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KYMENLAAKSON MARTAT 100 VUOTTA  
– SYYSKUU ON NEUVONNAN SUPERKUU  
 
 

28.8.2021 VALTAKUNNALLINEN SIENIPÄIVÄ  

Marttakahviossa Kouvolan Kauppatorilla klo 10-13 Marttojen 

sienineuvontapisteellä esillä kauden sieniä. Opastusta sienten 

keruuseen, lajituntemukseen, käsittelyyn ja käyttöön. 

Neuvontapisteeseen voi tuoda sieniä tunnistettavaksi. Tervetuloa! 

 

 

1.9.2021 klo 17.30-19.30 MARTAN SIENIHERKUT -

VERKKORUOKAKURSSI Martta-akatemiassa 

Kurssin hinta jäsenille 30 €, muille 35 €.  

Ilmoittautumiset 23.8. mennessä katja.haimi@martat.fi  

 

 

7.9.2021 klo 17.30-18.30 HYVÄT RUOKASIENET TUTUKSI -LUENTO 

Martta-akatemiassa 

Luennolla tutustutaan muutamaan hyvään ruokasieneen ja opitaan 

erottamaan ne näköislajeista, sekä annetaan käyttövinkkejä 

käsittelyyn ja ruoanvalmistukseen. Pohditaan myös, mikä 

säilöntätapa soveltuu lajeille parhaiten. Luennon hinta jäsenille 15 €, 

muille 20 €. 

Ilmoittautuminen ja kurssimaksu: https://www.martat.fi/etela-

karjala/tapahtuma/hyvat-ruokasienet-tutuksi-luento/ 

 

 

8.9.2021 klo 17 LASTEN SIENIPOLKU 

Tervetuloa mukaan lasten ohjatulle sieniretkelle! 

Martat ja Suomen Latu järjestävät sieniviikoilla 30.8.–12.9. sieniretkiä 

eri puolilla Suomea. Retkien tavoitteena on innostaa liikkumaan 

luonnossa ja retkeilemään yhdessä. Samalla lisätään tietoa sienistä ja 

sienestämisestä. Lapset osallistuvat retkelle aikuisten kanssa, jotka 

huolehtivat heistä retken ajan. 

Kymenlaakson Martat ry järjestää retken Latupirtillä yhteistyössä 

Kouvolan Latu ry:n kanssa. Retki on maksuton. Ilmoittautumiset ja 

lisätiedot sari.kokkala@martat.fi 

 

https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/hyvat-ruokasienet-tutuksi-luento/
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/hyvat-ruokasienet-tutuksi-luento/


 

14.9.2021 klo 10.30 - 12.30 SATOA LAUTASELLE -

VERKKORUOKAKURSSI 

14.9.2021 klo 17.30 - 19.30 SATOA LAUTASELLE -
VERKKORUOKAKURSSI 
Satokausi on parhaimmillaan! 
Tervetuloa Kymenlaakson Marttojen ruokakurssille, joka toteutetaan 
etäyhteydellä. Kurssilla valmistetaan alkuruoka, pääruoka ja 
jälkiruoka satokauden antimia hyödyntäen. 
 
Marttapiirien juhlavuoden johdosta kurssin neuvonta on maksuton ja 
kurssi on tarkoitettu vain Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueen 

marttajäsenille. Kurssin reseptit, tarvike- ja ostoslista lähetetään sähköpostitse n. viikkoa ennen 
kurssia. Sitovat ilmoittautumiset 6.9. mennessä katja.haimi@martat.fi 
 
 
 

15.9.2021 SINUSTAKO MARTTA?   

Jos ystäväsi ei vielä ole martta, vinkkaa Marttakulmassa 
järjestettävästä illasta:  
Sinustako martta? -illassa 15.9. klo 17.30-19.30 esittelemme 
toimintaamme ja houkuttelemme uusia jäseniä mukaan 
marttailemaan. 
 

Martat edistävät kotien ja perheiden toimivaa ja kestävää arkea.  
Martoissa tehdään ja opitaan yhdessä. Yhdistyksessä saa uusia 
tuttuja ja kavereita. Marttana sinulla on mahdollisuus osallistua ja 
vaikuttaa.  

 
 
 
16.9.2021 klo 10.30 – 12.30 JUHLITAAN KOTONA -VERKKORUOKAKURSSI Martta-akatemiassa 

21.9.2021 klo 17.30 – 19.30 JUHLITAAN KOTONA -VERKKORUOKAKURSSI Martta-akatemiassa 

Tule mukaan juhlimaan kanssamme verkkoruokakurssille, jossa valmistamme yhdessä juhla-aterian 

kunnioittaen vuosien yhteistä Marttojen ruokataivalta. Kurssin hinta jäsenille 30 €, muille 35 €. 

Ilmoittautumiset ja kurssimaksu Etelä-Karjalan Marttojen tapahtumakalenterin kautta: 

https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtumat/ 

 

 

21.9. klo 17.30-20.30 SILKKAA HAPATUSTA! -avoin ruokakurssi, Marttakulma 

28.9. klo 17.30-20.30 SILKKAA HAPATUSTA! -avoin ruokakurssi, Vehkalahden koulu, Hamina. 

Hapansäilöntä on vanha ja kiehtova sekä edullinen säilöntämenetelmä. Hapatettaessa raaka-aineiden 

ravintoarvot säilyvät hyvinä. Kurssilla tutustutaan hapansäilönnän perusteisiin ja sekä valmistetaan 

hapansäilykkeitä kotiinvietäviksi, maistelua unohtamatta. 

