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Marttaposti 2/2019 
 

Muistattehan päivittää jäsenrekisterin luottamushenkilötiedot, myös kokousedustajista, 

ajantasalle. Piirin kevätkokous on 16.4. ja kokouspostit lähetetään virallisille kokousedustajille 

postitse noin viikkoa ennen kokousta.  

Välittäkää tiedotetta kaikille oman yhdistyksenne jäsenille. Tiedote on luettavissa myös piirin 

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

 

 

AVOIMET KURSSIT 
 

Kananmunasta moneksi -ruokakurssi 

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. Ilmoittautumiset 25.3. mennessä katja.haimi@martat.fi 
 

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. Ilmoittautumiset 15.4. mennessä katja.haimi@martat.fi 
 

Kevyesti kesään -ruokakurssi 

Ke 15.5.2019 klo 17.30 Marttakulma, Kouvola 

Kesä lähenee ja vaatteet vähenee! Tule nappaamaan vinkkejä ja ideoita kevyempään 

ruoanvalmistukseen. Kurssilla valmistetaan kesäisiä ruokia käyttäen monipuolisesti sesongin 

mukaisia raaka-aineita. Hinta 25/30 €/hlö. Ilmoittautumiset 6.5. mennessä katja.haimi@martat.fi 
 

 

 

VILPPU-HANKKEEN VAPAAEHTOISTEN KOULUTUSPÄIVÄ  
la 6.4.2019 klo 9-15 Hotelli Leikari, Haminantie 261, 48810 Kotka 

Tule mukaan vapaaehtoiseksi ikääntyvien ryhmätoimintaan. Järjestämme 

koulutuspäivän 6.4. Hotelli Leikarissa. Päivän ohjelmassa mm. vapaaehtoisen rooli, vuorovaikutus, 

kohtaaminen ja hyvinvointi. Koulutus on maksuton. Vilppu-hanke tarjoaa aamu- ja päiväkahvin 

sekä lounaan.  Ilmoittautumiset 27.3. mennessä katja.haimi@martat.fi 

Lisätietoja Vilppu-hankkeesta: Sari Kokkala, sari.kokkala@martat.fi 
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VIEKAS-KOULUTUS VAPAAEHTOISILLE PUUTARHAMARTOILLE 
La 13.4.2019 klo 9.30-16.00 Tekniskan Salit, Eerikinkatu 2, Helsinki.   

Vieraslaji-koulutus VieKas-hankkeen puitteissa yhdessä Suomen Luonnonsuojeluliiton kanssa. 
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. Koulutus on maksuton, matkakulut 

korvataan edullisimman kulkuneuvon mukaan. Koulutuksen kiintiö on 3 puutarhamarttaa/ 

Kymenlaakso. Mikäli ilmoittautuneita on enemmän, piiri valitsee osallistujat. Ilmoittautumiset 

18.3. mennessä katja.haimi@martat.fi 
 

 

MYYNNISSÄ  

Martat 120 v. -juhlavuoden keittiöliina 
Vaaleansinisen liinan koko 17 x 20 cm 

Hinta 3,50 € 
 

 

Tulossa syksyllä: 
 

YHTEISHENKEÄ JA MARTTAVOIMAA MARTTATORILLA 14.9. 

Marttatorilla 14.9. Helsingissä nautitaan ainutlaatuisesta tunnelmasta, tavataan tuttuja ja 

solmitaan uusia tuttavuuksia. Ottakaa marttatori ohjelmaanne ja kirjatkaa päivä kalenteriin. 

Lähteä voi yksin, porukalla tai koko yhdistyksen voimin, lauantaiksi tai vaikka koko viikonlopuksi. 

https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/marttatori/ 

Piiri tekee retken torille lauantaina 14.9. kahdella bussilla. Retkestä lisää seuraavassa 

Marttapostissa. 

 

MARTTOJEN TEATTERI-ILTA 

Herrasmieshuijarit -musikaalikomedia Kouvolan Teatterissa 4.10.2019 

Mikään ei voita kunnon huijarikomediaa! Etenkään, kun suuntana on ylellinen Ranskan Riviera. 

Riemukas musikaali pursuaa glamouria, taitavasti rytmitettyä komiikkaa ja huolet huuhtovaa 

musiikkia. 

Perinteinen marttojen teatteri-ilta järjestetään syksyllä Kouvolan Teatterissa, josta olemme 

varanneet koko näytöksen.  

Huom! Ilmoittautumisia emme ota vastaan vielä keväällä, vaan vasta kesälomien jälkeen, 

maanantaina 5.8. alkaen. Lisätietoa teatteri-illasta toukokuun Marttapostissa. 
 

Aurinkoisia kevätpäiviä toivotellen 

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

sekä Ihan Jees arki -hankkeen uusi kotitalousasiantuntija  

Anne Suur-Uski 

Kesäretkelle 25.5. Helsinkiin on vielä 

muutamia paikkoja vapaana 

molemmissa busseissa. 

Käyntikohteet Puotilan Kartano, 

Seitlahden puutarha ja Brunbergin 

tehtaanmyymälä. Tarkemmat tiedot 

löytyvät edellisestä tiedotteesta. 
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