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Hyvää alkanutta syksyä! 

Tähän jäsentiedotteeseen on koottu tietoa ajankohtaisista asioista sekä 

piirissä että Marttaliitossa. Tiedote lähtee kaikille jäsenillemme, joilla on 

sähköpostiosoitetiedot ajantasalla jäsenrekisterissä. 
 

 

 

Osta Marttaraita-lankaa 

ensimmäisten joukossa 

Novitan ja marttajärjestön 120-vuotisjuhlavuodeksi 

tekemässä langassa toistuvat juhlavuoden iloiset 

yhdessä tekemisen värit. 

Voit ostaa Marttaraita-lankaa ensimmäisten joukossa 

Marttatorilta Novitan teltalta. Novita lahjoittaa 

jokaisesta myydystä marttaraitakerästä 50 senttiä 

Marttajärjestön työhön kotimaan lapsiperheiden 

tukemiseksi. 

Lankaa myydään 1.9. alkaen helmikuun 2020 loppuun 

saakka. 
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Jumalanpalvelus 8.9. 

Turun tuomiokirkossa 

Marttojen 120-vuotisjuhlavuoden juhlajumalanpalvelus 

järjestetään Turun tuomiokirkossa sunnuntaina 8.9. klo 

10. Juhlajumalanpalveluksessa liturgina toimii rovasti, 

martta Hilkka Olkinuora, saarnaajana Marttaliiton 

pääsihteeri Marianne Heikkilä.  

 

Jos et pääse paikalle Turkuun, voit seurata tilaisuutta 

suorana lähetyksenä Yle TV1:n sekä Ylen Radio 1:n ja 

Vegan välityksellä. Tilaisuus on katsottavissa 

suoratoistona myös virtuaalikirkko.fi -palvelun kautta. 

Lue lisää täältä  
 

 

Toimintasuunnitelmapohja vuodelle 2020 

  Marttaliitto on tehnyt marttayhdistyksille toimintasuunnitelmapohjan vuoden 2020 

toiminnan suunnitteluun, joko sellaisenaan tai muokattuna. Toimintasuunnitelmapohjasta 

löytyvät myös vuoden 2020 valtakunnalliset tapahtumat ja niiden päivämäärät. Tutustu 

toimintasuunnitelmapohjaan täältä 

 

 

Sääntöuudistuksen toteutus yhdistyksessä 

Marttaliiton vuosikokous hyväksyi marttayhdistysten uudet säännöt, jotka on tarkoitus 

hyväksyä kaikissa yhdistyksissä viimeistään syyskokouksessa 2020. 

Yhdistysten päätöksentekoprosessia helpottamaan on laadittu valmiit ohjeet ja 

mallilomakkeet, joiden avulla sääntöuudistuksen toteuttaminen on yksinkertaista ja helppoa. 

Patentti- ja rekisterihallituksessa on meneillään tietojärjestelmien kehittäminen, joka 

vaikuttaa yhdistysten uusien sääntöjen ilmoittamiseen. Seuraa sääntöuudistusta täältä 

 

 

 

Hae toiminta-avustusta lasten kokkikursseihin 

Marttayhdistykset voivat anoa Marttaliitolta avustusta esi- ja alakouluikäisten lasten 

kokkikurssien järjestämiseen. Avustus on suuruudeltaan 100-500 euroa. 

Avustukset haetaan sähköisellä lomakkeella 20.9.2019 mennessä. Toiminta raportoidaan 

Marttaliittoon 30.3.2020 mennessä ja avustus maksetaan raportoinnin jälkeen. 

Lue lisää ja hae avustusta täältä 
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Yhdistyssivut kuntoon -kampanja 

Loppuvuoden yksi tärkeistä tavoitteista on laittaa yhdistyssivujen perusasiat kuntoon. 

Siksi järjestetään päivityskampanja, jonka aikana saat yhdistyssivut ajan tasalle 

tekemällä pieniä tehtäviä. Saat kerran viikossa mukava haasteen, jonka tekemiseen on 

aikaa vaihtelevasti viikosta pariin viikkoon, joidenkin asioiden kohdalla enemmänkin. 

 

Jos et osaa, kysy apua – joko joltain omasta yhdistyksestä, mediamarttojen Facebook-

ryhmässä tai laittamalla sähköpostia Suskille: susanne.ranta-kiiski(at)martat.fi. 

