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Piirin Marttaposti 5/2021   9.12.2021 

 

MARTTAPIIRIN 100-VUOTISJUHLA 4.12.2021 PERUUNTUI 

Vallitsevan koronaepidemian vuoksi jouduimme perumaan piirin 100-vuotisjuhlan Kouvolan 

kaupungintalossa. Viime hetkeen saakka toivoimme, että saisimme juhlat järjestettyä turvallisesti, 

mutta pahentuneen koronatilanteen takia ja vastuullisena toimijana marttapiirin hallitus päätti juhlien 

peruuttamisesta. Onneksi pystyimme pitämään Marttojen kirkkopyhän 10.10.2021 Haminassa, jossa on 

kymenlaaksolaisen marttatoiminnan alkujuuret. Kiitämme lämpimästi kaikkia teitä onnitteluista ja 

muistamisista.  

 

Piirin myöntämät ansiomerkit ja muut muistamiset jaetaan vuosikokouspäivänä 21.5.2022. Myös 

yhdistysten omille jäsenilleen hakemia ansiomerkkejä voidaan jakaa piirin tilaisuudessa. Samalla on 

tarkoitus viettää piirin 101 toimintavuotta Marttapäivän merkeissä ja Marttaliiton nykyinen 

puheenjohtaja, europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen on alustavasti luvannut tulla paikalle. 

Toivotaan, että koronatilanne on parempi keväällä. 

 

KIITOS MIESTEN VILLASUKISTA! 

Lämmin kiitos piirin alueen martoille neulomistanne ja lahjoittamistanne miesten villasukista. Olimme 

yhteistyökumppanina mukana tempauksessa, jossa kerättiin lahjoituksia Kalajoen maastopalojen 

sammutustyössä olleille Kymenlaakson alueen palokuntalaisille. Lahjoitussukkia tuli niin reilusti, että 

palokuntalaisten lisäksi lahjoitamme 10 sukkaparia Arki sujuvaksi -toiminnan osallistujille joululahjoiksi. 

 

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/ . 

 

 

TOIMINNANSUUNNITTELUILLAT 2022  
Tammikuussa on aika suunnitella vuoden 2022 toimintaa. Piirin vertaismartat kiertävät piirimme alueella 

tapaamassa yhdistyksiä toiminnansuunnitteluilloissa. Parhaimmillaan marttayhdistyksen monipuolisesta 
toimintakalenterista löytyy jokaiselle jotakin innostavaa. Marttajärjestön teemat ja tapahtumat 

kannattaa ottaa mukaan yhdistyksen toimintakalenteriin. Tule hakemaan ideoita oman yhdistyksesi 

toimintaan, keskustelemaan ja tapaamaan marttaystäviä! Kaikkien osallistuneiden kesken arvomme 
lahjakortteja marttapiiriin kevään ruoka/leivontakursseille. 
 
Järjestämme kuusi aluetapaamista eri puolilla Kymenlaaksoa sekä yhden toiminnansuunnitteluillan 
Teamsilla. Lähitapaamisiin ei tarvitse ilmoittautua. Toivomme, että yhdistyksestänne löytyy edustaja, tai 
kaksi, oman alueenne tapaamiseen. Yhdistysten edustajat vievät aluetapaamisen kuulumiset omiin 
yhdistyksiinsä.  
 

 martat.fi 

http://www.martat.fi/martat-sovellus-marttailtaan/
https://www.martat.fi/sovellus/
https://www.martat.fi/
https://www.martat.fi/
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/
https://www.martat.fi/marttakoulu/joulu/
https://www.martat.fi/sovellus/
https://www.martat.fi/martat/jasenkanava/tilaa-marttojen-uutiskirje/
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Maksuttomat toiminnansuunnitteluillat: 

• 11.1. klo 17.30-19.30 Marttakulma, Torikatu 6, Kouvola 

• 12.1. klo 17.30-19.30 Palveluyhdistys Ratevan takkahuone, Keskustie 5 A, Miehikkälä 

