksen muu edustaja esittäytymään ja esittelemään oman yhdistyksensä toimintaa. Myös 

yhdistyksen toimintakalentereita olisi hyvä olla jaossa. 

Markkinoimme tilaisuuksia lehti-ilmoituksilla ja sosiaalisessa mediassa. Yhdistysten edustajia 

pyydetään ilmoittautumaan viimeistään viikkoa ennen iltaa katja.haimi@martat.fi 

 

KETJUKOULUTUKSET MARTOILLE 

Maksuttomat ketjukoulutukset on tarkoitettu marttayhdistysten jäsenille (1-2 /yhdistys). 

Martat vievät oppimaansa tietoa eteenpäin ja voivat pitää esim. marttaillan aiheesta omassa 

yhdistyksessään. 

Arkiruoka on järkiruokaa 
Ti 20.2.2018 klo 17 Vehkalahden koulu, Ruissalontie 10, Hamina 

To 22.2.2018 klo 17.30 Marttakulma, Torikatu 6, Kouvola 
 

Kurssilla valmistamme ruokia ja leivonnaisia arkisista aineksista, mutta pikantilla twistillä 

ryyditettyinä. Yksinkertaiset ruokaohjeet sisältävät reilusti kasviksia, ja raaka-ainevalinnoissa 

kiinnitetään huomiota erityisesti kotimaisuuteen, sekä siihen millaisilla arkisilla valinoilla jokainen 

voi vaikuttaa ruoan eettisyyteen ja ilmaston muutokseen ”oman keittiön kautta”. Ketjukoulutus on 

jäsenille (1-2 henkilöä/yhdistys) maksuton. Ilm. viim. 12.2. 

 

Etiopian kynnyksellä 
Ke 14.3.2018 klo 17.30 Marttakulma, Torikatu 6, Kouvola 
 

Etiopialainen keittiö on nyt maailmalla trendikäs, joten tervetuloa tutustumaan erilaiseen 

ruokakulttuuriin ja kuulemaan lisää paikallisista ruoista ja elintarvikkeista. Valmistamme ja 

maistelemme perinteisiä ruokia ja kuulemme puheenjohtajamme terveisiä Marttojen toiminnasta 

paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Ketjukoulutus on jäsenille (1-2 henkilöä/yhdistys) 

maksuton. Ilm. viim. 5.3. 

 
 

LÄHIMAKUJA MARTTAKULMASSA 
To 15.2.2018 klo 17.30 Marttakulma, Torikatu 6, Kouvola 
 

Tervetuloa tutustumaan alueemme lähituottajiin ja heidän tuotteisiinsa. Paikalla on edustaja 

Palvilihalta, sekä tuotteita Ilomäen tilalta. Heidän tuotteita on käytetty raaka-aineina illan 

tarjoilussa. Illan aikana tietoisku terveellisestä ravinnosta sekä tuote-esittelyjä. Mahdollisuus ostaa 

tuotteita kotiinviemisiksi. Tilaisuuden hinta 15 euroa/hlö, sisältää salaatin, suolaisen piirakan, 

kahvin/teen ja makean kahvileivän. Ilmoittautuminen viimeistään ma 5.2.  

mailto:katja.haimi@martat.fi
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AVOIMET KURSSIT 
Marttakulma, Torikatu 6 Kouvola 

 
Ihan(aa) itselle 

Ke 7.2.2018 klo 17.30 Marttakulma 

Kurssilla käytettävät ruokaohjeet on suunniteltu yhden ja kahden hengen talouksille. Ruoat ja 

leivonnaiset valmistuvat nopeasti ja energiatehokkaasti, mausta kuitenkaan tinkimättä. 

Ilmoittautuminen viimeistään 31.1. Kurssin hinta 25€ / 30€/henkilö. 
 

Hurmaavat voileipäkakut 

Ma 12.3.2018 klo 17.30 Marttakulma  
Tule tutustumaan voileipäkakkujen hurmaavaan maailmaan. Voileipäkakut sopivat kahvipöydän 

suolaiseksi tarjottavaksi tai voit tarjota niitä myös aterian alkupalana tai välipalana. 

Ilmoittautuminen viimeistään 5.3. Kurssin hinta 35€ /40€/henkilö. 

