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SAVON MARTAT RY ● AJURINKATU 43 ● 70110 KUOPIO ● WWW.MARTAT.FI/PIIRIT/SAVONMARTAT 

TOIMISTOT: 

Marttala/ Piirin toimisto 
Ajurinkatu 43, 70110 Kuopio 
puh. 050 339 4260 
savon@martat.fi 

  
 Koulutustilat: 
 

Uusi Marttala, Kuopion opetuskeittiö/ kurssit ja luennot 
Haapaniemenkatu 23, Kuopio/ B-ovi 

 
Marttakeskus/ kurssit ja luennot 
Hallituskatu 7 A 1, Mikkeli 

 
********************************************************************************* 
 
1. AJANKOHTAISIA ASIOITA 
 
Hyvää alkanutta syksyä kaikille. 
 
Yhdistyminen on tuonut muutoksia piirin toimintaan. Kiitos, että olette laittaneet viestiä 
tai kertoneet toiminnan kehittämisideoita meille. 
 
Yhdistymisen myötä piirin toimistohenkilökuntaa jouduttiin vähentämään: Mikkelistä jäi 
pois toimistosihteeri, joten monia asioita joudumme järjestämään uusiksi, että saamme 
kaikki asiat hoidettua pienemmällä työntekijämäärällä. 
 
Piiri lähettää 5–6 paperitiedotetta yhdistyksille vuoden aikana. Tiedote välitetään 
sähköpostilla yhdistysten puheenjohtajille. Valitettavasti meillä ei enää ole resursseja pitää 
yllä koko Savon marttojen jäsenistön sähköpostituslistaa. 
 
Mikäli haluatte, että tiedotteet välitetään myös esimerkiksi yhdistyksenne 
tiedotusvastaavalle, niin pyydämme lähettämään sähköpostia anne.matilainen@martat.fi. 
 
Toimistot 
 
Toimistomme Kuopiossa ja Mikkelissä palaavat kesätauolta syyskuussa. 
 
Kuopion toimisto on avoinna 4.9.2017 alkaen maanantaisin klo 10–16. 
Mikkelin toimisto on avoinna 11.9.2017 alkaen maanantaisin klo 10–16. 
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Valtakunnallinen vauvan peittokampanja 
 
Peittoja voi toimittaa kahdella eri tavalla: 

1. Kun lähettäjä maksaa itse postikulut peittoja voi toimittaa ajalla 2.5.–31.10.2017 
osoitteella: Lastenklinikoiden Kummit ry, Susanna Laurila, Vattuniemenranta 2, 
00210 Helsinki 

2. Mikäli martat haluavat lähettää peitot piirin yhteislähetyksessä, peitot tulee 
toimittaa ma–ti 25.–26.9.2017 joko piirin toimistoon Kuopiossa tai Mikkelissä. 
Toimistot ovat avoinna molempina päivinä klo 10–16. 

 
Muuna aikana piiriin tuodut peitot toimitamme paikalliseen sairaalaan vastasyntyneille 
jaettavaksi. 
 
HUOMIO! Peittoja ei voi toimittaa Marttaliittoon, sillä säilytystilaa ei ole. 
 
2. MARTTAYHDISTYSTEN VERKKOSIVUT JA PIIRIN FB-SIVUT 
 
Marttaliiton tiedotteesta: Yhdistyksiä muistutetaan yhdistysten uusista 
verkkosivumahdollisuuksista ja tarvittavista toimenpiteistä sekä kannustetaan hakemaan 
tunnukset ja luomaan omat esittelysivut. Mikäli yhdistys ei ole hakenut tunnuksia 
30.9.2017 mennessä, yhdistys poistetaan verkkosivujen yhdistyslistalta. 
 
Saatte tunnukset sivuille Marttaliitosta lähettämällä yhdistyksenne nimen, kotisivuista 
vastaavan henkilön nimen sekä yhdistyksenne sähköpostiosoitteen osoitteeseen: 
martat.verkkouudistus@martat.fi. Mikäli yhdistyksellänne ei vielä ole omaa 
sähköpostiosoitetta, suosittelemme teitä luomaan sen esimerkiksi Gmail-palvelulla. 
 
