
               Jäsenkirje syksy 2022 

       
Hyvä Nykymartta! 

Syksy alkaa lähestyä, onneksi olemme saaneet nauttia vielä kesän lämmöstä ja 

auringosta elokuussakin. Marttailukauden aloitimme suppaillen Tykkimäen Saunalla, 

tästä on hyvä jatkaa aktiivista marttailua. Syksyn ohjelmassa on rentoutumista 

metsässä, tutustumista monikulttuurikeskus Saagaan, teatteria ja kukka-asetelmien 

tekoa. Toivottavasti löydät itsellesi jotain sopivaa. Voit myös ottaa meihin yhteyttä ja 

kertoa vinkkejä ja toiveitasi marttatoimintaan liittyen. 

SYKSYN OHJELMAA 

SYYSKUU 

Sointukylpy maanantaina 12.9 klo 17.30 – 18.45 

Vietämme rentouttavaa iltaa Sointukylvyn  
parissa Latupirtillä (Kouvolan Latu, Hautalantie 250).  
Katja Kettunen ohjaa meitä hyvään oloon äänimaljojen avulla. 
Jos osallistujia on vähintään10 henkilöä hinta on 20 €,  
mikäli vähemmän niin maksu on 25 €/ hlö.  
Maksu kerätään paikan päällä. 
Lisätietoja ja ohjeita Sointukylvystä liitteessä. 
Ilmoittautuminen 5.9 mennessä tekstiviestillä  
numeroon 0405006199 Heli Peltola. 
Kartta löytyy liitteenä. 
 
 
LOKAKUU  

Tutustuminen monikulttuurikeskus Saagaan torstaina 6.10. klo 17, Kouvolankatu 14. 

Toiminnanjohtaja Taina Talvala esittelee keskuksen toimintaa ja voimme ideoida kahvin ja teen 
lomassa 
myös yhteistyömahdollisuuksia. 
Ilmoittautuminen Marja-Liisalle 2.10. mennessä. sirenhuhtinenmarjaliisa@gmail.com  
 
 



               Jäsenkirje syksy 2022 
MARRASKUU 

Teatteri-esitys Myrskyluodon Maija perjantaina 11.11. klo 19.00 

Rakastettu musikaaliklassikko selviytymisestä, arkisesta elämästä ja ennen 
kaikkea rakkaudesta. Nuori Maija naitetaan kalastaja Jannelle 

ja aviopari asettuu asumaan karulle Myrskyluodolle. Jannen ja Maijan 
avioliitosta kehittyy elämänmittainen rakkaustarina, jonka varassa kestetään 
elämään kuuluvat menetyksetkin. 

Ilmoittautumiset 14.10 mennessä sähköpostilla 
kouvolan.nykymartat@gmail..com.  Avecit ja ystävät mukaan. 

Lipun hinta 38 €/hlö maksettava 17.10 mennessä Kouvolan Nykymarttojen tilille 
FI 3757 5001 2006 7435 ja viite 1106 

 
 
 
JOULUKUU 

Joulukukka-ilta torstai 15.12 klo 17.00 Lehdokin seurakuntakodissa, Madekuja 1, 45160 Kouvola. 

Ota mukaan astia tai useampia omaa asetelmaa varten. 
Koristeita, nauhoja yms. voi myös ottaa mukaan. 
Kouvolan Kukkakauppa tuo kukat, mullat ja sammaleet 
ja saamme opastusta asetelmien teossa. 
Hinta 5 € + käytetty materiaali (vain käteinen raha). 
 
Ilmoittautumiset 12.12 mennessä Maisalle 
tekstiviestillä 0503027119 tai sähköpostilla 
maisa.nikkinen@gmail.com 
 
 

         

 

 

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

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

Lämmintä loppukesää ja alkusyksyä, nähdään marttailloissa! 

Terv  

Pj Marja-Liisa ja muu hallitusväki 
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