 
 

RUOKAA MIESTEN MAKUUN -KURSSIT  
Marttakulma, Torikatu 6, Kouvola 
 

Kotikeittiön kalaviikko 

Ke 21.2.2018 klo 17.30  

Kurssilla opettelemme mahdollisuuksien mukaan kalan käsittelyä sekä valmistamme erilaisia 

maistuvia kalaruokia saatavilla olevista kotimaisista kaloista uudella tavalla.  

Kurssin hinta 35€ /40€/henkilö. Ilmoittaudu 12.2. mennessä. 
 

Arkiruoka on järkiruokaa 

Ke 21.3. 2018 klo 17.30  

Kurssilla valmistamme ruokia ja leivonnaisia arkisista aineksista, mutta pikantilla twistillä 

ryyditettyinä. Yksinkertaiset ruokaohjeet sisältävät reilusti kasviksia ja raaka-ainevalinnoissa 

kiinnitetään huomiota erityisesti kotimaisuuteen sekä siihen, millaisilla arkisilla valinoilla jokainen 

voi vaikuttaa ruoan eettisyyteen ja ilmaston muutokseen ”oman keittiön kautta”.  

Kurssin hinta 25€/henkilö. Ilmoittaudu 12.3. mennessä. 
 

Hurmaavat voileipäkakut 

Ke 25.4.2018 klo 17.30  

Tule tutustumaan voileipäkakkujen hurmaavaan maailmaan. Voileipäkakut sopivat kahvipöydän 

suolaiseksi tarjottavaksi tai voit tarjota niitä myös aterian alkupalana tai väkipalana.  

Kurssin hinta 35€ /40€/henkilö. Ilmoittaudu 16.4. mennessä. 
 

Parasta perunasta arkeen ja juhlaan 

Ke 16.5.2018 klo 17.30  

Peruna on lähiruokaa parhaimmillaan ja olennainen osa ruokakulttuuriamme. Peruna on 

monipuolinen raaka-aine, josta voit valmistaa niin arkisia keittoja ja laatikoita kuin juhlavia 

paistoksia ja gratiinejakin. Tällä kurssilla peruna on pääroolissa. Kurssin hinta 30€ /35€/henkilö. 

Ilmoittaudu 7.5. mennessä. 
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NAISTENPÄIVÄN TAPAHTUMA 
8.3.2017 klo 13 Kouvolan pääkirjastossa 

Kouvolan NYTKIKSEN (naisjärjestöt yhteistyössä) järjestämä tilaisuus, jossa mm. Arkiruoka on 

järkiruokaa -luento, Louhen tytär -esitys, arpamyyntiä yms.  

 

MARTTOJEN PATALAPPUTEMPAUS 

Martat toteuttavat keväällä patalapputempauksen, jonka tavoitteena on yllättää, ilahduttaa sekä 

kannustaa tekemään itse ja lisätä kotityön arvostusta. Marttaliitto kutsuu marttoja tekemään 

erilaisia ja eri tekniikoilla tehtyjä patalappuja. Patalappu voi olla esimerkiksi neulottu, virkattu, 

ompelukoneella tehty, tilkkutyö tai vaikkapa huovutettu. Martat-lehdestä 1/2018 löydät kolmella 

eri tekniikalla tehdyn patalapun ohjeen. 

Patalaput viedään torstaina 3.5.2018 eri paikkakunnilla puistoihin ja muihin julkisiin paikkoihin. 

Löytäjä saa ottaa patalapun mukaansa. Patalappuja voi myös antaa kädestä käteen ja sen voi viedä 

esimerkiksi kunnanjohtajalle tai yhteistyökumppanille.  

Jokaiseen patalappuun liitetään marttojen viesti. Valmiin viestikortin löydät Martat-lehdestä 

2/2018 ja saat niitä piiristäsi. Voit myös tulostaa viestin martat.fi-sivuilta. Patalappuun kannattaa  

liittää tietoa yhdistyksen marttailloista ja muista tapahtumista.  

Kannustamme jakamaan kuvan tehdyistä, saaduista ja löydetyistä patalapuista somessa 

aihetunnisteella #martalta. Instagramissa kuvan jakaneiden kesken arvotaan marttatuotteita. 

 

KESÄRETKI 
Ensi kesän retkestä, joka toteutuu alustavast 26.5., tiedotamme helmikuun marttapostissa. 

 

 

Anne, Katja, Sari, Kirsi sekä  

Kotiavun Soili, Kirsi, Marjukka ja Mervi 