Viestintäassistenttimme Mika Alaoutinen auttaa Savon alueen yhdistyksiä omien 
verkkosivujen luomisessa. 
 
Mikan tavoittaa: mika.alaoutinen@martat.fi tai puh. 040 353 3123. 
 
Mikalle voi myös laittaa kuvia ja tekstiä yhdistystemme tulevista tai menneistä 
tapahtumista ja marttailloista Savon Martat vinkkaa Facebook-sivuille laitettavaksi. 
 
3. TULE MUKAAN VAPAAEHTOISEKSI MEDIAMARTAKSI 
 
Marttaliitto kouluttaa piirien vapaaehtoistoimijoita – hae mukaan mediamartaksi. 

 
Onko sinulla taitoa toimia ihmisten kanssa ja rauhallinen ote nettisivujen päivityksessä? 
Tule mukaan tukemaan muita ja saamaan itsellesi hyvää mieltä! 
 
Etsimme nyt vapaaehtoisia mediamarttoja toimimaan aktiivisesti oman piirin yhdistysten 
tukena martat.fi:hin ja yhdistysten kotisivuihin liittyvissä asioissa. 
 
Saat työhösi maksuttoman koulutuksen Helsingissä lauantaina 28. lokakuuta. Tarkka aika 
ja paikka tarkentuvat myöhemmin, mutta koulutukseen on alustavasti hyvä varata koko 
päivä aikaa. Koulutamme kustakin piiristä vain muutamia sopivia marttoja. Marttaliitto 
maksaa myös sinulle koituvat matkakustannukset. 
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Koulutuksen jälkeen vapaaehtoisten mediamarttojen tehtävänä on jalkautua omaan piiriin 
kouluttamaan alueen yhdistyksiä ja tarjoamaan tukea martat.fi:hin liittyvissä asioissa. 
Työssä on erityisesti eduksi, jos sinulla on jo aiempaa kokemusta WordPress-
julkaisualustasta tai olet toiminut esimerkiksi oman marttayhdistyksesi yhdistyssivun 
päivittäjänä. 
 
Hakuaika päättyy lauantaina 30. syyskuuta 2017. 
Täytä hakemus vapaaehtoiseksi mediamartaksi täällä: 
https://www.martat.fi/ajankohtaista/tule-mukaan-vapaaehtoiseksi-mediamartaksi/ 
 
Lisätietoja: 
Viestintäkoordinaattori Joonas Jylhä, Marttaliitto, joonas.jylha@martat.fi, 050 331 2978 
 
4. TULEVIA KURSSEJA JA TAPAHTUMIA 

 
Ilmoittautuminen viimeistään 10 päivää ennen! 

 
Ilmoittautua voi joko netin tapahtumakalenterin kautta 
https://www.martat.fi/marttapiirit/savo/tapahtumat/ 
tai toimistoihin niiden aukioloaikoina. 

 
Kuopion toimisto avoinna maanantaisin klo 10–16 
puh. 050 339 4260, savon@martat.fi 

 
Mikkelin toimisto avoinna maanantaisin klo 10–16 
puh. 040 353 3123 
 
13.9.2017 klo 17.30–19.30 Kuivakukkakurssi, Kuopio 
Yhteistyössä Hyötykasviyhdistyksen Kuopion osaston kanssa. 

 
28.9.2017 Raakaruokakurssi klo 17–20, Kuopio 

 
Raakaruokakurssilla tutustutaan raakaruokaideologiaan ja ruoanvalmistusmenetelmiin. 
Kurssilta saa uusia näkökulmia kokkaamiseen ja ideoita arjen ruoanvalmistukseen. 
Perehdytään raakaruoan valmistamiseen, ruoka-aineisiin ja saadaan käsitys 
raakaruokamaailmasta. 
 
