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KESÄ ON IHAN KOHTA… MARTTAKAHVIO AVAUTUU 4.5.2018 
Marttakahvio Kouvolan torilla avautuu perjantaina 4.5.2018 ja palvelee syyskuun alkuun saakka 
maanantaista lauantaihin toriaikoina. Tervetuloa  virkistävälle kahvihetkelle ja makoisien 
leivonnaisten ääreen. Martat saavat jäsenkortin esittämällä henkilökohtaisen 10 % alennuksen 
tuotteista.  Yli 10 henkilön ryhmien toivotaan ilmoittavan tulostaan kahvioon p. 040 759 6647. 
Kahviossa tarjotaan kesän aikana myös kesävinkkejä klo 10-12, ajankohtaista kotitalousneuvontaa.  
 
 

RUOKAA MIESTEN MAKUUN -KURSSI  Marttakulma, Torikatu 6, Kouvola 

Parasta perunasta arkeen ja juhlaan  
Ke 16.5.2018 klo 17.30-20.30  
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, p. 010 838 5650. 

 
JÄSENHANKINTAKAMPANJA 1.1.-31.12.2018 
 

Järjestön jäsenmäärä 1.1.2018 oli 45078 ja piirissä jäseniä oli 3295. Koko järjestön ja piirin 

jäsenmäärä on laskusuunnassa. Haastamme kaikki tekemään tänä vuonna töitä niin, että 

jäsenmäärän lasku pysähtyy. Se tarkoittaa hyvää ja näkyvää toimintaa niin marttayhdistyksissä, 

piirissä kuin Marttaliitossa ja vahvaa marttabrändiä.  

Jäsenhankintakampanjan aika on 1.1.-31.12.2018. Kaikkien jäsenmääränsä samana pitäneiden tai  
jäsenmääräänsä kasvattaneiden yhdistysten kesken arvotaan Ihanaa itselle  -ruoanvalmistuskurssi 
Marttakulmaan sekä tuotepalkintoja.   
 
Piirin kevätkokouksissa esittelimme ja keskustelimme jäsenhankintakampanjasta. Tavoitteena on 
hankkia uusia jäseniä mukaan toimintaan sekä pitää kiinni ja huolehtia hyvin nykyisistä jäsenistä. 
Tilastojen mukaan marttajäsenyydestä erotaan paljon kolmantena jäsenvuotena. Syitä tähän löytyy 
varmasti monia, mutta yksi selkeä syy on, että toiminta ei olekaan vastannut jäsenen odotuksia.  
Tarvitaan innostavaa ja kiinnostavaa marttatoimintaa, johon jäsenen on helppo tulla ja olla mukana. 
Tästä asiasta kannattaa keskustella marttailloissa ja kerätä toimintavinkkejä jäsenistöltä. Tämä 
helpottaa myös hallituksen tehtävää, kun laaditte toimintakalenteria. 
 
Otamme mielellämme vastaan hyviä ideoita jäsenhankinnan tueksi ja jaamme hyväksi todetut 

käytännöt muille marttayhdistyksille. Tsemppiä toimintaan! 

http://www.martat.fi/kymenlaakso
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ÄSSÄKOKKI-KURSSIT 

Järjestämme jälleen yhdessä S-ryhmän kanssa 8-12- vuotiaille suunnatut Ässäkokki-kurssit kesäkuun 

alussa. Kokkailun ohessa keskustellaan terveellisestä ruoasta, keittiöhygieniasta, lajittelusta ja 

kierrätyksestä. Kurssit ovat maksuttomia ja kestävät n. 3 tuntia. 

Kurssit Opintokeskus Karhun opetuskeittiössä, Ratak. 14, Karhula 

• 5.6. klo 10.30 

• 6.6. klo 10.30 

Kurssit Marttakulmassa, Torikatu 6, Kouvola 

• 12.6. klo 14.00 

• 13.6. klo 14.00 
 

Ilmoittautumiset netissä 7.5. alkaen osoitteessa:  https://www.martat.fi/tapahtumat/ 

 

KUPIT JA KAPUSTAT KIERTOON 
Järjestämme Marttailuviikolla 10.-16.9.2018 kierrätystapahtuman yhdessä alueen oppilaitoksen ja 

muiden yhteistyökumppanien kanssa. Tapahtuma on suunnattu oppilaitoksessa opiskeleville 

opiskelijoille ja sen tarkoituksena on kierrättää ehjiä, puhtaita ja hyväkuntoisia keittiövälineitä 

omaan kotiin muuttaneille opiskelijoille. Tapahtuman tarkka ajankohta ja sijainti tarkentuu 

myöhemmin, tiedotamme tästä erikseen. Nyt on siis hyvä aika tehdä keittiön kaappien inventaario 

ja luopua itselle turhista, mutta käyttökelpoisista keittiötarvikkeista. Kierrätykseen meneviä 

keittiötarvikkeita otetaan vastaan piirissä, (Torikatu 6, Kouvola) to-pe 6.-7.9.2018 klo 9.00-15.30. 

