
Kevään jäsentiedote 2020

28.1.2020

Kutsu Etelä-Karjalan Martat ry:n vuosikoukseen
to 14.5.2020 klo 18:00

Paikka: Päivärannan Kurssikeskus, Päivärannantie 7, 55910 Imatra

Etelä-Karjalan Marttojen vuosikokous pidetään torstaina 14.5.2020 klo 18:00 alkaen.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat.

Ilmoittautuminen virallisilla edustajilla alkaa klo 16:30

Klo 16:30 alkaen voi tutustua piirin neuvontapisteisiin eri teemoin.

Vuosikokouksessa valitaan hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet vuosille 2020-2022

Erovuorossa ovat:

Puheenjohtaja Anna-Liisa Pekkanen 2014-

Ahtiainen Sirpa 2016-

Heimonen Eeva-Liisa 2014-

Partanen Tuula 2016-

Pykäläinen Tuija Maaret 2012-vuosikokous 2020

Hallituksessa jatkavat:

Kaipia-Junnonen Eija 2017-

Kojo Heidi 2019-

Ramula Sari 2017-

Tirri Jaana 2015-

EHDOKASASETTELU HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN



JA JÄSENTEN VAALIIN 2020-2022 -lomakkeet löydät täältä.

Hallitukseen voidaan valita marttayhdistyksen varsinaisia jäseniä.

Ehdotukset pyydämme toimittamaan allekirjoitettuna piiriin 30.4. mennessä.

Kokoukseen ovat tervetulleita virallisten kokousedustajien lisäksi kaikki asiasta 

kiinnostuneet

martat. Esityslista liitteineen toimitetaan virallisille kokousedustajille sähköpostitse noin

viikkoa ennen kokousta.

Ilmoittaudu kokoukseen 6.5 mennessä tästä. Tarjoilun hinta 10 euroa.

Mikäli et halua tarjoilua, ilmoittautumista ei tarvitse tehdä.

Tervetuloa!
Etelä-Karjalan Martat ry:n hallitus

Toiminnan tilastointi

Marttojen sähköiseen toimintatilastoon kirjataan kuluvan vuoden toimintaa. 

Vuoden 2019 tietoja voi käydä lisäämässä helmikuun loppuun asti. Muistattehan kirjata 

myös kaikki vapaaehtoistyön tunnit!

Lisätietoja löytyy Toiminnan tilastoinnin sivuilta, pääset sinne tästä

Järjestöasujen tilaaminen
Vielä ehtii tilaamaan järjestöasuja! 

Tilaus tulee jättää piiriin 1.3. mennessä

etela-karjala@martat.fi tai

maapostilla Valtakatu 45, 53100 Lappeenranta

Asut toimitetaan piiriin 30.5.2020

Lisätietoja saat tästä!

Jäsenrekisterin päivittäminen

Muistattehan päivittää jäsenrekisteriin luottamushenkilömuutokset sekä piirin

kokousedustajat. Jäsenten yhteystiedoista erityisesti sähköpostiosoitteita kannattaa

tarkistaa ja päivittää! Silloin piiristä ja liitosta tuleva posti tavoittaa kaikki

yhdenvertaisesti. Sähköposteista tulee aika paljon virheilmoituksia vielä, joko osoite ei 



ole käytössä tai on väärin kirjoitettu. Parannetaan yhdessä tiedottamista!

Huomioikaa Martat Vinkkaa -tapahtumat toiminnassanne ja tulkaa paikalle yhdistyksen 

voimin! Tarjolla joka kerta mielenkiintoista ja ajankohtaista tietoa teemojen mukaan.

Kevään teemat ja päivät:

Kohti kevättä - idut ja versot
Lpr kirjasto: 4.2. Me-talo: 5.2.  ja  Imatran kirjasto 6.2.

Ilmastoruokaa! 
Lpr kirjasto: 3.3. Me-talo: 4.3 ja  Imatran kirjasto 5.3.

Tahrat pois ja muut pyykkivinkit
Imatran kirjasto 6.4. Lpr kirjasto 7.4. ja Me-talo 8.4.



Parsaa ja perunaa
Lpr kirjasto 5.5. Me-talo 6.5. ja Imatran kirjasto 7.5.

Superruokaa villivihanneksista
Lpr kirjasto 2.6. Me-talo 3.6. ja Imatran kirjasto 4.6.

Linkkejä klikkaamalla kuvaus neuvontapisteestä.

Kaikki loppuvuoden Martat vinkkaat 
löydät tapahtumakalenterista täältä!

Tervetuloa! 

Ketjukoulutukset
Maksuton koulutus 1-2 martalle / yhdistys. Koulutus antaa ideoita ja valmiudet oman 
neuvonnallisen tapahtuman järjestämiseen, joka voi olla kurssi, tietoisku, näyttely tai 
muu itselle sopiva. Tarkkoja kriteereitä tapahtumalle ei ole. Pääasia, että vie viestiä
eteenpäin. Illan aikana saa kaksi erilaista tapahtumaideaa. 

