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Torikatu 6, 45100 KOUVOLA 
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www.martat.fi/kymenlaakso 
 

 

Marttaposti 4/2019 

Välittäkää tiedote kaikille oman yhdistyksenne jäsenille. Tiedote on luettavissa myös piirin sivuilla: 

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

 

SYKSYN AVOIMET KURSSIT, ilmoittautumiset katja.haimi@martat.fi 

Nyt leivotaan -leipäkurssi 

25.9.2019 klo 17.30-20.30 Marttakulma, Kouvola 

Leipominen on luovaa tekemistä, jossa yhdistyvät tekemisen ilo ja hyöty. Valmistamme erilaisia 
herkullisia leipiä ja levitteitä. Tule hakemaan parhaat kotileipurin vinkit, myös erityisruokavalioihin. 
Hinta 25/30 €/hlö. Ilmoittautumiset 16.9. mennessä. 
 

Makumatka Karjalaan: Karjalanpiirakkakurssit, maksuton 

23.10.2019 klo 13-15 tai 17-19 Marttakulma, Kouvola 

Maksuton karjalanpiirakkakurssi lapsille ja nuorille. Mitkä ihmeen kakkarat, kuinka pulikalla 

ajellaan ja miten niitä ryppyjä oikein rutistellaan? Kurssille voi ottaa myös aikuisen mukaan. 

Ilmoittautumiset 14.10. mennessä. 

 

Kas kas kasviksia -ruokakurssi 

30.10.2019 klo 17.30-20.30 Marttakulma, Kouvola 

Tule mukaan hakemaan vinkkejä tuttujen ruokien muunteluun kasvisruoaksi ja ideoita uusiin 
kasvisruokiin ja raaka-aineisiin. Saat kurssilta innostusta ja oppia turvallisesta kasvispainoitteisesta 
ruokavaliosta sekä monipuolisia ruokaohjeita. Hinta 30/35 €/hlö. Ilmoittautumiset 23.9. mennessä 
 

Leivontakurssi: Makeat kakut joulupöytään 

21.11.2019 klo 17.30 Marttakulma, Kouvola 

Upea kakku on juhlapöydän kuningatar. Kakku joululahjarasiassa ilahduttaa myös varmasti 

saajaansa. Tule kurssille ja nappaa parhaimmat kakkureseptit mukaasi. Hinta 30/35 €/hlö. 

Ilmoittautumiset 18.11. mennessä. 

 

SIENIVIIKKO 

Sienineuvontaa  

Marttojen valtakunnallisena sienipäivänä 31.8. klo 10-13 Marttakahvio,  

Kouvolan kauppatori.  

 

Lasten sienikoulu, maksuton  

5.9. klo 16-18 Marttakulma, Kouvola. Opi tunnistamaan tavallisimpia ruokasieniä ja maistelemaan 

niistä tehtyjä pikkunaposteltavia. Ilmoittautuminen 26.8. mennessä katja.haimi@martat.fi. 

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


  
  

KETJUKOULUTUKSET MARTOILLE 

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

vievät oppimaansa tietoa eteenpäin ja voivat pitää esim. marttaillan aiheesta  yhdistyksessään.  

Ilmoittautumiset katja.haimi@martat.fi 

 

Nyyttärit -ketjukoulutus  

10.9.2019 klo 17.30-20.30 Marttakulma, Kouvola 

11.9.2019 klo 17.30-20.30 Vehkalahden koulu, Hamina 

Parhaat juhlat tehdään yhdessä! Tule hakemaan parhaat vinkit onnistuneisiin nyyttikesteihin sekä 

sisällä että ulkona. Ilmoittautumiset 2.9. mennessä. 

 

Kas kas kasviksia -ketjukoulutus  

3.10.2019 klo 17.30-20.30 Marttakulma, Kouvola  

9.10.2019 klo 17.30-20.30 Vehkalahden koulu, Hamina 

Tule mukaan hakemaan vinkkejä tuttujen ruokien muunteluun kasvisruoaksi ja ideoita uusiin 

kasvisruokiin ja raaka-aineisiin. Ilmoittautumiset Kouvola 23.9. ja Hamina 30.9. mennessä. 

 

Kysy vapaita paikkoja! 

RETKI MARTTATORILLE HELSINKIIN 14.9.  

Torin ohjelmasta voi lukea lisää osoitteesta: 

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

 

Piiri tekee retken torille lauantaina 14.9. kahdella bussilla. Matkalla nautitaan noutopöytälounas 

Kuninkaantien ABC:llä, josta jatketaan suoraan Marttatorille. Torilla on omaa aikaa tutustua 

Marttatorin tarjontaan. Iltapäivällä vierailemme vielä Kumpulan kasvitieteellisessä puutarhassa. 

Retken hinta 50 €, sisältää matkat, lounaan, sisäänpääsyn puutarhaan ja piirin oppaan palvelut.  

 

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 iloista musiikkia. 

Perinteinen marttojen teatteri-ilta järjestetään 4.10. Kouvolan 

Teatterissa, josta olemme varanneet koko näytöksen. Lipun hinta 

35 euroa. Kuljetus Etelä-Kymenlaaksosta järjestetään yhdellä 

bussilla, mikäli kuljetukseen ilmoittautuneita on riittävästi, hinta 16 

euroa/hlö. Muista mainita kuljetustarpeestasi lippua varatessasi. 

Sitovat ilmoittautumiset katja.haimi@martat.fi tai p. 0108385650. 

 

Hyvää syksyä ja iloa marttatoimintaan. Kutsu myös ystäväsi mukaan marttailemaan! 

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

mailto:katja.haimi@martat.fi
https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/marttatori/

