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1. Toiminnanjohtajan tervehdys
Moni marttayhdistys on jo kesälaitumilla, kuten piriin kotitalousneuvojatkin ja käsillä onkin kesän
viimeinen jäsenkirje. Martanpäivää vietämme tänä kesänä Laukaassa teatterin parissa (lisätietoja alla).
Toivotaan kauniita kesäpäiviä ja runsasta satoa niin kasvimaalta kuin loma-ajan tapahtumistakin.
Ottakaa reippaasti kuvia kesän tapahtumistanne ja laittakaa niitä joko omille sivuillenne tai piirin
Facebook-sivuille nähtäväksi. Syksyn toimintakalenteri on tämän jäsenkirjeen lopussa ja www.martat.fi
uusituilla, joskin vieläkin keskeneräisillä nettisivuilla.
Aurinkoista kesää, tavataan Laukaassa!
Kati-Erika Timperi
toiminnanjohtaja
2. Ajankohtaista

Kesällä toimisto on suljettu 5.-30.7. Viikosta 31 (alk. 31.7.) toimisto on auki normaalisti ma-ti 9-16.
Kotitalousasiantuntijat ovat tavoitettavissa 7.8. alkaen.

Taito Keski-Suomi ry:ssä on menossa ryijyn kutominen. Onni elää naisten käsityössä -hanke on
osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017.
Valmisteilla on 1800-luvulla suunniteltu ryijyerikoisuus, joka on saatu lahjoituksena Suomen
käsityömuseoon. Lahjoittaja on lahjoituksellaan halunnut ryijyn säilyvän kunnianosoituksena
suomalaisen naisen käsityöperinteelle. Ryijy tehdään alkuperäisen mallin mukaan.
Ideana on, että yksi henkilö tekee yhden rivin ja kokonaisuus huutokaupataan syksyllä Suomi 100kunniaksi. Ryijyn taakse laitetaan pellavainen taustakangas, johon kirjoitetaan kaikkien kutojien nimet tai
järjestön nimi.
Rivejä on paljon - noin 200 - joten kutomisapu on tarpeen. Jos innostutte asiasta, niin kutojia otetaan
mielellään vastaan. Ryijy on Taito Shopin takaosassa, Kauppakatu 25, 40100 Jyväskylä. Kutomaan
ilmoittautuminen käy suoraan myymälästä tai soittamalla numeroon 050 412 1585 tai sähköpostitse
kirsi.pennanen@taitokeskisuomi.fi
Suomi 100 vuoden kunniaksi Laukaan Marttayhdistykset kirkonkylältä, Kuusasta, Leppävedeltä ja
Vihtavuoresta kutsuvat kaikkia keskisuomalaisia marttayhdistyksiä – marttoja ja heidän puolisoitaan ja
ystäviään - viettämään yhteistä Martan-päivän iltaa keskiviikkona 26.7.2017 Kuusan
Nuorisoseurantalolle ja katsomaan Kanavateatterin esittämää ”Taivaan tulet” -näytelmää.
Marttoja pyydetään saapumaan klo 17-17.30 välillä osoitteeseen Koskelantie 43, Kuusa. Ensin nautitaan
yhdessä tervetulokahvit suolaisen ja makean kahvileivän kera. Kahvittelun jälkeen on mahdollisuus
tutustua nuorisoseurantalon näyttämöllä Kuusan Marttojen kokoamaan Martta-aiheiseen näyttelyyn
”Kulje Martan matkassa” sekä juhlasalissa Antti Viitakankaan Lappi-aiheiseen valokuvanäyttelyyn. Klo

19 alkaa Kanavateatterin esittämä ”Taivaan tulet” -näytelmä, jota siirrytään yhdessä katsomaan
teatterikatsomoon.
Martoille on varattu tähän näytökseen 300 paikkaa. Ilmoittautuminen tapahtuu Kanavateatterille
ryhmäilmoittautumisena yhdistyksittäin. Osallistumismaksu on 20 euroa. Kukin yhdistys perii tuon
maksun osallistujilta ja Kanavateatteri laskuttaa sitten kutakin marttayhdistystä. Puhelinnumero, johon

yhdistys ilmoittaa osallistujamäärän ja mahdolliset ruoka-aineallergiat (tervetulokahvien
kahvileivät ovat laktoosittomia) 10.7.2017 mennessä, on 0400 – 716 020. Näytelmän väliajalla on

lisäksi mahdollisuus omakustanteisesti ostaa nuorisoseuran myynnistä kahvia, kahvileipää, virvokkeita,
karamellejä, jäätelöä ja makkaraa.
Jos tapahtumasta on kysyttävää, niin yhteyttä voi ottaa Kuusan Marttojen puheenjohtajaan Pirkko
Hautalaan, pirkkom.hautala@gmail.com tai puh.nro 040 969 4852. Itse näytelmästä saa lisätietoa
nettisivuilta: www.kanavateatteri.fi
Marttajärjestön vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille ja esimerkiksi yhdistysten hallitusten jäsenille on
tarjolla Martta -risteily 23.-24.9.2017. Ilmoittautuminen tapahtuu suoraan matkan järjestäjälle
Lomalinjalle sen varausjärjestelmän kautta. Matkan hinta riippuu hyttiluokasta. Hinta sisältää hytin
lisäksi seminaariohjelman, buffetillallisen, aamupalan ja paluupäivän buffetlounaan. Lisätietoja risteilystä
ja sen ohjelmasta löytyy oheistetusta liitteestä ja nettisivuilta.
https://www.martat.fi/tapahtuma/marttaristeily/

