
  

UUDENMAAN MARTTOJEN 
YHDISTYSKIRJE 



 

Hei marttayhdistykset, 
 

Talven tulon voi aistia. Illat pimenevät ja ilma kylmenee. 

Toimistolla olemme sytytelleet jo ahkerasti kynttilöitä ja Tuire 

asetteli jouluvalot parvekkeelle.  

 

Etenkin tähän aikaan vuodesta on mukava kokoontua perheen ja ystävien 

kanssa yhteen. Martoilla onkin loppuvuodesta monenlaisia tapahtumia: 

Joulumyyjäisiä ja -askarteluja sekä joulupuuroa keitetään monin 

paikoin. Monia oivia tilaisuuksia tavata niin uusia kuin vanhoja 

ystäviä. 

 

Näin loppuvuodesta ensi vuoden tapahtumien suunnittelu käy 

vilkkaana. Esimerkiksi ensi kevään ruokakurssien teemat ja 

aikataulut on jo luotu. Kaikkea mukavaa on taas luvassa, tuskin 

maltan odottaa! Vuonna 2018 marttajärjestön teema on ”Arkiruoka on 

järkiruokaa”. Tämä teema näkyy myös kursseillamme. Kasvisruoan 

lisääminen, ns. roskakalojen käyttö ja muut kestävän arjen valinnat 

ovat läsnä kursseilla ja neuvontatyössä. 

 

Viime kirjeessä mainitsin Mediamartat ja lupasin kertoa heistä nyt 

enemmän. Uudenmaan Mediamartat ovat uusi vapaaehtoisryhmä, joka 

auttaa yhdistyksiä verkkosivujen ja martat.fi -uudistusten 

pyörteissä. Mediamarttojen toiminta alkoi lokakuussa ja he ovatkin 

jo ahkeroineet ja olleet suurena apuna monelle. 

 

Menovinkkinä mainittakoon, että Kässämartat ovat taas marraskuussa 

mukana Kädentaitotapahtumassa Messukeskuksessa. Marttojen 

kässäkahvilassa tehdään ja tuunataan tänä syksynä mm. keppihevosia. 

Tapahtumasta kannattaa siis vinkata myös tutuille lapsille. Vaikka 

kyllä kepparit ovat ihan kaikenikäisten juttu. 

 

 

 

Ihanaa juhlakautta kaikille! Toivottavasti tapaamme teidät kaikki 

meidän perinteisen joulupuuron merkeissä 14.12. Silloin on myös 

hyvä hetki täydentää yhdistyksen järjestötuotteita, sillä myynti 

loppuu piirin kautta tämän vuoden jälkeen. 

 

 

 

 

Pikkujouluterveisin, 

 

Marjo Ranta 

ja koko Uudenmaan Marttojen väki. 

 

 

 

 

Seuraava 

yhdistyskirje 

ilmestyy 

helmikuussa 



 

KEVÄÄN RUOKAKURSSIT  
 
Uudenmaan Marttojen järjestämiä ruokakursseja on luvassa koko kevään. 
Hyödynnä jäsenetusi (-10 €) ja tule kurssille, vaikka ystäväsi tai yhdistyksesi 
kanssa.  
 
Makumatkalle ja uusia oppeja 
 

Lähde keväällä makumatkalle maailman ympäri! Luvassa on niin Lähi-Idän 
keittiöitä, hurmaavia aasialaisia makuja kuin mausteista etiopialaistakin. 
Hurmaavia leivoksia ja leivontavinkkejä on luvassa esimerkiksi 
jenkkileivokset kurssilla. Kädet saa upottaa taikinaan myös erilaisilla 
juurileivonnan kursseilla. 
 
Ilmoittautuminen avautuu ensin jäsenille 15.11.  
Muiden on mahdollista ilmoittautua 1.12 alkaen. 
 
Yhdistys kurssille 
 

Marttayhdistyksillä on mahdollisuus tehdä ryhmävaraus ruokakursseille. 
Varaa oman yhdistyksesi jäsenille koko kurssi tai osa kurssipaikoista. Lue 
ohjeet ryhmävarauksen tekemiseen sivuiltamme. 
 

 
 
 
 
 

Käy katsomassa 

kevään 

kurssiohjelma 

https://www.martat.fi/marttapiirit/uusimaa/yhdistystoiminta/marttayhdistys-ruokakurssille/
https://www.martat.fi/wp-content/uploads/2017/11/Kurssit-kuvauksineen-2018.pdf


 

MEDIAMARTAT  

 

Uudenmaan Martat ovat kouluttaneet seitsemän vapaaehtoista 
mediamarttaa. He auttavat ja aktivoivat oman alueensa nettivastaavia 
yhdistyssivujen luomisessa, hyödyntämisessä ja käytössä.  
 

 
 
 

 
Alueelliset mediamartat 
 
Mediamartat toimivat alueittain. Jokaisen yhteystiedot ja toiminta-alue ovat 
esiteltynä seuraavalla sivulla. Voit ottaa yhteyttä suoraan yhdistyksellesi 
nimettyyn mediamarttaan ja sopia tapaamisen. Tapaaminen voidaan järjestää 
esim. kahvilaan tai yhdistyksen kokoontumispaikkaan.  
 
 
 

Käyttäjätunnukset puuttuvat?  
 

