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Kymenlaakson Martat ry 
Torikatu 6 
45100 KOUVOLA 
P. 010 838 5650 
www.martat.fi/kymenlaakso 

 

Marttaposti 1/2019 

Hyvää alkanutta vuotta ja tervetuloa uuteen marttailuvuoteen. Vietämme juhlavuotta 2019 

yhdessä sisarjärjestömme Finlands svenska Marthaförbundin kanssa. Juhlavuoden teema kiteytyy 

tunnuslauseeseen Hyvä arki kuuluu kaikille. Juhlavuonna valmistamme mm. hyvää kananmunasta, 

teemme sukkia äideille ja osallistumme Marttatori-tapahtumaan Helsingissä.  

 

Maailman suurinta marttailtaa vietetään 31.1. klo 17-19. Jokainen marttayhdistys muokkaa 

marttaillasta itselleen sopivan. Innostamme järjestämään illan yhdessä jonkin toisen tai useamman 

marttayhdistyksen kanssa. Nettisivuilta löytyy paljon vinkkejä illan järjestämiseen, mm. 

tarjoiluehdotuksia, Marttaliiton tervehdys iltaan ja katsaus marttahistoriaan. Lue lisää juhlavuoden 

kotisivuilta: https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/juhlavuosi/ 

 

Piirin järjestämä tilaisuus 31.1. on tarkoitettu ei-jäsenille. Sinustako martta -illassa voi tutustua 

marttatoimintaan. Houkuttelemme mukaan marttailemaan ja ohjaamme uusia jäseniksi liittyviä 

mukaan marttayhdistyksiin.  

 

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

jäsenrekisterissä luottamustiedot, myös kokousedustajista, ovat ajantasalla heti vuosikokousten 

jälkeen. 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 16.4.2019 

 
Kevätkokous pidetään tiistaina 16.4.2019 klo 17.30 

(ilmoittautuminen klo 16.30 alkaen) 

Kouvolan kansalaisopiston auditoriossa, 

 Salpausselänk. 38, 45100 Kouvola 
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 avoimet kurssit ja tapahtumat löytyvät osoitteesta 

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

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

 

Tilauskurssit marttayhdistyksille 

Piirin kurssitarjotin tilattavista kursseista löytyy osoitteesta 

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

1. 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. 

2. Kursseja pidetään Marttakulman ja Vehkalahden koulun opetuskeittiöissä. 

Mikäli kurssi pidetään jossakin muussa opetuskäyttöön soveltuvassa tilassa, marttayhdistys 

vastaa tilavuokrasta. 

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

piirin nettisivuilla. 

4. 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 KEVÄÄLLÄ 2019 

 

AVOIMET KURSSIT 
Kuumottavia keittoja 

Ke 6.2.2019 klo 17.30 Marttakulma 

Sydäntalven pakkanen paukkuu. Tule valmistamaan ja maistelemaan perinteisiä ja eksoottisempia 

keittoja Marttakulmaan.  

Keitot ovat vaivattomia, nopeita valmistaa ja niissä voi yhdistellä raaka-aineita rajattomasti. Keitot 

kuuluvat niin arkilounaalle kuin alkukeittona juhla-ateriallekin. 

Ilmoittautuminen viimeistään 28.1. Kurssin hinta 30€ / 35€/henkilö. 

 
Ihan(aa) itselle 

Ke 6.3.2019 klo 17.30 Marttakulma, Kouvola 

To 7.3.2019 klo 17.00 Vehkalahden koulu, Hamina 

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

leivonnaiset valmistuvat nopeasti ja energiatehokkaasti, mausta kuitenkaan tinkimättä. 

Ilmoittautuminen viimeistään 25.2. Kurssin hinta 25€ / 30€/henkilö. 
 

 

https://www.martat.fi/marttapiirit/kymenlaakso/tapahtumakalenteri/
mailto:katja.haimi@martat.fi
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Alman jalanjäljillä – kananmunasta moneksi 

Ke 3.4.2019 klo 17.30 Marttakulma, Kouvola 

Kurssilla valmistetaan monenlaisia herkullisia ruokia ja leivonnaisia käyttäen kananmunia. 

Kananmuna on monipuolinen, edullinen, hyvin säilyvä ruoka-aine ja siitä valmistuu maistuvia 

ruokia nopeasti. Hinta 30/35 €/hlö. 

 

Nyt leivotaan -leivontakurssi 

Ke 24.4.2019 klo 17.30 Marttakulma, Kouvola 

Leivontakurssi tarjoaa inspiraatiota, tietoa ja vinkkejä leipomiseen. Kurssilla opetamme erilaisia 

työtapoja ja saat parhaat kotileipurin vinkit. Saat myös vinkkejä gluteenittomaan ja vegaaniseen 

leivontaan. Hinta 30/35 €/hlö. 

 

KETJUKOULUTUKSET MARTOILLE 

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

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

yhdistyksessään.  

 

Alman jalanjäljillä – kananmunasta moneksi -ketjukoulutus 
Ke 13.2.2019 klo 17.30 Marttakulma, Torikatu 6, Kouvola 

To 21.2.2019 klo 17.00 Vehkalahden koulu, Ruissalontie 10, Hamina  

Kurssilla valmistetaan monenlaisia herkullisia ruokia ja leivonnaisia käyttäen kananmunia. 

Kananmuna on monipuolinen, edullinen, hyvin säilyvä ruoka-aine ja siitä valmistuu maistuvia 

ruokia nopeasti. Ilm. viim. 11.2.  