Juhlakonsertti 100 – vuotiaalle. Juhlakonsertteja on Nukulassa järjestetty jo muutaman kerran keväällä
ja kesällä. Syyspuolella on vielä kolme konserttia, joiden päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.
Tarkemmat tiedot paikasta ja ohjelmasta löytyvät Nukulan nettisivuilta ja facebookista.
http://www.nukula.fi/tapahtumat/aamun-kiuru-kirkkaudessa-soittaa
Oviraha 25 € / hlö, 13 € / lapsi 14-5 v
Lippuvaraukset: Hannele 040 7038 136 tai hannele.levavaara(at)nukula.fi

Marttaopinnot tarjoavat jäsenille mahdollisuuden jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Marttaopinnoissa

voi valita erilaisia opintokokonaisuuksia, joissa voi syventyä tiettyyn aihealueeseen eri laajuisesti
käytäntöä ja teoriaa yhdistellen. Opintoja voit suorittaa itsenäisesti tai vertaisopintoryhmässä.
26.9. klo 16-18 Marttojen opintovastaava Tiina Ikonen tulee Marttakeskukseen kertomaan tarkemmin
opinnoista, niiden sisällöstä ja suorittamisesta.
Liitteenä tiivistelmä marttaopinnoista. Lisätietoa löytyy myös:
https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/marttaopinnot/
Osuuskauppa Keskimaa ja Keski-Suomen martat järjestävät yhteistyössä Ässäkokki-kursseja. Nämä
kurssit on tarkoitettu 7-12 vuotiaille lapsille. Seuraavat kurssit ovat elo-ja syyskuussa Marttakeskuksessa.
Kurssilla opetellaan ruokataitoja ja sen kantavana voimana on satokausiajattelu. Kurssilla valmistetaan
kasvispainotteinen ateriakokonaisuus, leivotaan sekä suolaista että makeaa ja tehdään ajankohtaan
sopiva välipala. Kokkaamisen ohessa kursseilla keskustellaan terveellisestä ruoasta, keittiöhygieniasta,
lajittelusta ja kierrätyksestä.
Kurssille otetaan 10 osallistujaa / kurssi. Kurssit ovat maksuttomia, mutta niille tulee ilmoittautua netin
kautta. Martat.fi -> Kurssit & Tapahtumat (Keski-Suomen martat)

Vertaismartat ja kv-martta ovat käytettävissä yhdistysten marttailloissa. Piirin alueella toimii kvmartta, Sirpa Autio, jonka voi pyytää vierailulle omaan marttailtaan afrikkalaisen kokkailun ja
kehitysyhteistyöstä kertomisen merkeissä.

Vertaismarttoja Keski-Suomen piirin alueella ovat Mirja Rouhiainen, Sirpa Mäkelä ja Irja Lamberg. He
ovat viestin viejiä ja yhteyshenkilöitä piirin ja yhdistysten välillä. He neuvovat, opastavat ja ohjaavat
sovitusti yhdistyksiä. He ideoivat yhdessä yhdistyksen kanssa, innostavat ja kannustavat eri toimintoihin
sekä kertovat marttayhdistyksen toimintatavoista ja ovat yhteistyön rakentaja eri yhdistysten välillä.
Heidän yhteystietonsa saatte piiristä.
Yhdistysten ja piirien tapahtumia suunniteltaessa kannattaa huomioida, että Liisa Lehtovuori voi tulla
kertomaan Kamerunin matkastaan. Matkakertomuksillaan hän valaisee sitä, millaista
kotitalousneuvontaa martat Kamerunissa tekevät. Liisa Lehtovuoren yhteystiedot saa piiristä.
Ns. uusien jäsenten paketteja on tarjolla piirin toimistossa. Kansioon laitetaan mm. yleistä ja
ajankohtaista tietoa martoista, uusia esitteitä ja tuore marttalehti. Jos haluat uusille jäsenille tämän
paketin, niin laita viestiä sähköpostitse (keski-suomen@martat.fi). Toimistolla voidaan pakata niitä
valmiiksi haluamasi määrä ja voit noutaa ne sitten yhdessä sovitusti.
Muistutukseksi, että marttojen jäsenedut löytyvät netistä https://www.martat.fi/marttapiirit/keskisuomi/jasenedut/
3. Toimintakalenteri

Keski-Suomen Martat ry:n toimintakalenteri 2017
kesä/syksy
Piirin tapahtumat ja kurssit ovat kaikille avoimia, ellei kurssin kohdalla ole toisin mainittu.
Ilmoittautumiset suoraan netin kautta. https://www.martat.fi/tapahtumat/ ja sieltä valitaan piiriksi KeskiSuomen martat.
Ilmoittautuminen on sitova. Seitsemän (7) päivää ennen kurssia voi perua osallistumisensa veloituksetta ja sen
jälkeen veloitamme 50 % kurssin hinnasta. Mikäli jättää peruttamatta kurssista veloitetaan koko hinta.
Kurssit ja tapahtumat avautuvat Marttojen nettisivuilla viimeistään viikolla 27 (heinäkuun 1. viikolla).

