
Hei kaikki Kouvolan Nykymartat! 

Tässä ohjelmaa loppuvuodelle, nähdään marttailloissa! 

 

 

 

 

Aloitamme syyskauden osallistumalla 

Museokorttelin Wanhan ajan 

käsityöläismarkkinoille su 16.9. klo 10 - 16.  

Puheenjohtaja on varannut 

yhdistyksellemme myyntipenkin nro 13 

(Pikku Kipon vieressä).  Halukkaat 

kakunleipojat ja piirakanpaistajat voivat 

ilmoittautua mukaan 10.9. mennessä 

yhdistyksen sihteerille sähköpostitse 

anne.irmeli@luukku.com tai puh. 

0400774712. Pukeutuminen teemaan 

sopivasti. Tervetuloa mukaan! 

 

 

 

 

 

Maanantaina 15.10. teemme retken Novitan lankatehtaalle klo 11.00.  

Vierailun kesto on 1 tunti. Ilmoittaudu mukaan viimeistään to 11.10. Tiina Koukille, 

tiina.kouki@gmail.com tai puh. 0408341241.  Novitan osoite on Leipurimestarintie 5, 

Koria. Kannattaa kysellä kimppakyytiä. 



Yhdistyksemme pikkujouluretkikohde on 

tänä vuonna Polven Juustola. Retken 

ajankohta on keskiviikko 21.11. klo 17.30. 

Osoite on Polventie 59A, Savero.  

Illan aluksi on tuotteiden esittelyä ja sen 

jälkeen on ruokailu. 

Menu: juustopaistikeitto, juustojen 

maistelua, jälkiruuaksi tuorejuustokakkua 

tai leivoksia kahvin kera. Hinta n. 23e.  Viinejä voi ottaa lisämaksusta juustojen 

kanssa jos haluaa. Ilmoittautumiset Marja-Liisalle sähköpostitse, 

sirenhuhtinenmarjaliisa@gmail.com 15.11. mennessä. 

 

Marras-joulukuussa Kouvolan intomarttojen järjestämä joulukukkailta, johon meidät 

kutsutaan mukaan. Tarkempi päivä selviää syksyn aikana. 

Tulossa tammikuussa: Etiopialainen ilta. 

 

Piirin syysohjelmaa: 

10.10. Syksyisiä kasvisruokia 
7.11.   Ruoanvalmistuskurssi: Aasialaisia makuja 
17.11. Retki kädentaitomessuille 
28.11. Jouluisia lahjaherkkuja 

Ilmoittautumiset kursseille katja.haimi@martat.fi tai puh. 0108385650 

Piirin uusin jäsentiedote löytyy osoitteesta: 
https://www.martat.fi/marttapiirit/kymenlaakso/ladattavat-infotiedostot/tiedotteet/ 

 
 
Olemme tilaamassa porukalla marttojen t-paitaa “Martat on Rock“-painatuksella. 
Mikäli haluat mukaan ryhmätilaukseen, laita sähköpostia Marja-Liisalle, 
sirenhuhtinenmarjaliisa(at)gmail.com väritoiveesta, hihoista ja koosta (S-XL). Paita on 
myös maksettava yhdistyksen tilille FI37 5750 0120 0674 35 ennen tilausta (15,50 e 
lyhythihainen ja 16 e pitkähihainen) 15.10. mennessä, viestikenttään t-paita. 
Lyhythihaisissa värivaihtoehdot: harmaa, musta, omenanvihreä, sininen, punainen, 
turkoosi, valkoinen. Pitkähihaisissa: harmaa, musta, sininen, punainen, valkoinen ja 
veriappelsiini. 



Naisten moderni, slim fit mallinen, O-aukkoinen stretch T-
paita. Martat on Rock logo, ilman tähtiä, edessä. Ei 
hihalogoa. Valkoisessa paidassa painon väri musta, muissa 
väreissä valkoinen. 
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Naisten muotoon leikattu pitkähihainen t-paita. 
Laadukasta esikutistettua kampapuuvillaa.. Martat on 
Rock logo, ilman tähtiä, edessä. Ei hihalogoa. Valkoisessa 
ja vaaleissa paidoissa painon väri musta, muissa väreissä 
valkoinen. Koot S-XL. Mustassa ja valkoisessa koot S-3XL. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kouvolan Nykymartat ry:n yhteystiedot: 
 
Puheenjohtaja      Jäsenasiat 
Marja-Liisa Sirén-Huhtinen     Katja Haimi 
sirenhuhtinenmarjaliisa@gmail.com   katja.haimi@martat.fi 
p. 0445802314      
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