 

 

Opintotoiminnan info ja puutarhamarttojen ketjukoulutus, maksuton 
Ke 27.3.2019 klo 16.30-20.00 Marttakulma, Torikatu 6, Kouvola 

Ennen tilaisuutta on mahdollisuus saada keskeneräisiin opintoihin yksilöohjausta. Sovi 

tapaamisesta Tiinan kanssa, p. 050 339 4262 tai tiina.ikonen@martat.fi.  

 

Marttaopintojen info  - Taitoavain-, harrastusmerkki- ja osaajapassiopinnot sisältävät 

monipuolisesti opittavaa, tietoja ja taitoja – itselle ja marttayhdistyksen toimintaan. Opintoihin 

otetaan uusia suorittajia koko ajan ja opiskella voi yksin tai ryhmässä. Infossa saat ajankohtaista 

tietoa myös opintouudistuksesta - Martta-akatemiasta.  

Puutarhamarttojen 2019 ketjukoulutus  

• Vuoden vihannesten, puna- kelta-, valko- ja raitajuurikkaan kasvatuksen niksit 

• Maistuvat omenat omasta puusta 

• Parikymmentä kestävää perennaa kotipihan koristukseksi 

• Tietoisku Vieraslajihankkeesta (VIEKAS)  
Koulutuksessa saat mukaasi myös Puutarhamartan aineiston, jonka avulla viet tiedon helposti 

eteenpäin oman yhdistyksesi martoille. 

Ilm. viim. 18.3. Pidämme illan aikana sopivassa välissä lyhyen kahvitauon. 

 

mailto:tiina.ikonen@martat.fi
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VERKKOSIVUVASTAAVIEN KOULUTUS  
La 30.3.2019 klo 11-15 Marttakulma, maksuton 

Susanne Ranta-Kiiski Marttaliitosta saapuu kouluttamaan meitä yhdistysten nettisivujen 

päivittämisessä. Koulutus sopii kaikille ja eritasoisille yhdistyssivuvastaaville ja myös sellaisille, 

jotka harkitsevat tämän tehtävän vastaanottamista. 

Koneet ja omat muistiinpanovälineet mukaan. Koulutus on workshop-tyyppistä, joten ilman 

konettakin pärjää. Koulutukseen osallistujilla olisi hyvä olla oman yhdistyksen sivupäivittämistä 

varten tunnukset martat.fihin. Osallistua voi, vaikkei olisikaan. Tunnusten hakemisesta lisää 

osoitteessa: https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/tietoa-yhdistyssivuista/ 

Ilmoittaudu koulutukseen 18.3. mennessä katja.haimi@martat.fi 
 

VIEKAS-KOULUTUS VAPAAEHTOISILLE PUUTARHAMARTOILLE 
La 13.4.2019 Helsinki. Paikka ja kellonaika tarkentuu myöhemmin.  

Vieraslaji-koulutus VieKas-hankkeen puitteissa. Aiheena haitalliset vieraslajit, niiden merkitys, 

leviämisen estäminen ja torjunta. Osallistuja vie tietoisuutta eteenpäin muille martoille esimerkiksi 

järjestämällä vieraslajitapahtuman omassa yhdistyksessä ja/tai yhteistyössä muiden toimijoiden 

kanssa. Lisätietoa koulutuksesta maaliskuussa.  
 

KARTANO- JA PUUTARHARETKI HELSINKIIN JA PORVOOSEEN la 25.5.2019 

Tervetuloa mukaan tutustumaan Puotilan Kartanoon ja Seitlahden 

puutarhaan.  
 

Puotilan Kartanon juuret ulottuvat aina 1500-luvulle, joten kartano on ehtinyt 

kokea monenmoista. Kartano ja sen Pehtoorin pytinki remontoitiin takaisiin 

loistoonsa vuonna 2014 ja on ehdottomasti yksi tutustumisen arvoisista 

merellisen Helsingin käyntikorteista. 
 

Marttajärjestön perustajajäsen, Alma Cecilia (Cely) Mechelin on Kartanon 1860-luvulla omistaneen kunnallisneuvos 

Johan Henrik Lindroosin tyttären Alexandran ja senaattori Leo Mechelinin tytär.   

Vieressä sijaitsee myös yksi Helsingin suosituimmista vihkikirkoista, Puotilan Kappeli, jonka aikoinaan on Celyn isoisä 

rakennuttanut viljamakasiiniksi. Tarinan mukaan sen alla kulkisi salakäytävä, jonka alkupää löytyy kartanolta… 

Saamme opastuksen kartanon historiaan ja kierroksella kuulemme hurjia huhuja ja päteviä faktoja. 

Kartanossa nautimme myös kattavan brunssin.  
 

Vierailemme myös Porvoossa Seitlahden puutarhalla ihastelemassa kevään kukkia, sekä käymme 

makeisostoksilla Brunbergin tehtaanmyymälässä. 
 

Retken hinta 65 euroa martoille (ei-jäsenille 70 euroa), sisältää matkat, brunssin, kartanon 

opastuksen sekä piirin oppaan palvelut. Ilmoittautumiset 23.4.2019 mennessä 

katja.haimi@martat.fi tai p. 010 838 5650. 
 

 

Kevättä odotellen 

Anne, Katja, Sari, Kirsi sekä Kotiavun Soili, Kirsi, Marjukka ja Mervi 

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/tietoa-yhdistyssivuista/
mailto:katja.haimi@martat.fi

