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Marttaposti 3/2019 

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

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

 

AVOIMET KURSSIT 

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 

 

RETKI MARTTATORILLE HELSINKIIN 14.9.  

Marttatorilla 14.9. Senaatintorilla Helsingissä nautitaan ainutlaatuisesta 

tunnelmasta, tavataan tuttuja ja solmitaan uusia tuttavuuksia. 

Marttatorille odotetaan tuhansia kävijöitä.  

Piiri tekee retken torille lauantaina 14.9. kahdella bussilla. Matkaan 

startataan Valkealasta ja Haminasta. Matkalla nautitaan noutopöytälounas 

Loviisan ABC:llä, josta jatketaan suoraan Marttatorille. Torilla on omaa 

aikaa tutustua Marttatorin tarjontaan. Torin ohjelma päivittyy kotisivuille:  

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

Iltapäivällä vierailemme vielä Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa. Retken hinta 50 €, sisältää 

matkat, lounaan, sisäänpääsyn puutarhaan ja piirin oppaan palvelut. Ilmoittautumiset 10.6. 

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

 

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.  
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MARTTAKAHVIO AVAUTUU 3.5.2019 

Kesä lähestyy ja Marttakahvio avautuu 3.5. Kouvolan Kauppatorilla. 

Kahvio on toukokuussa avoinna klo 8 – 13, kesä-heinäkuussa klo 14 

saakka. Tarjolla on suolaista ja makeaa ja virkistäviä juomia. 

Tarjoamme koko kesän ajan viikottain ajankohtaista kotitalousneuvotaa, mm. ruoka-, puutarha- ja 

ympäristöasioissa: 21.5. muovin lajittelu ja kierrätys (Kymenlaakson Jäte Oy), 14.6. nyyttäri- ja 

piknikvinkkejä, 26.6. leivonnaisten marsipaanikoristelu, 3.7. vegaaninen ruoka (Kouvolan 

Animalia), 10.7. vesivinkit, leväseuranta (Kaakkois-Suomen ELY -keskus), 18.7. kotipuutarhan 

hehkeät perennat, ym. Koko kesän vinkkipäivät löydät täältä: 
https://www.martat.fi/kymenlaakso/palvelut-ja-tuotteet/marttakahvio/ 

28.5. vietämme kahviossa Alman päivää Sippolassa vaikuttaneen puutarhaneuvonnan ja 

Emäntälehden äidin Alma Forsténin kunniaksi. Neuvontavinkkien aiheena silloin klo 10-12 

Kananmunasta moneksi. Alma opasti ja innosti maaseudun naisia kanojen kasvatukseen, jolloin 

heillä oli mahdollisuus myös ansaita rahaa kananmunien myynnillä.  

26.7. Martan päivänä tervetuloa poikkeamaan kahvittelun jälkeen piirin tiloihin ja tutustumaan 

syksyn ajankohtaisiin neuvonta-aiheisiin maistiaisten kera klo 11-13 välillä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOIMISTO KESÄTAUOLLE 
Toimistomme on kesätauolla 4.6. -  4.8.2019 

Hyvän kesän toivotukset 

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

KESÄRETKI 

Kesäretkelle 25.5. Helsinkiin on vielä 

muutamia paikkoja vapaana 

molemmissa busseissa. 

Käyntikohteet Puotilan Kartano, 

Seitlahden puutarha ja Brunbergin 

tehtaanmyymälä. Tarkemmat tiedot 

löytyvät vuoden ensimmäisestä 

tiedotteesta. 

MYYNNISSÄ  

Martat 120 v. -juhlavuoden keittiöliina 

Vaaleansinisen liinan koko 17 x 20 cm 
 

Hinta 3,50 € 
 

Keittiöliinoja on myynnissä myös 

Marttakahviossa. 
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