Voit myös soittaa: 040 5024204. Lue lisää tästä 

 

 

Tulevia tapahtumia ja koulutuksia 
 

 

 

 

Viikolla 37 vietetään Marttailuviikkoa 

Piiri opastaa Martat vinkkaa -neuvontapisteissä teemalla: 

Kananmunaa kaikin tavoin – Ideoita keittiöön ja askarteluun 

ti 10.9. klo 16-18:00 Lappeenrannan pääkirjasto 

ke 11.9. klo 14-16 Me-talo, Lappeenranta 

to 12.9. klo 14-16:00 Imatran pääkirjasto 

   

 

 
 

Välipalalla on väliä! 

ti 1.10. klo 16-18:00 Lappeenrannan pääkirjasto 

ke 2.10. klo 14-16:00 Me-talo Lappeenranta 

to 3.10. klo 16-18:00 Imatran pääkirjasto 

Myrskyn jälkeen – varaudu kotivaralla 
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ti 5.11. klo 16-18:00 Lappeenrannan pääkirjasto 

ke 6.11. klo 14-16:00 Me-talo Lappeenranta 

to 7.11. klo 16-18:00 Imatran pääkirjasto 

   

Puhutaan rahasta ja oman elämän budjetoinnista – 

Tavaraa paremmat joululahjaideat!                                                          

ti 3.12. klo 16-18:00 Lappeenrannan pääkirjasto 

ke 4.12. klo 14-16:00 Me-talo Lappeenranta 

ma 2.12. klo 16-18:00 Imatran pääkirjasto Huom! poikkeava aika! 

 
 

 

 

Taivaallinen Toscana -ruokakurssi 

Lappeenranta 16.9. klo 17-20:00 

Tervetuloa mukaan kurssille, jossa nautitaan Toscanan 

perinteikkään ja maailmankuulun keittiön herkkuja! 

Toscanalainen ruoka on yksinkertaista ja maukasta ja 

se perustuu sesongin raaka-aineisiin, jossa erilaiset 

pavut, värikkäät kasvikset ja tuoksuvat yrtit 

muodostavat yhdessä lihan, kalan, juuston ja oliiviöljyn 

kanssa herkullisen keittiön perustan. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset täältä 

 

 

Lasten sieniretki -koulutus 

Pikkukokkiohjaajille ja sienimartoille 

ke 18.9. klo 16:30-18:30 

   

Tapahtumassa opastetaan toteuttamaan 5-9 vuotiaille 

lapsille Sieniretki, jossa herätellään lapsia tutustumaan 

sieniin turvallisesti. Työkaluksi ohjaajat saavat oman 

oppaan, jossa retken toteuttamista varten on ohjeet. 

Ei tarvitse olla sieniekspertti, retkillä tutustutaan 

yleisesti sienimaailmaan ja tarkkaillaan, minkälaisia 

ihmeellisyyksiä sienimaailma pitää sisällään. 

Ota mukaan sään mukainen varustus, sienikori ja -veitsi 

sekä evästä. Kokoonnutaan Lappeenrannassa Pulsan 

aseman pihaan klo 16:30 ja suunnataan lähimetsiin. 

https://us14.mailchimp.com/mctx/click?url=https%3A%2F%2Fwww.martat.fi%2Fetela-karjala%2Ftapahtuma%2F142196%2F&xid=8018ee2688&uid=60998561&pool=&subject=


 

Koulutuksen lopussa on mahdollisuus opiskella myös 

lajituntemusta tutustuen kauden sienisatoon. 

Koulutus on maksuton. Tervetuloa!  

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä 

 

 

 

Ketjukoulutus Martoille: 

Kohti Puurokuuta – Puurobaari ja 

Marttojen kansainvälinen kehitysyhteistyö 

24.9. klo 16:30-19:30 Lappeenranta 

25.9. klo 16:30-19:30 Imatra 

   

Tule päivittämään tietosi Marttojen kansainvälisen 

kehitysyhteistyön osalta ja miten monin eri tavoin tätä 

teemaa voi huomioida omissa marttatapahtumissa.  

Ruokatrendeissä toistuvat lähiruoka, puhtaus ja 

aitous.  Puuro vastaa näihin kaikkiin ja on lisäksi 

terveellistä ja mutkatonta tarjottavaa. 

Tule puurobaariin tuunamaan oma annoksesi ja vie 

tämä skotlantilaisten puurobaarien idea 

omaan marttailtaan tai tapahtumaan.  

   

Piirin ketjukoulutuksiin pääsee maksutta kaksi 

yhdistyksen valitsemaa Marttaa. 