HEINÄKUU
26.7. Martan päivä klo 17 -> Kanavateatteri; Taivaan tulet (kts. Tiedote 4 ja 5: Ajankohtaista)
ELOKUU
22.8. klo 16-18.30 Ässäkokkikurssi 7-12 vuotiaille – ilmainen
23.8. klo 16-18.30 Ässäkokkikurssi 7-12 vuotiaille – ilmainen
26.8. Valtakunnallisen sienipäivän Sieninäyttely Jyvässeudun Sieniseuran kanssa Kävelykadulla
klo 12-16
29.8. klo 17-19 Puheenjohtajien parlamentti

SYYSKUU
5.9. klo 16.45-20.30 Sieni- ja marjaretki aikuiset 25 €, lapset 15 €. Linja-autokuljetus
tilausajolaiturista Harjukadulta ja retkieväät sisältyvät hintaan. Ilmoittautumiset viimeistään 20.8.
mennessä.
5.9. klo 16.30-18 Toiminnan tilastointiopastusta marttayhdistyksille
6.9. klo 16-18 Pikkukokki -kurssi 7-12-vuotiaille 6 €
7.9. klo 17.30 Syksyn herkkuja sienistä ja kasviksista 23 € / 28 € Maittavia ruokia ja leivonnaisia
syksyn sadosta.
13.9. klo 14-18 Avoimet ovet Marttakeskuksessa. Sieninäyttely ja sienten tunnistusta sekä
marttayhdistysten ja kässämarttojen toiminnan esittelyä.
19.9. klo 17.30-20 Luomuviinit 36 €. Luomuviinit ovat yhä suositumpia ja valikoima on laajentunut:
maistellaan Vuoden 2017 luomuviineiksi valittuja valko- ja punaviinejä. Kurssin pitää viiniasiantuntija
MA, Helena Rantasuo.
26.9. klo 16-18 Tietoa Marttaopinnoista. Marttojen opintovastaava Tiina Ikonen kertoo marttojen
opinnoista, sisällöistä ja suorittamisesta.
26.9. klo 16-18.30 Ässäkokkikurssi 7-12 vuotiaille - ilmainen
27.9. klo 16-18.30 Ässäkokkikurssi 7-12 vuotiaille - ilmainen
LOKAKUU
3.10. ja 10.10. klo 10-13 Miesten ruokakurssi 58 € Kahdella kurssikerralla valmistetaan helppoa ja
maukasta kotiruokaa.
11.10.klo 16-18 Pikkukokkikurssi 7-12 vuotiaille 6 €
12.10. klo 17.30 Georgialainen keittiö 23 € / 28 € Georgialaisessa (gruusialaisessa) täyteläisessä
ruoassa käytetään runsaasti kasviksia, mausteita, yrttejä, juustoa ja pähkinöitä. Keittiön klassikko on
hatsapuri-leipä.
24.10. klo 17.30 Kaiken maailman Rieslingit 36 €. Riesling -rypäleestä tuotetaan eri viinialueilla
monen tyylisiä viinejä – maistellaan niistä parhaimpia. Kurssin pitää viiniasiantuntija MA, Helena
Rantasuo.
25.10. klo 18-19 Kauha & Kukkaro: Suomihyvää
26.10. klo 17.30 Saksalaisia makkararuokia 23 € / 28 € Maistellaan erilaisia saksalaisia makkaroita
erilaisten lisukkeiden kanssa ja valmistetaan itse makkaraa.

MARRASKUU
9.11. klo 17.30 Karjalanpiirakoita ja erilaisia leipäsiä 23 € / 28 €
15.11.. klo 16-18 Pikkukokki-kurssi 7-12-vuotiaille 6 €
21.11. Viinilehti on valinnut Vuoden 2017 viiniehdokkaat 36 €. Tutustutaan ja maistellaan
finalistiviinit. Kurssin pitää viiniasiantuntija MA, Helena Rantasuo.
23.11. klo 17.30 Itsenäisyyspäivän juhla-ateria -kurssi 28 € / 33 € Valmistetaan juhlava
ateriakokonaisuus 100-vuotiaan Suomen hengessä.
JOULUKUU
13.12. klo 16-18 Pikkukokki-kurssi 7-12-vuotiaille 6 €
14.12. klo 17.30 Piparitalon valmistus aikuinen+lapsi 23 € / 28 €/ aikuinen+lapsi pari. Leivotaan ja
koristellaan yhdessä piparitalo jouluksi.

