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APUNASI JA ILONASI UUSI MARTAT-SOVELLUS PUHELIMESSASI 

Martat-sovellus tarjoaa Marttojen parhaat arkea helpottavat vinkit – 

henkilökohtaisesti räätälöidyssä paketissa. Tutustukaa sovellukseen 

ja ladatkaa se vaikka yhteisesti marttaillassa kaikkien halukkaiden 

puhelimiin. Yhdistyskanavasta löytyy valmis marttaillan malli 

ohjeineen ja tehtävineen, jotka auttavat sovelluksen 

käyttöönottoon, www.martat.fi/martat-sovellus-marttailtaan/ . 

 

 

13.10.2021 KLO 17.30-20.30 HIRVESTÄ HYVÄÄ -RUOKAKURSSI, Marttakulma. 

Hirvenliha on lähiruokaa parhaimmillaan, jota voi valmistaa monella eri tavalla. Kurssilla kokataan 

maukkaita herkkuja hirvenlihasta, unohtamatta lisäkkeitä ja jälkiruokaa. Mukaasi saat kivan 

reseptivihkosen. Kurssin hinta 50 €, martoille 45 €. Ilmoittautumiset viimeistään 4.10. 

katja.haimi@martat.fi . 

 

 

18.10.2021 klo 17.30-20.30 NYT TEHDÄÄN HYVÄÄ -RUOKAKURSSI, Marttakulma. 

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. Tervetuloa nappaamaan vinkit omaan kestävään keittiöösi. 

Kurssin hinta 35 €, martat 30 €. Ilmoittautumiset 11.10.2021 mennessä katja.haimi@martat.fi . 

 

 

1.11.2021 KLO 17.00-19.00 MAKUMATKA KARJALAAN - KARJALANPIIRAKKAKURSSI LAPSILLE JA 

VANHEMMILLE, Marttakulma, maksuton. 

Mitkä ihmeen kakkarat, kuinka pulikalla ajellaan ja miten niitä ryppyjä oikein rutistellaan? Laitetaan 
pulikat pyörimään ja leivotaan yhdessä karjalanpiirakoita maisteltaviksi.  Ilmoittautumiset 25.10. 
mennessä  https://www.martat.fi/kymenlaakso/tapahtuma/makumatka-karjalaan-
karjalanpiirakkakurssi-lapsille-ja-vanhemmille-kouvola/?post-id=142569 . 
 

 

2.11.2021 klo 17.30-19.30 VARAUTUMINEN KOTONA 72h - pärjäätkö omin avuin? Ketjukoulutus 

martoille, Marttakulma, maksuton. 

72 h varautuminen on viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille. Kodeissa 

tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. 

Kotitalouksien varautumisen merkitys on suuri apu yhteiskunnalle ja ennenkaikkea ihmiselle itselleen. 

Siksi jokaisen kannattaa varautua häiriötilanteisiin. Ilmoittautumiset 25.10. mennessä 

https://www.martat.fi/kymenlaakso/tapahtuma/varautuminen-kotona-72h-ketjukoulutus-martoille-

kouvola/?post-id=142575 . 
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Tervetuloa juhlimaan kanssamme 
 

Marttapiirin 100-vuotisjuhlaa vietetään 

4.12.2021 Kouvolan kaupungintalossa. 

Yhdistyksille lähetetään kutsukortti 

juhlaan lokakuussa. 

 (Kutsu 2-3 henkilölle mahdolliset 

kokoontumisrajoitukset huomioiden.) 
 

3.11.2021 KLO 17.30-20.30 NYT TEHDÄÄN HYVÄÄ – AVOIN RUOKAKURSSI,  

Vehkalahden koulu, Hamina. 

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. Tervetuloa nappaamaan vinkit omaan kestävään keittiöösi. 

Kurssin hinta 35 €, martat 30 €. Ilmoittautumiset viim. 25.10.2021 katja.haimi@martat.fi  

 

9.10.2021 KLO 9.00-15.00 HYGIENIATESTIIN VALMENTAVA OHJAUS JA MUONITUSKOULUTUS 

MARTOILLE. Päivän aikana saat valmiuksia ja vinkkejä mikäli harkitset hygieniapassin hankkimista. 

Kurssilla opastetaan myös valmistamaan ravitsevaa ja säilyvää muonitusevästä isommalle ryhmälle 

hygienia ja valmistustekniikka huomioiden. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 1.10. mennessä 

sari.kokkala@martat.fi  

 

MARTTOJEN JUHLAJUMALANPALVELUS JA KAHVITILAISUUS SUNNUNTAINA 10.10.2021 klo 10.00, 

Marian kirkko, Pikkuympyräkatu 34, Hamina. 

Juhlajumalanpalveluksen jälkeen järjestetään kahvitilaisuus martoille Haminan seurakunnan Simeon-

salissa. Kahvitilaisuudessa keskustelun lomassa kuullaan piirin juhlavuoden ajankohtaisia asioita ja 

myynnissä on 100-vuotishistoriikkia. Ennakkotiedoista poiketen Marttaliiton pääsihteeri Marianne 

Heikkilä ei osallistu kirkkopyhän viettoon. 

Tarjoilujen ja mahdollisten kokoontumisrajoitusten vuoksi pyydämme ilmoittautumiset 

kahvitilaisuuteen 29.9. mennessä katja.haimi@martat.fi. Tilaisuudessa voi lahjoittaa vapaaehtoisen 

kahvirahan piirin kotitalousneuvonnan tukemiseen. 

Suoraa lähetystä Marian kirkon jumalanpalveluksesta voi myös seurata Haminan seurakunnan 

Facebook Liven kautta klo 10.00 alkaen osoitteessa https://www.facebook.com/haminanseurakunta. 

Jos ohjelma kysyy kirjautumista, sen voi ohittaa (”ohita nyt” tai ”ei nyt”. Kirjautumalla Facebookiin voit 

myös kommentoida lähetystä). Toinen tapa mennä suoraan sivulle on mennä Googlen kautta. Googlen 

hakuvalikkoon kirjoitetaan ”Facebook Haminan seurakunta” ja sama sivu kuin yllä aukeaa klikkauksen 

jälkeen. 
 

Tervetuloa! 
 
 

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seuraa meitä:                             Facebook                            Twitter                              Instagram                             YouTube 

Tiedotteen liitteet: 

• Senioritukimarttakoulutus 21.10.2021 

• Martat vinkkaa Kouvolan kirjastoissa 
 

Hyvää syksyä toivottaa 

Marttakulman väki 
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