Lisätietoja ja Ilmoittautumiset: 

Lappeenrannan koulutukseen 

Imatran koulutukseen 
 

 

Makuja Japanista -ruokakurssi 

Lappeenrannassa 9.10. klo 16:30-19:30 

Imatralla 10.10. klo 16:30-19:30 

Japanilaisen ruoan -kurssilla pääosassa ovat erilaiset 

sushit, kuten maki, temaki, uramaki, gunkanmaki ja 

negiri. Sushien lisäksi tehdään misokeittoa ja 

jälkiruoaksi japanilaisia uuniomenoita. 

 

Japanilaisessa ruokakulttuurissa yhdistyvät hienostunut 
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estetiikka, makujen harmonia ja tuoreet raaka-aineet. 

Erityistä huomiota kiinnitetään umamin eli täyteläisen 

maun tavoitteluun. 

 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 

Lappeenrannan kurssille 

Imatran kurssille 

 

 

 

Ketjukoulutus Martoille: 

Myrskyn jälkeen -varaudu kotivaralla 

yllättäviin tilanteisiin 

ja sähköt poikki – ruokaa retkikeittimellä! 

  

Lappeenranta 29.10.2019 klo 16:30-19:30 

Imatra 30.10. klo 16:30-19:30 

Myrsky voi sotkea arjen turvalliset rutiinit. 

Tilanne, jossa kauppaan ei pääse voi yllättää 

monestakin syystä. 

Yhteiskunta voi haavoittua; tulee lakko, liikenne-

yhteydet katkeavat tai tulee laaja sähkökatkos. 

   

Miten tähän voi varautua? Mitä kotivara on? 

Teemaa pohditaan ketjukoulutuksessa, johon pääsee 

maksutta kaksi yhdistyksen valitsemaa Marttaa.  

Koulutus antaa ideat ja valmiudet toteuttaa teemalla 

oma marttakurssi tai -tapahtuma. 

   

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: 

Lappeenrannan koulutukseen 

Imatran koulutukseen 
 

 

Maukkaita makkaroita itse 

tehden  
ma 11.11. klo 16:30-20 Lpr 
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Makkaran teko on hauskaa puuhaa ja itse tehden saa 

oman maun mukaista ja sellaisia kuin haluat. 

Tietää myös, mitä raaka-aineita siihen on käytetty. 

Kurssi sisältää: 

• tietoa makkaran valmistamisesta kotikonstein 

• vinkkejä raaka-aineiden käyttöön 

• mistä suolia saa 

• maukkaan makkaran salaisuudet 

• kolmen erilaisen makkaran valmistuksen ja 

maistiaiset 

Kurssi on suunnattu aloittelijoille. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä 

 

 

 

Kotiapu 

 

Marttojen kotiapu edistää kotien hyvinvointia ja auttaa 

arjessa selviytymistä tarjoten apua kodin päivittäisiin 

tehtäviin, kuten siivoukseen, asiointiin, ikkunanpesuun 

ym. 

Tiedustelut ja ajanvaraukset ma – ke klo 8-12 

puh. 050 438 7148 

tai sähköposti etela-karjalan.kotiapu(at)martat.fi 

 

Lisätietoja täältä  
 

 

 

Muut asiat 

Toimisto on auki maanantaisin klo 9:00-16:00 

Palvelemme myös muina erikseen sovittuina aikoina 

puh. 010 838 5687. 

 

Imatran teatteri kutsuu marttoja syyskauden iloisiin 

pikkujouluihin ja teatteriesityksiin. 

Lue lisää, tiedote alla liitteenä. 
 

https://us14.mailchimp.com/mctx/click?url=https%3A%2F%2Fwww.martat.fi%2Fetela-karjala%2Ftapahtuma%2Fmaukkaita-makkaroita-itse-tehden-lappeenranta%2F&xid=8018ee2688&uid=60998561&pool=&subject=
https://us14.mailchimp.com/mctx/click?url=https%3A%2F%2Fwww.martat.fi%2Fmarttapiirit%2Fetela-karjala%2Fpalvelut-ja-tuotteet%2Fkotiapu%2F&xid=8018ee2688&uid=60998561&pool=&subject=


 

Liitteet: 

Teatteri Imatra tiedottaa : Pikkujoulut teatterissa on elämys 
 

 

Toimintarikasta ja värikästä syksyä! 
Etelä-Karjalan Martat ry  
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