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Kotitalousneuvonnan kurssitarjotin 2021
 

Kotitalousneuvonnan teema: Hyvä arki kuuluu kaikille 
 

 
Valtionavustuksella tuetut kurssit ja luennot pidetään kaikille avoimina tapahtumina,  

eli yhdistyksiltä vapaaksi jääneitä paikkoja markkinoidaan piirin eri kanavissa.  
Osallistujamäärän tulee olla vähintään 10 henkilöä, jotta kurssi toteutuu. 

 
Kurssien alussa pidetään lyhyt valtakunnallinen tietoisku aiheesta Yksi maapallo riittää. 

 
 

Kas, kas kasviksia 
- Kas, kas kasviksia -kurssilta saat ideoita ja oppia sekä monipuolisia ruokaohjeita. 

Kun joku perheestä ehdottaa kasvisruokaan siirtymistä, ei kannata tuskastua. Ruokakurssilla saat 
vinkkejä ja monipuolisia ruokaohjeita arjen ruokamenun suunnitteluun ja ruokien valmistukseen. 
Opit, kuinka aloitat kasvispainotteiseen ruokavalioon siirtymisen. Kurssin jälkeen tiedät myös, 
kuinka korvaat lihan kokonaan kasviksilla – turvallisesti ja monipuolisesti syöden. 
Kas, kas kasviksia -kurssilla saat vinkkejä tuttujen ruokien muunteluun kasvisruoaksi ja ideoita uusiin 
ruokiin ja raaka-aineisiin. Tule mukaan hakemaan innostusta ja ideoita! 
Hinta martoille 30 €, ei-jäsenille 35 €/hlö. 

 

Suomalaista superruokaa (tilattavissa syksyllä) 
- Suomen luonto tarjoaa villejä elämyksiä. Sienten, marjojen ja luonnonyrttien keräily on mukava 

harrastus.  Tutustutaan ruokasieniin, luonnonmarjoihin, villivihanneksiin ja 
yrtteihin ja vuoden nimikkokasviin sekä valmistetaan niistä ruokaa.  
Hinta martoille 30 €, ei-jäsenille 35 €/hlö. 

 
Ruokailoa ikävuosiin 

- Tasapainoinen ruokavalio pitää mielen virkeänä, ylläpitää terveyttä ja edistää hyvinvointia läpi 
elämän. Ruokailoa ikävuosiin -kurssilta saat ideoita monipuolisten ja ikäsi huomioivien aterioiden 
valmistamiseen. Kurssilla valmistetaan helppoja, hyvältä maistuvia, värikkäitä ja proteiinipitoisia 
ruokia. Kurssi sopii myös sinulle, joka haluat valmistaa parempaa ruokaa ikääntyvälle läheisellesi. 
Hinta martoille 30 €, ei-jäsenille 35 €/hlö. 
 

Yhden kattilan taktiikka 
- Moni meistä kaipaa arkiruoan valmistukseen uusia ideoita ja helpotusta. Yhden kattilan taktiikka -

ruokakurssilla valmistetaan herkullisia, helppoja ja monipuolisia kasvisvoittoisia ruokia erilaisista 
ruoka-aineista. Tule oppimaan uutta ja valmistamaan arkiruokaa – pienellä twistillä!  
Hinta martoille 30 €, ei-jäsenille 35 €/hlö. 
 

Silkkaa hapatusta! 
- Hapansäilöntä on vanha ja kiehtova säilöntämenetelmä, joka on kuivaamisen ohella uudelleen 

elpynyt säilöntätapa. Eniten hapattamalla säilötään kaalia, mutta myös muiden kasvisten ja sienten 
hapattaminen onnistuu. Kurssilla tutustutaan hapansäilönnän perusteisiin ja tehdään 
hapansäilykkeitä. Lisäksi valmistamme hapansäilykkeistä erilaisia ruokia. Hinta martoille 30 €, ei-
jäsenille 35 €/hlö. 
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Nyt tehdään hyvää – kestävää ruokaa arkeen 
- Haluatko syödä mahdollisimman ekologisesti ja ilmastoystävällisesti? Ruokavalinnoilla voit todella 

vaikuttaa ruoantuotannon ilmastovaikutuksiin ja omaan hiilijalanjälkeesi. Nyt tehdään hyvää – 
kestävää ruokaa arkeen -kurssilla valmistamme herkullisia ja ilmastoviisaita kasvisvoittoisia ruokia, 
jotka maistuvat varmasti myös läheisillesi. Hinta martoille 30 €, ei-jäsenille 35 €/hlö. 

 
Juhlan aika (luento) 

- Kutsu ystävät yhteisen pöydän ääreen. Juhlan aika -luennolla saat vinkit onnistuneiden juhlien 
järjestämiseen. Tule kuulemaan ja jakamaan ideat järjestelyihin, tarjoiluihin, koristeluihin, lahjojen 
ja kukkien antamiseen sekä vieraana olemiseen ja uudistuviin juhlatapoihin. Aina on aihetta 
juhlaan! Luennon hinta 20 €/hlö. 

 

Allergiakodin siivous ja pyykki (luento) 
- Allergiakodin kodinhoidossa on tärkeää säännöllisyys, pölyttömyys, hajuttomuus ja 

helppohoitoisuus. Luennolla puhutaan näistä asioista ja jaetaan vinkkejä tavaroiden järjestelyyn ja 
keskustellaan siitä, miten ja millä siivota ja pestä pyykkiä. Luennon hinta 20 €/hlö. 
 

Keittiötiimi: Viettelevät voileipäkakut  
- Juhlapöydän kruunu on kaunis ja herkullinen voileipäkakku. Kurssilla perehdytään voileipäkakkujen 

saloihin; raaka-aineisiin, valmistusmenetelmiin sekä kakkujen koristeluun. Hinta martoille 45 €, ei-
jäsenille 50 €/hlö.  

 
Keittiötiimi: Italialainen keittiö 

- Buon appetito! Italialainen ruoka saa veden kielelle ja ihastuttaa tuoksuillaan ja maullaan. Tomaatti 
on italialaisen keittiön perusruoka-aine, mutta muitakin kasviksia ja yrttejä käytetään runsaasti. 
Kurssilla valmistetaan monenlaisia herkullisia ruokia, joita on helppo toteuttaa kotona. Hinta 
martoille 50 €, ei-jäsenille 55 €/hlö 

 
 

 
TILAUKSET 
 

  Sari Kokkala   Kirsi Kossila   Jenny Helén  
       kotitalousasiantuntija  kotitalousasiantuntija  projektipäällikkö 
       sari.kokkala@martat.fi  kirsi.kossila@martat.fi  jenny.helen@martat.fi 
       p. 050 5019 787  p. 050 5019 785  p. 050 3213 549 

 
 
KURSSIPAIKAT 
 
Kouvola, Marttakulma 
Hamina, Vehkalahden koulu 

 
 

MUU KOTITALOUSNEUVONTA 
Räätälöidyt tilauskurssit yrityksille ja muille ryhmille: 
 

• Ruokakurssit alkaen 590 euroa (10 henkilöä), lisähenkilö 15 e + tilavuokra + mahd. matkakulut   

• luennot (2 h, väh. 10 henkilöä) 250 euroa + tilavuokra + matkakulut 

 