• 13.1. klo 17.30-19.30 Anjalatalo, Elimäentie 28, Anjala 

• 18.1. klo 17.30-19.30 Kumppanuustalo Hilma, Kadettikoulunkatu 3, Hamina 

• 18.1. klo 17.30-19.30 Valkealan seurakunnan alasali, Kalevantie 14, Valkeala 

• 31.1. klo 17.30 Korttelikoti Naapuri, Korkeavuorenkatu 14, Kotka 

• 25.1. klo 17.30-19.00 Toiminnansuunnitteluilta Teamsilla. Ilmoittaudu 18.1. mennessä, 
katja.haimi@martat.fi. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille 17.1.2022. 

 
 

KETJUKOULUTUKSET 2022 

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

Martat vievät oppimaansa tietoa eteenpäin ja voivat pitää esim. marttaillan aiheesta omassa 

yhdistyksessään.  
 

Hygieniatestiin valmentava ohjaus ja muonituskoulutus martoille  

22.1.2022 klo 9.00-15.00 Marttakulma, ilm. viim. 17.1. tapahtumakalenterin kautta. 

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

opastetaan myös valmistamaan ravitsevaa ja säilyvää muonitusevästä isommalle ryhmälle hygienia ja 

valmistustekniikka huomioiden.  
 

Martta-akatemia tutuksi -etäketjukoulutus 

ke 2.2.2022 klo 17.30-18.30 Teams/Martta-akatemia, ilm. viim. 25.1. tapahtumakalenterin kautta. 

Onko Martta-akatemia vielä ihan vieras tai tuntuuko käyttö hankalalle? Koulutuksessa opetellaan 

yhdessä Martta-akatemia -oppimisalustan käyttöä. Koulutuksen jälkeen osaat liittyä mukaan 

mielenkiintoisiin koulutuksiin ja webinaareihin sekä opastaa myös muita mukaan. Valitkaa jokaisesta 

yhdistyksestä koulutukseen osaallistuja/osallistujat, jotka jatkossa opastavat yhdistyksessä jäseniä 

Martta-akatemian käytössä. Osallistuja voi olla myös henkilö, joka ei ole martta.  
 

Hävikkifoorumi 

ma 7.2.2022 klo 17.30-19.30 Marttakulma, Torikatu 6, Kouvola ilm. viim. 31.1. 

ma 21.2.2022 klo 17.30-19.30 Vehkalahden koulu, Hamina, ilm. viim. 14.2.  

Koulutuksesta saat ajankohtaiset ja uusimmat tiedot ruokahävikistä. Keskustellaan 

suunnitelmallisuudesta ja ideoidaan ruokahävikin vähentämistä myös kokkaillen. Koulutuksessa 

pohditaan marttojen mahdollisuutta vaikuttaa ruokahävikin vähentämiseen. Koulutuksen jälkeen 

osallistuja osaa kertoa ruokahävikin vähentämisestä sekä järjestää aiheesta esimerkiksi marttaillan. 

Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta.  
 

Arjen kemikaalit 

Ke 9.3.2022 Marttakulma, Torikatu 6, Kouvola klo 17.30-19.30, ilm. viim. 28.2. 

Ke 23.3.2022 Kumppanuustalo Viikari, Mariankatu 24, Kotka klo 17.30-19.30, ilm. viim. 14.3. 

Kemikaaleja on käytetty kautta aikojen esimerkiksi rohtoina, lääkkeinä ja puhdistusaineina.  