Marttayhdistysten luottamushenkilöiden koulutus klo 10–14 
 
30.9.2017 Kuopio ja 28.10.2017 Mikkeli 
 
Anne Matilainen kertoo marttajärjestön nettisivu-uudistuksesta sekä muista 
ajankohtaisista asioista. 
 
Opintotoiminnan esittely. Marttaopintojen mahdollisuudet - osallistua, oppia ja kehittää! 
Marttaopinnot: Taitoavaimet, harrastusmerkit ja osaajapassit (5–20 op).  
Marttojen opintovastaava Tiina Ikonen kertoo marttojen opinnoista, sisällöistä ja 
suorittamisesta. Tilaisuuden yhteydessä on myös mahdollista aloittaa opintojen 
suorittaminen ja 
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Samalle päivälle on mahdollista sopia myös ryhmä-  tai yksilöohjaushetkiä 
opintovastaavan kanssa. Sovi näistä ennakkoon Tiinan kanssa; tiina.ikonen@martat.fi, 
puh 0503394262. 
 
 
Kokkaa särkeä –ruokakurssi 
 
17.10.2017 klo 17–20 Mikkeli ja Kuopio 
 
Haluatko oppia valmistamaan herkullista ruokaa aivan liian vähän hyödynnetystä särjestä? 
Tule kurssille oppimaan, kuinka valmistat herkullista ruokaa särjestä sekä perinteisin että 
uusin reseptein. Samalla vesistökunnostuksen asiantuntijat kertovat, miten särjen 
syöminen auttaa lähivesistöäsi. 
 
Suomi hyvää ketjukoulutukset klo 17–21 

 
24.10.2017 Iisalmi 25.10.2017 Varkaus  26.10.2017 Kuopio 
Suomen 100-vuotissyntymäpäivän kunniaksi kootaan itsenäisyyspäivän menu 
tarjoiluehdotus ruokaohjeineen. 
 
Tavoitteena on juhlistaa Suomen 100-vuotisjuhlavuotta kokoontumalla yhteisen pöydän 
ääreen. Martat haluavat edistää yhteisöllisyyttä ja yhdessä syömisen kulttuuria. 
 
23.11.2017 Gluteeniton leivonta klo 17–21, Kuopio 
Gluteeniton leivonta eroaa tavallisesta leipomisesta, mutta onnistuu, kun oppii muutamia 
niksejä. Gluteenitonta ruokavaliota noudattavat keliakiaa sairastavat, mutta myös muista 
syistä viljojen gluteenia karttavat. Kurssilla leivotaan gluteenittomasti leipää sekä suolaisia 
ja makeita herkkuja. Tutustutaan gluteenittoman leivonnan raaka-aineisiin. 

 
25.11.2017 Savon Martat ry:n syyskokous klo 10–14 
 
************************************************************************************* 
 
Savon Martat ry:n työntekijöiden yhteystiedot: 
 
Toiminnanjohtaja Anne Matilainen 
puhelin 050 3394 261, anne.matilainen@martat.fi  
 
Marttajärjestön opintovastaava, kotipuutarha- ja ympäristöasiantuntija Tiina Ikonen 
puhelin 050 3394 262, tiina.ikonen@martat.fi  
 
Kotitalousasiantuntija Heta Nykänen 
puhelin 050 3394 259, heta.nykanen@martat.fi  
 
Toimistosihteeri Helena Varmo/ Kuopion toimiston päivystys 
puh. 050 339 4260, savon@martat.fi  
 
Etelä-Savon aluejohtaja Ritva Otva 
puh. 050 581 3690, ritva.otva@martat.fi  
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Kotitalousasiantuntija Satu Räsänen 
puh. 044 022 8915, satu.rasanen@martat.fi  
 
Viestintäassistentti Mika Alaoutinen/ Mikkelin toimiston päivystys 
puh. 040 353 3123, mika.alaoutinen@martat.fi  
 
Kotitalousasiantuntija Riikka Roivainen 
riikka.roivainen@martat.fi  
Järjestämme kursseja ja luentoja yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa 
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