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PIIRIN 100-VUOTISHISTORIIKKI JULKAISTU 

Kymenlaakson Martat ry:n historiikki ”Missä martta asuu,  

siellä kukkii sireeni” on julkaistu Alman nimipäivänä 28.5.2021.  

Marttapiirin puheenjohtajan Päivi Kukkolan kirjoittamassa  

historiikissa on kertomuksia piirin antamasta kotitalousneuvonnasta 

ja kotien hyvinvoinnin edistämisestä sadan vuoden ajalta sekä  

taustoista valtakunnallisen järjestön perustamisesta vuodesta  

1899 alkaen. 

 

Kymenlaakson Martat ry on perustettu Alma Forsténin esityksestä  

10.2.1921 Läntisen Viipurin läänin Marttaliitto nimisenä Reitkallin  

puutarhakoululla Vehkalahdella alueemme silloisten martta- 

yhdistysten kesken. Everstinna Alma Forstén on ollut yksi alueemme  

merkittävimmistä martoista. Hän ymmärsi tiedon lisäämisen ja  

käytännön taitojen opetuksen tärkeyden kotien hyvinvoinnin  

edistämisessä.  

 

Piirin alueen jokaiselle marttayhdistykselle luovutetaan 1 kpl historiikkeja maksutta.  
Yhdistykset voivat noutaa kirjan seuraavasti:  
- kesän aikana Marttakahviosta Kouvolan kauppatorilta (avoinna elokuun loppuun ma-la klo 8-14,  
  säävaraus) 
- syyskuusta alkaen Marttakulmasta Kouvolasta 
- Karhulasta piirin hallituksen jäseneltä Elina Yrjölältä, p. 0500 256 633 (Kuljetusliike Taskinen).   
  Soita ensin Elinalle sopiaksesi hausta. 
 
Historiikkeja on myynnissä kesällä sekä Marttakahviossa että Elinalla. Kirjan hinta on 10 euroa (sis. alv.) 

Kirjan myynnistä saatavasta tuotosta puolet käytetään uuden kolmivuotisen STEA-rahoitteisen MIA – 

Minun arkeni -hankkeen omarahoitusosuuteen. Hankkeen kohderyhmänä ovat kehitys-, aisti- ja 

liikuntavammaiset sekä heidän läheisensä ja avustajansa. Hanke on pyörähtänyt käyntiin toukokuussa 

Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa. Toinen puoli historiikin tuotosta annetaan marttajärjestön 

Afrikassa tehtävälle kehitysyhteistyölle, jossa tuetaan köyhimpien tyttöjen ja naisten osallisuutta ja 

elinkeinomahdollisuuksia kotitalous- ja ravitsemusneuvonnan keinoin.  

 

KUKKASEPPELEEN LASKU GUNILLA CLEVEN HAUDALLE HAMINAAN 

Alma Forsténin työtä marttojen hyväksi muistettiin laskemalla kukkaseppele hänen haudalleen 

2.6.2021. Piiri kunnioittaa myös toisen kymenlaaksolaisen vaikuttajamartan, talousneuvos Gunilla 

Cleven, elämäntyötä laskemalla seppeleen haudalle Martanpäivänä 26.7.2021 klo 12 Husulan 

hautausmaalle. Tervetuloa paikan päälle. Lisätietoja tilaisuudesta antaa piirin varapuheenjohtaja     

Teija Suomalainen, p. 050 492 9766. 



TERVETULOA MARTTAKAHVIOON KOUVOLAN KAUPPATORILLE 

   Toivotamme kaikki kesänviettäjät aistimaan Kouvolan kauppa-

   torin tunnelmaa ja pistäytymään Marttakahvioon virkistävälle 

   kahvihetkelle ja makoisien leivonnaisten ääreen. Kahvio on 

   avoinna säävarauksella elokuun loppuun saakka ma-la 8-14.   

   Myynnissä on kahvia, teetä ja virvokkeita sekä mm. voisilmä- ja 

   kanelipullia, tiikerikakkua, rinkeleitä, makeita ja suolaisia 

   piirakoita ja lohivoileipiä. Martat saavat jäsenkortin esittämällä 

   henkilökohtaisen 10 % alennuksen tuotteista.  Yli 10 henkilön 

   ryhmien toivotaan ilmoittavan tulostaan kahvion numeroon 

   040 759 6647. Kahviossa noudatetaan voimassa olevaa 

   viranomaisten turvallisuusohjeistusta koronaepidemian 

   leviämisen ehkäisemiseksi. 

Marttakahviossa tarjotaan useamman kerran viikossa myös kesävinkkejä klo 10-12, ajankohtaista 

kotitalousneuvontaa. Kesällä perehdytään mm. ruoka- ja ympäristöasioihin, esim. raparperin ja 

kesäkurpitsan käyttöön, kesän juhlajuomiin, kakkujen koristeluun, tekstiilijätteen keräykseen ja moniin 

muihin mielenkiintoisiin juttuihin. Kesävinkkiaiheet liitteenä.              

  

Kesän lomien jälkeen piirin 100-vuotisjuhlallisuudet huipentuvat syyskuun neuvonnalliseen 

”Superkuuhun”, lokakuun kirkkopyhään sekä joulukuussa vietettävään pääjuhlaan. Sitä ennen 

nautitaan Suomen suvesta ja leppoistellaan.  

 

 

Toivotamme ihanaa kesää kaikille! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kymenlaakson Martat ry, Torikatu 6, 45100 Kouvola 
martat.fi/kymenlaakso puh. 050 501 9784 
 
 
Seuraa meitä:                        Facebook                            Twitter            Instagram                            YouTube 

Ihanien mansikkajäätelöiden 

resepti löytyy marttojen sivuilta 

martat.fi/reseptit 

https://www.facebook.com/Kymenlaakson-Martat-vinkkaa-411685555566344/
https://twitter.com/Marttakulma
https://www.instagram.com/kymenlaakson.martat/
https://www.youtube.com/channel/UCtxfPfx2kbcXFYYb8ltbg-A
https://www.martat.fi/reseptit/mansikkajaatelot/
https://www.martat.fi/reseptit/mansikkajaatelot/