Kuluttajien tekemillä tuotevalinnoilla ja tuotteiden käytöllä on merkitystä sekä terveydelle että 

ympäristölle. Koulutuksessa saat tietoa mm. arjen kemikaalien ympäristö- ja terveysvaikutuksista, 

keskustellaan arkisista tuotteista löytyvistä kemikaaleista sekä arjessa käytettävistä kemikaaleista, 

niiden oikeasta käytöstä ja turvallisesta säilytyksestä ja käytöstä poistamisesta. Koulutuksen jälkeen 

osaat opettaa taitosi eteenpäin ja järjestää aiheesta marttaillan. Ilmoittaudu mukaan 

tapahtumakalenterin kautta. 

https://www.martat.fi/kymenlaakso/tapahtumat/
https://www.martat.fi/kymenlaakso/tapahtumat/
https://www.martat.fi/kymenlaakso/tapahtumat/
https://www.martat.fi/kymenlaakso/tapahtumat/
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Kevättä kattilassa -villiyrttiketjukoulutus martoille (aloittelijoille) 

To 12.5. klo 17.30-20.30 Marttakulma, Kouvola, ilm. viim. 2.5.  

Koulutuksessa perehdytään villiyrttien saloihin, sekä teoriassa että käytännössä. Opit tunnistamaan 

muutamia yleisimpiä villiyrttejä sekä käyttämään niitä ruoanvalmistuksessa. Koulutuksen pitää 

kotitalousasiantuntija Riitta Sutinen Etelä-Karjalan Martoista.  

Ilmoittaudu mukaan tapahtumakalenterin kautta. 
 

Kasvata ruokaa viljelylaatikossa (puutarhamartoille) 

Ke 6.4.2022 klo 17.30-20 Marttakulma, Kouvola, ilm. viim. 28.3. 

To 7.4.2022 klo 17.30-20 Kumppanuustalo Viikari, Mariankatu 24, Kotka, ilm. viim. 28.3. 

Puutarhaviljely on kaikille sopiva harrastus, josta on jopa taloudellista hyötyä. On palkitsevaa kasvattaa 

itse lähiruokaa ja poimia satoa ruukuista, kasvimaalta ja viljelylaatikosta. Viljellä voi niin parvekkeella, 

kuin pihallakin. Viljelytapoja on monenlaisia, ja kasvilajeista voi jokainen valita itselleen mieleiset. 

Viljelytaidot ovat osa varautumista.  

 

Tässä ketjukoulutuksessa opit, kuinka viljelylaatikossa kasvatetaan syötäviä kasveja ja miten 

viljelylaatikon kasvit valitaan. Saat myös kasvikohtaisia viljelyohjeita ja opit luonnonmukaiset 

viljelytavat. Koulutuksen jälkeen osaat perustaa viljelylaatikon ja opettaa taitosi eteenpäin. Tavoitteena 

on, että järjestät aiheesta marttaillan tai tapahtuman. Ilmoittaudu mukaan tapahtumakalenterin  

kautta. 

 

Martan makukoulu 

Toteutus syksyllä 2022  

Tässä ketjukoulutuksessa opitaan perusasioita makuaistista, erilaisista mauista sekä muista aisteista ja 

niiden merkityksestä ruokailukokemuksessa. Ketjukoulutuksessa jokainen pääsee ensin osallistumaan 

Martan makukouluun. Sen jälkeen käydään läpi, miten makukoulu järjestetään. Koulutuksen jälkeen 

osallistuja osaa kertoa ruokailuun liittyvistä aisteista, eri mauista ja viedä opittua eteenpäin. Osallistuja 

osaa järjestää esimerkiksi marttaillassa Martan makukoulun. 

 
 

KURSSIT 2022 
 

Kuumottavia keittoja 

26.1.2022 klo 17.30-20.30 Marttakulma, Kouvola, ilm. viim. 17.1. 

Sydäntalven pakkanen paukkuu. Tule valmistamaan ja maistelemaan perinteisiä ja eksoottisempia 

keittoja Marttakulmaan. Keitot ovat vaivattomia, nopeita valmistaa ja niissä voi yhdistellä raaka-aineita 

rajattomasti. Keitot kuuluvat niin arkilounaalle kuin alkukeittona juhla-ateriallekin. 

