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JÄRJESTÖILLAT 
 

Ti 6.11. klo 17.30-19.30 Kumppanuustalo Viikari, Mariank. 24, Kotka 
Ma 12.11. klo 17.30-19.30 Kumppanuustalo Hilma, Kadettikoulunk. 3, Hamina 

Järjestöilloissa käsittelemme juhlavuoden toimintaa järjestön täyttäessä ensi vuonna 120 vuotta. 
Ajankohtaisten asioiden lisäksi käydään lyhyesti läpi toiminnantilastointiin, jäsenrekisteriin ja 
verkkosivuihin liittyviä asioita. Tilaisuudet ovat maksuttomia. 

Ilmoittautumiset 29.10. mennessä, katja.haimi@martat.fi tai p. 010 838 5650. 

 
TUNNELMALLINEN VIINI- JA JUUSTOILTA 8.11.2018 

Tervetuloa marraskuun 8. päivänä klo 17.30 Marttakulmaan Kouvolaan. 

Iltojen hämärtyessä ja pikkujouluaikojen lähestyessä pääsemme 

maistelemaan Mustila Viinin omia viinejä, glögiä ja muita herkullisia 

tuotteita sekä paikallisten lähituottajien juustoja. Illan asiantuntijana on 

Mustila Viinin tirehtööri Maria Tigerstedt, joka kertoo viinien 

valmistuksesta, ruokien ja juomien yhteensopivuudesta ja monesta 

muusta viiniin liittyvästä asiasta. Marialla on kotiin ostettavaksi mm. 

hyytelöitä, hilloja ja glögiä. 

Illan hinta tarjoiluineen 25 euroa/henkilö. 

Sitovat ilmoittautumiset piiriin viimeistään 29.10.2018 p. 010 838 5650, 

katja.haimi@martat.fi 

TERVETULOA KYMENLAAKSON MARTTOJEN 

SYYSKOKOUKSEEN 1.11.2018 

Syyskokous pidetään torstaina 1.11.2018 klo 17.30 

(ilmoittautuminen klo 16.45 alkaen) 

Kouvolan kansalaisopiston auditoriossa 

Salpausselänkatu 34, 45100 KOUVOLA 

Kokoukseen ovat tervetulleita kokousedustajien lisäksi kaikki järjestöasioista kiinnostuneet. Esityslista 

liitteineen postitetaan varsinaisille kokousedustajille noin viikkoa ennen kokousta.  
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  15.10.2018 

AVOIMET KURSSIT 
Marttakulma, Torikatu 6 Kouvola 
 

Aasialaisia makuja, molempiin päiviin muutama paikka vapaana 

Ti 6.11.2018 klo 17.30-20.30 

Ke 7.11.2018 klo 17.30-20.30 
 

Aasialaisen keittiön ihan maut valloittavat Marttakulman opetuskeittön. Kurssilla tutustumme 

aasialaisen keittiön moniin makuihin ja tuoksuihin, ja valmistamme herkullisen aterian, jälkiruokaa 

unohtamatta. Kurssin hinta 30/35 €/ henkilö. Ilmoittaudu 29.10. mennessä. 

 

Jouluisia herkkulahjoja 

Ke 28.11.2018 klo 17.30-20.30 

Mitä antaa lahjaksi ihmiselle jolla on jo kaikkea? Ehkäpä itsetehty lahja on silloin paras vaihtoehto. 

Kurssilla valmistamme ihania syötäviä lahjoja sekä ideoimme ja rakennamme tee-se-itse -aineksia 

esimerkiksi kauniisiin lasipurkkeihin.  

Kurssin hinta 30/35 €/ henkilö. Ilmoittaudu 19.11. mennessä. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JOULUMYYJÄISET JA KAHVIO MARTTAKULMASSA 

SUNNUNTAINA 16.12.2018 KLO 10 - 14 

Marttayhdistykset ovat tervetulleita Marttakulmaan myymään tuotteitaan, käsitöitä, leivonnaisia,  
joulukoristeita yms. Myyntipaikka on yhdistykselle maksuton. Piiri järjestää kahvion, esittelee 
marttatoimintaa ja myy kirjoja ja järjestötuotteita. Ilmoittautumiset piiriin, p. 010 838 5650 tai 
katja.haimi@martat.fi, 26.11. mennessä. 
 

Iloa ja pirteyttä syksyyn, 

toivottelevat Anne, Katja, Sari, Kirsi, Minna sekä  

Kotiavun Soili, Kirsi, Marjukka ja Mervi 

 

HYVINVOINTIA IKÄÄNTYVILLE -MESSUTAPAHTUMA 
keskiviikkona 21.11. klo 10-15 Kuusankoskitalossa,  

Kymenlaaksonkatu 1, 45700 KUUSANKOSKI 
 

Järjestämme jälleen yhdessä Etelä-Karjalan Marttojen kanssa  

Vireästi Kaakossa -hankkeen Hyvinvointia ikääntyville 

 -messutapahtuman Kuusankoskella. 
 

Messujen teemana on terveys ja hyvinvointi. Päivän ohjelmassa on luentoja ja tietoiskuja 
ajankohtaisista aiheista, muuta keveämpää ohjelmaa, maistiaisia yms. Tapahtuman juontaa 
Marttaliiton pääsihteeri Pirkko Haikkala ja luennoiden aiheina on terveellisen ravitsemuksen 
lisäksi mm. ikäautoilu ja kodin turvallisuus. Näytteilleasettajille on varattu Kuusankoskitalon 
yläkerran tilat.  
 

Ota mukaan marttaystäväsi ja tulkaa yhdessä paikan päälle. Vapaa sisäänpääsy.  
 

mailto:katja.haimi@martat.fi