Hinta jäsenille 30€ ja muille 35€. Ilmoittautumiset 13.9. mennessä katja.haimi@martat.fi 

 

 

 

 

mailto:katja.haimi@martat.fi
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22.9.2021 klo 17.30 – 18.30 YKSI MAAPALLO RIITTÄÄ -

etäketjukoulutus 

Haluatko muuttaa arjen valintoja kestävämpään suuntaan? 
Kulutuksen muuttaminen kohtuulliseksi hyödyttää paitsi maapalloa 
myös omaa lompakkoa. Koulutuksessa puhutaan kohtuullisesta 
kulutuksesta sekä valintojen vaikutuksesta luonnonvarojen 
kulutukseen ja hiilijalanjälkeen. Koulutuksen jälkeen osaat opettaa 
taitosi eteenpäin ja järjestää aiheesta marttaillan.  
Koulutus on maksut on. Ilmoittaudu viimeistään 20.9. 
https://www.martat.fi/kymenlaakso/tapahtuma/yksi-maapallo-
riittaa-ketjukoulutus-teams-luento-vain-martoille/?post-id=142315 

 
 

23.9.2021 klo 17.30 – 18.30 KOTIVARA -KETJUKOULUTUS  

Martta-akatemiassa 

Arki ei aina suju suunnitelmien mukaisesti. 

Kotivara on pelastus moneen pulmaan. 

Marttojen ketjukoulutuksessa selvitetään mikä kotivara on, mihin sitä 

tarvitaan ja mitä se sisältää. 

Koulutuksen jälkeen osaat jakaa kotivara-tietoutta myös muille ja 

järjestää aiheesta marttaillan. Koulutus on maksuton. 

Ilmoittautumiset: https://www.martat.fi/etela-

karjala/tapahtuma/kotivara-ketjukoulutus-teams-luento/?post-

id=146768 

 

 

9.10. KLO 9-15 HYGIENIATESTIIN VALMENTAVA OHJAUS JA MUONITUSKOULUTUS MARTOILLE. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset 27.9. mennessä, sari.kokkala@martat.fi. 

 

 

MARTTOJEN JUHLAJUMALANPALVELUS JA KAHVITILAISUUS SUNNUNTAINA 10.10.2021 klo 10 

Marian kirkko, Pikkuympyräkatu 34, Hamina  

 

Kymenlaakson Marttojen 100-vuotisjuhlavuoden johdosta 

Marttaliiton pääsihteeri, rovasti Marianne Heikkilä saarnaa 

kirkkopyhässä. Juhlajumalapalveluksen jälkeen järjestetään 

kahvitilaisuus martoille Haminan seurakunnan Simeon-salissa. 

Kahvitilaisuudessa keskustelun lomassa kuullaan piirin 

juhlavuoden 

ajankohtaisia asioita ja myynnissä on 100-vuotishistoriikkia. 
 

Tarjoilujen ja koronaepidemian kokoontumisrajoitusten vuoksi 

pyydämme ilmoittautumiset kahvitilaisuuteen 29.9. mennessä 

katja.haimi@martat.fi. Tilaisuudessa voi lahjoittaa vapaaehtoisen 

kahvirahan piirin kotitalousneuvonnan tukemiseen. 
 

Tervetuloa! 
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MARTAT VINKKAA KIRJASTOISSA 
 

Tänäkin syksynä kotitalousasiantuntijat jalkautuvat kirjastoihin vinkkaamaan neuvonta-asioissa. Tulkaa 
tutustumaan neuvontapisteisiin ja hakemaan ideoita omiin marttailtoihinne. Kirjastovinkkipäivät on 
varmistettu, aiheet tarkentuvat myöhemmin. Päivitämme tietoja tapahtumakalenteriin sekä sosiaalisen 
median kanaviimme. 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

     

MUITA TAPAHTUMIA, JOISSA OLEMME MUKANA 

 
3.9. klo 9-15 Viranomaiset Manskilla, Kouvola.  
Neuvonnallisen ”Superkuun” startti piirin 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 

 
11.-12.9. klo 10-16 Lähiruokamessut Elimäellä 
Mustilan maisemissa.  
Järjestö- ja hanketoiminnan esittelyä. Piiri on mukana 
tapahtumassa Vireästi Kaakossa -toiminnan puitteissa 
ja Kestävästi Kaakossa -hankkeen neuvonnalla. 

 
5.10. klo 10-15 Senioreiden Suhinat, Kouvolan 
kaupungintalo.  
Vireästi Kaakossa -toiminta, neuvoja ja tukea ikääntyvien arkeen. 
 
 
 

Hyvää syksyn odotusta toivottaa 

Marttakulman väki 
 
 
 
Kymenlaakson Martat ry, Torikatu 6, 45100 Kouvola 
martat.fi/kymenlaakso 
puh. 050 501 9784 

   
 Seuraa meitä:                             Facebook                            Twitter                              Instagram                             YouTube 

  

Kouvolan 

pääkirjasto 

klo 16 -18 
 

20.9. 

4.10. 

18.10. 

1.11. 

15.11. 

29.11. 

13.12. 

Kuusankosken 

kirjasto 

klo 16 - 18 
 

21.9. 

19.10. 

16.11. 

14.12. 

Myllykosken 

kirjasto 

klo 16-18 

5.10. 

2.11. 

30.11. 

 

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