Kurssin hinta jäsenille 35€, muille 40€/henkilö. Ilmoittautuminen katja.haimi@martat.fi.  

 

Yhden kattilan taktiikka -ruokakurssi 

9.2.2022 klo 17.30-20.30 Marttakulma, Kouvola, ilm. viim. 31.1. 

16.2.2022 klo 17.30-20.30 Vehkalahden koulu, ilm. viim. 7.2. 

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! 

Kurssin hinta 40 €, jäsenille 35 €. Ilmoittautumiset katja.haimi@martat.fi. 

 

https://www.martat.fi/kymenlaakso/tapahtumat/
https://www.martat.fi/kymenlaakso/tapahtumat/
mailto:katja.haimi@martat.fi
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Lämpimäisiä leipäjuuresta 

16.3.2022 klo 17-20.30, Marttakulma, Torikatu 6, Kouvola. Ilm. viim 7.3.  

30.3.2022 klo 17-20.30, Vehkalahden koulu, Ruissalontie 10, Hamina. Ilm. viim 21.3.  

Kurssilla perehdymme vaalean hapanjuurileivän saloihin. Leivän valmistamiseen tarvitset vain jauhoja, 

vettä ja suolaa sekä reilusti aikaa. Pitkä kohotus takaa aromikkaan maun, ja siksi saatkin kurssilta 

mukaasi oman taikinan kotona paistettavaksi sekä oman hapanjuuren. Kurssilla maistelemme 

hapanjuurileipää iltateen kera. Huomioithan pidemmän kurssiajan! Kurssin hinta 40 €, jäsenille 35 €. 

Ilmoittautumiset katja.haimi@martat.fi. 
 

Ässäkokit 

ma 21.3. klo 17-20 Marttakulma, ilm. viim. 14.3. 

ti 22.3. klo 17-20 Opintokeskus Karhu, Karhula, ilm. viim. 14.3. 

ma 13.6. klo 10-13 Marttakulma, ilm. viim 8.6. 

ti 14.6. klo 10-13 Opintokeskus Karhu, Karhula, ilm. viim. 8.6. 

ke 15.6. klo 10-13 Vehkalahden koulu, Hamina, ilm. viim. 8.6. 

Ässäkokki-kurssit toteutetaan yhteistyössä Kymen Seudun Osuuskaupan 

kanssa. Maksuttomilla, 8–12-vuotiaille lapsille suunnatuilla Ässäkokki-

kursseilla opetetaan kekseliästä, sesonkien mukaista, kasvispainotteista ja 

taloudellista ruoanlaittoa tulevaisuuden tekijöille. Ilmoittaudu mukaan 

tapahtumakalenterin kautta. 

 

Viettelevät voileipäkakut 

26.4.2022 klo 17.30-20.30 Marttakulma, ilm. viim. 19.4. 

27.4.2022 klo 17.30-20.30 Vehkalahden koulu, Hamina, ilm. viim. 19.4. 

Tule tutustumaan voileipäkakkujen hurmaavaan maailmaan. Voileipäkakut sopivat kahvipöydän 

suolaiseksi tarjottavaksi tai voit tarjota niitä myös aterian alkupalana tai välipalana.  

Kurssin hinta 45 €, jäsenille 40 €/henkilö. Ilmoittautumiset katja.haimi@martat.fi 
 
 
 
 
 

Nyt soi talven sävelet 

hennon kirkkaat kulkuset. 

Pane kiinni silmäsi 

saat joulun taian omaksi. 
 

 

 

Tunnelmallista joulun aikaa 

toivottaa  

Marttakulman väki 
 
 
 
Seuraa meitä:                             Facebook                            Twitter                              Instagram                             YouTube 

https://www.martat.fi/kymenlaakso/tapahtumat/
https://www.martat.fi/kymenlaakso/yhteystiedot/
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/martat/marttajarjesto/kotitalousneuvonta/kohdennettuneuvonta/assakokit/
https://www.martat.fi/marttakoulu/joulu/