Mikäli yhdistykselläsi ei vielä ole käyttäjätunnusta martat.fi 
sivuille, ota yhteyttä Ainoon (aino.posti@martat.fi),  

niin hän luo yhdistyksellenne tunnukset. Lue lisää sivuiltamme. 

mailto:aino.posti@martat.fi
https://www.martat.fi/marttapiirit/uusimaa/yhdistystoiminta/yhdistyssivujen-nettivastaava-ja-tunnukset/


 

 

 
 
 

Anna Aunola anna.aunola@gmail.com puh: 044 2448545 
 
Raili Kotamäki railim@hotmail.com puh: 040 500 7410 

 
Elina Sydänmaanlakka elina.sydanmaanlakka@gmail.com puh: 050 5389 
346 
 
Riitta Poikajärvi riittapoikajarvi@gmail.com puh: 050 4877 378 
(yhteydenotot ja tapaamiset klo 18->) 
 
Maaret Weide maaret.weide@gmail.com. 
 
Itä Helsingin, Kulosaaren ja Viikin yhdistykset: Marita Manninen, 
marita.manninen@gmail.com. 
Pääkaupunkiseudun yhdistykset ilman vakinaista kokoontumispaikkaa: 
Minna Metso minna.metso@gmail.com. 
Muut Helsingin alueelliset yhdistykset: Anna Aunola (ks. ylin) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Eikö omalla  

alueellasi ole mediamarttaa? 

Ota yhteyttä aino.posti@martat.fi 

 



 

JOULU LÄHESTYY 

 
Joulumyyjäiset 
 
Monet marttayhdistykset järjestävät tänäkin vuonna joulumyyjäisiä ympäri 
Uudenmaan aluetta. Ylläpidämme listaa myyjäisistä verkkosivuillamme. Jotta 
mahdollisimman moni saisi tiedon teidänkin yhdistyksen myyjäisistä, 
kerrottehan myyjäisistänne myös meille! 
 

• Lähettäkää tiedot sähköpostitse Tuirelle (tuire.ekholm@martat.fi)  

• Ilmoittakaa missä ja milloin joulumyyjäisenne pidetään. 

• Kirjoittakaa myös pieni kuvaus myyjäisistä. Kertokaa vaikka lyhyesti, 
millaisia tuotteita teillä on myynnissä.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joulupuuro 
 

Uudenmaan Martat kutsuvat kaikki perinteiselle joulupuurolle 
 

torstaina 14.12 klo 14 – 18. 
 

Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumiset tapahtuman kautta.  
Lämpimästi tervetuloa! 

https://www.martat.fi/ajankohtaista/uudenmaan-marttojen-joulumyyjaisia-2017/
mailto:tuire.ekholm@martat.fi
https://www.martat.fi/tapahtuma/joulupuuro/


 

JÄRJESTÖTUOTTEET 

Uudenmaan Marttojen toimiston järjestötuotemyynti loppuu vuonna 2017.  

Nyt on siis aika tulla ostoksille! Loppuvuoden myymme järjestöpaitoja 20 % 

alennuksella. Paitoja on vielä toistaiseksi jäljellä kaikkia kokoja. Myynnissä 

on myös muita järjestötuotteita, kuten kangasta ja viirejä. 

 

 

 

 

 

MARTAT ON ROCK  

Monet yhdistykset ovat kysyneet mahdollisuutta tilata Martat on rock – 

tuotteita. Hyviä uutisia: Pohjois-Karjalan Martat alkaa välittämään niitä 

valtakunnallisesti.  

Esimerkiksi t-paidat kustantavat 25 €/paita + postituskulut painon mukaan 

5-10 €/lähetys. Yhdistykset voivat tilata haluamiaan tuotteita suoraan 

Joensuusta.  

Tarkemmat tiedot tulossa pian - Pysy siis kuulolla! 

 

 

 

Tule ostoksille toimiston aukioloaikoina: 

ma 12:00 – 17:00, ti & ke 10:00 – 15:00. 



 

MARTTOJEN KAHVILAT 

Kohtaamisia, kokemuksia ja oppimisen iloa yhdessä. Katso tarkemmat tiedot 

tapahtumakalenterista ja tule mukaan! 

 

02.11. Kässäkahvila. Farkkujen totaalikierrätys. 

23.11. Puutarhakahvila. Kukka-asetelma teemalla Suomi 100. 

25.11. Kässäkahvila. Jouluaskartelua. 

27.11. Hyvän olon kahvila. Kohtaamisia. 

04.12. Kässäkahvila. Tilkkutyöt. 

 

 

 

 

KÄSSÄKAHVILA 

KÄDENTAITOTAPAHTUMASSA 

10.-12.11.2017 

 

Katso tarkemmat tiedot ja aikataulu 

sivuiltamme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.martat.fi/marttapiirit/uusimaa/tapahtumat-ja-kurssit/
https://www.martat.fi/ajankohtaista/tervetuloa-kadentaitotapahtumaan/


 

Laita kalenteriin kevään tapahtumia! 

 

 

Vapaaehtoisten ketjukoulutukset 

 

20.1.  Kässämartat - Lapanen onteloneuleena 

29.1.  Kässämartat - Lapanen onteloneuleena 

1.2.  Kässämarttojen suunnittelu- ja koulutustilaisuus  

10.3.  Ruoka- ja kansainväliset martat - Etiopian kynnyksellä 

5.4.  Puutarhamartat -  Yrttiruukku sekä pavun viljely ja hyötykäyttö 

9.4.  Ruokamartat - Voileipäkakut  

 

Kässäkahvilat 

9.1.  Patalappu onteloneuleena 

5. 2.  Neulotut rannekkeet lyhennetyillä kerroksilla 

6.3.  Korsnäsinpaita historiasta nykypäivään, fil. tohtori, käsityökulttuurin tutkija 
Marketta Luutonen 

12.4.  Sukkaklinikka: erilaiset kantapäät ja kärkikavennukset 

7.5.  Neula siveltimenä, tekstiilitaiteilija Helena Vaari 

 

 

Tarkemmat tiedot ja mahdolliset ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta. Sieltä näet 

myös mahdolliset muutokset aikatauluissa. 

 

 

https://www.martat.fi/tapahtumat/

