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Hei kaikki Kouvolan Nykymarttojen jäsenet 

Hyvää alkavaa syksyä kaikille! Loppukesä on ollut kaunis ja lämmin, toivottavasti olet energinen 
aloittamaan marttakauden. 

Kokoonnumme ainakin kerran kuukaudessa koronatilanteen huomioiden ja turvavälejä noudattaen. 

Jos sinulla on hyviä ehdotuksia tai kommentteja toimintaamme liittyen, ota rohkeasti yhteyttä 

vaikka puheenjohtajaan sirenhuhtinenmarjaliisa(at)gmail.com!  

 

 

 

 

 

SYKSYN OHJELMAA 
 

 

MAANANTAI 20.9  klo 17.30 

Frisbeegolfia  Harjumäen frisbeegolfradalla  

Frisbeegolf on mukavan rento harrastus jossa yhdistyy ulkonaliikkumisen ilo mielenkiintoiseen peliin. Frisbeegolfia 
voit pelata yksin tai ryhmässä, tärkeintä on pitää hauskaa. 

Toikkalantie 
45370 Kouvola  

Valkealan Harjunmäen laavun ja hiihtomaan alueelle 
on kesän 2014 aikana rakennettu frisbeegolfrata.  

Laavulla kierroksen jälkeen laavulla mahdollisuus 
makkaranpaistoon. 

Ilmoittautumiset  sirpakaarina.laakso@gmail.com  16.9 mennessä. 

https://frisbeegolfradat.fi/rata/valkealan-harjunmaen-frisbeegolfrata/
mailto:sirpakaarina.laakso@gmail.com
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MAANANTAI 11.10 KLO 17.30  

Wanha rautakauppa  

Osoite: Myllykoskentie 9, 46800 Myllykoski Tutustuminen kulttuuritalo 
Wanhaan Rautakauppaan, jossa sijaitsee REUNA kustantamo, Reunan 
kirjakauppa, kirjakahvila, taidegalleria ja Henna Virenin valokuvastudio. 
Kirjakaupassa on myös Netticket-lipputulostus.  Varsinainen nähtävyys ja 
kansalaistoiminnan voimannäyte on kuitenkin 300 neliön suuruinen ja kuuden 
metrin korkuinen entinen varastohalli, joka on nimetty Wanhaksi kirjahalliksi.  

Yhdistys tarjoaa kakkua Kymenlaakson marttojen 100-vuotisjuhlien kunniaksi. 
Kahvi/tee omakustanteisesti. 

Mikäli tarvitset kyytiä, ilmoita siitä ilmoittautumisen yhteydessä.  

Lisätietoa paikasta: reunalla.fi; https://www.facebook.com/reunankirjakauppa/ 

Ilmoittautumiset sirenhuhtinenmarjaliisa@gmail.com 4.10 mennessä. 
 

 

 

MAANANTAI 15.11 klo 17.30 

Makramee-ilta 

Makramee-ilta ma15.11. klo 17.30 Marttalassa (Kouvolankatu 26 B 18). 
Minna Rantala opastaa kukka-amppelin tekoa makramee-tekniikalla 
solmeillen. Tarvitset mukaan sakset, mittanauhan ja kukkaruukun. 
Tarvikemaksu noin 5€. Mukaan mahtuu 10 henkilöä. 
Ilmoittautumiset helipeltola38@gmail.com tai tekstiviestillä numeroon 
0405006199. 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02G055pniV9JOL9ktZUHqxsbV4DAg:1629727824291&q=kulttuuritalo+wanha+rautakauppa+osoite&ludocid=17607987858071471069&sa=X&ved=2ahUKEwij1a-gqcfyAhWTSfEDHXbgCmkQ6BMwFnoECCYQAg
https://www.facebook.com/reunankirjakauppa/
mailto:helipeltola38@gmail.com
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8.12 KESKIVIIKKO  klo 17.00  
 
 Joulukukka-ilta  
 

Joulukukka-asetelmien ja jouluisten minipuutarhojen tekoa 

Lehdokin seurakuntakodissa, Madekuja 1, 45160 Kouvola. Anne-
Maria Ollila (Kouvolan Kukkakauppa Oy) opastaa meitä 
asetelmien teossa. Peltosen Puutarhan minipuutarhakoristeita 
myynnissä. 
Omat astiat/korit mukaan. Glögitarjoilu! 
Hinta 5 € + käytetty materiaali (vain käteinen raha). 
 
Ilmoittautumiset 2.12 mennessä Jaanalle tekstiviestillä 
p.0405136406 tai sähköpostitse jaana.yla-outinen@co.inet.fi  
 

 

 

         

Alla olevasta pääset Kymenlaakson Marttojen tapahtumakalenteriin, mistä löytyy lisää ohjelmaa. 

        

 

https://www.martat.fi/kymenlaakso/tapahtumakalenteri/ 

 

Toivottavasti nähdään syksyn aikana! 

Marttailuterveisin 

Kouvolan Nykymartat Ry hallitus  

 

 

 

https://www.martat.fi/kymenlaakso/tapahtumakalenteri/