Me toimitamme ne piiristä eteenpäin yhteistyöoppilaitokselle.  

 

SIENIMARTTAKOULUTUS 
Tule mukaan sienimarttakoulutukseen 29.-30.9.2018. Koulutus on Joensuussa ja mukaan mahtuu 4 

osallistujaa piiristä. Sienimartat toimivat vapaaehtoisina mm. sienineuvonnan tukena, vievät 

sieniosaamista marttayhdistyksiin, ovat apuna sienineuvontatapahtumissa ja – retkillä sekä ovat 

mukana juhlavuoden 2019 sieniviikon tapahtumissa. Koulutukseen osallistujalle korvataan 

majoitus- ja matkakulut. Lisätietoja sari.kokkala@martat.fi tai p. 050 501 9787.    

 

PÄRNUN KYLPYMATKA 2.-6.9.2018 
Lähde mukaan marttamatkalle, suuntana kaunis merenrantakaupunki Pärnu.  

Tutustu matkaohjelmaan (erillinen liite) ja ilmoittaudu 21.5. mennessä. 

 

VERKKOSIVUKOULUTUKSET 
11.9.2018 klo 17-19 Marttakulma, Kouvola. 

12.9.2018 klo 17-19 Kumppanuustalo Hilma, Hamina. 

Mukaan mahtuu 10 yhdistystä (1-2 osallistujaa/yhdistys). Ota mukaan oma kannettava tietokone.  

Yhdistyksellä tulee olla valmiina ennen kurssille osallistumista toimivat käyttäjätunnukset martat.fi -

sivuille. Mikäli yhdistykselläsi ei niitä vielä ole, tilaa tunnus osoitteesta 

martat.verkkouudistus@martat.fi.  Ohjeita saat osoitteesta: 

https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-info/yhdistystoimijoiden-omat-

sivut/tietoa-yhdistyssivuista/ 

Ilmoittautumiset 3.9.2018 mennessä katja.haimi@martat.fi tai p. 010 838 5650. 

 

mailto:sari.kokkala@martat.fi
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-info/yhdistystoimijoiden-omat-sivut/tietoa-yhdistyssivuista/
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-info/yhdistystoimijoiden-omat-sivut/tietoa-yhdistyssivuista/
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MARTTOJEN TEATTERI-ILTA  

KOTKAN KAUPUNGINTEATTERISS PERJANTAINA 23.11.2018 

Ari-Pekka Lahden kirjoittama uusi musiikkinäytelmä 
Junnu – Sydämeni tänne jää on lämminhenkinen tarina 
Juha Watt Vainion elämästä. Musiikkinäytelmä pyrkii 
kuvaamaan Kotkan pojan matkaa 
tuntemattomuudesta koko Suomen rakastamaksi 
lauluntekijäksi sillä huumorilla, josta Vainio itse oli 
tunnettu. 

Vainion omalaatuinen elämänasenne oli hänen 
vahvuutensa. Traagisiakin piirteitä saanut elämä ei 
peitonnut miehen optimismia. Rakkaus 
kotipaikkakuntaa ja saaristoa kohtaan sekä kaipaus 
vanhoihin hyviin aikoihin pitivät miestä pinnalla 
vaikeinakin aikoina. 

Suomi ja maailma muuttuivat, mutta Junnun asenne ei. 
Näytelmässä kuultava musiikki on valikoitu ja sovitettu  

        Vainion laajasta tuotannosta. 
        Lipun hinta 32 euroa.  

Järjestämme kuljetuksen yhdellä bussilla reitillä Valkeala, Kuusankoski, Kouvola, Myllykoski, Kotka. 

Kuljetuksen hinta 16 euroa/hlö. Varaa paikkasi bussista lipunvarauksen yhteydessä. 

Varaukset katja.haimi@martat.fi tai puh. 010 838 5650. 

 

Kesäretkelle Etelä-Karjalaan lauantaina 26.5. vielä muutama paikka vapaana. Katso edellinen 
Marttaposti. Ilmoittaudu, puh. 010 838 5650. 

 

Toimisto on suljettu 2.6.-13.8.2018 

 

Leppeitä kesätuulia toivotellen 

Anne, Katja, Sari, Kirsi, Minna sekä  

Kotiavun Soili, Kirsi, Marjukka ja Mervi  

mailto:katja.haimi@martat.fi