Paikka:
Lappeenranta: Etelä-Karjalan Marttakeskus, Valtakatu 45 ja  
Imatra: Vuoksenniskan koulun opetuskeittiö, Vuoksenniskantie 96. 
Lemi: Lemin koulukeskuksen opetuskeittiö, Punaportinkatu 7, 54710
Joutseno: Satamatorni, Poijutie 4, 54100

Aika: klo 16.30-19.30

Vuoden 2020 ketjukoulutukset:

Miksi pakkausmerkinnät ja vaihteeksi valmisruokaa
19.2. Lappeenranta 20.2. Imatra 14.4. Lemi 22.4. Joutseno

Puutarhamarttojen koulutus
19.3. Lappeenranta klo 17:00-20:00

Energiajärkeä -ideoita energiajärjen jakamisesta muille
31.3. Lappeenranta 1.4. Imatra

Ilmastoruokaa
27.10. Lappeenranta 28.10. Imatra 3.11. Lemi 4.11. Joutseno

Ilmoittautumiset ja lisätietoja linkkien kautta, tervetuloa!
Tästä linkistä näet ketjukoulutusten kalenterin.



Marttojen sähköiset työkalut -
järjestökoulutus, Joutseno
30.1.2020 klo 16:30-18:30

Joutseno-talo, Kesolantie 1

Koulutuksessa perehdytään yhdistysten nettisivujen

päivittämiseen, toiminnan tilastointiin sähköisessä 

työkalussa sekä yhdistysten jäsenrekisterin 

päivittämiseen. Koulutus on avoin kaikille!

Lisätietoja: etela-karjala@martat.fi
Ilmoittautumiset tästä

Taivaallinen Toscana -ruokakurssi
6.2.2020 klo 16:30-19:30

Vuoksenniskan koulun opetuskeittiö, Vuoksenniskantie 

96 55800 Imatra

Tervetuloa mukaan kurssille, jossa nautitaan Toscanan
perinteikkään ja maailmankuulun keittiön herkkuja!

Valmistamme kurssikerralla ateriakokonaisuuden.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja tästä

Maailman suurin marttailta 13.2. 
Lappeenranta
Lappeenrannan kaupunginkirjasto, Valtakatu 47

klo 16:00-19:00

Tervetuloa osallistumaan Maailman suurimpaan 
marttailtaan Lappeenrannan kirjastoon ja tutustumaan
mielenkiintoisiin neuvontateemoihimme:

Nyt tehdään hyvää – ruokaa kestävään arkeen
Miksi pakkausmerkinnät
Kestävä arki
Energiajärkeä joka kotiin

Tapahtumassa neuvontapisteitä, visailuja, yhdessäoloa 
ja tarjoilua.

Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua ja se on 
maksuton. Tule mukaan!



Lue lisää tästä

Koululaisten kokkikurssi
24.-25.2. Etelä-Karjalan Marttakeskus

klo 10:30-12:30

Järjestämme koululaisten kokkikurssin, jossa 
valmistetaan monipuolisesti ruokia ja leivonnaisia sekä
välipaloja. Kurssilla opetellaan keittiötyöskentelyä 
ruoanvalmistamisesta siivoukseen. Kurssi on suunnattu 
7-12 -vuotiaille koululaisille.

Lisätietoja tästä tai sähköpostilla
paivi.jukkara@martat.fi

Vapaaehtoistoiminnan
koulutuspäivä 13.3. Lappeenranta
Oletko etsimämme martta? Ryhdy lähimartaksi!

Etsimme ohjaajia ikääntyvien ryhmätoimintaan!
Jos olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta, haluat
tehdä hyvää ja toimia merkityksellisesti ikääntyvien 
parissa sekä olet innostunut ikääntyvien hyvinvoinnin 
tukemisesta, olet etsimämme henkilö.

Järjestämme Vilppu, vapaaehtoistoiminnan -
hankkeeseen liittyvän 
vapaaehtoistoiminnan  koulutuspäivän 13.3. 9:00-
15:30 Imatralla, sekä 
kotitalousneuvonnan koulutuspäivän 24.3. 12:00-
16:00 Lappeenrannassa, jossa koulutamme lähimarttoja 
pitämään Hyvän mielen eväät -ryhmätoimintaa 
ikäihmisille. Kouluttajana Päivi Jukkara

Lisätietoa ja ilmoittautumiset tästä!
tai paivi.jukkara@martat.fi, puh. 050 448 1553
Koulutukset ovat maksuttomia. Koulutuksen lisäksi saat 
aterian ja aamu- sekä iltapäiväkahvit.

Juurileipäkurssit

Imatralla 17.3. klo 16:30-19:30
Lappeenrannassa 19.3. klo 16:30-19:30



Tervetuloa kurssille oppimaan kuinka valmistetaan 
vaalea hapanjuurileipä. Kurssilta saat mukaasi oman 
hapanjuuren ja leipäpitoisen iltapalan.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen yllä olevista 
päivämäärien linkeistä.

Puutarhamarttojen ketjukoulutus
to 19.3. klo 17:00-20:00
Lappeenranta

Puutarhamartan ketjukoulutuksessa saadaan kestäviä 
vinkkejä oman puutarhan perustamiseen, 
kasvivalintoihin ja hoitoon. Illan aikana tutustutaan 
myös helppoihin kylvökukkiin ja
perinnehuonekasveihin.

Ilmoittautumiset tästä

Kas kas kasviksia -ruokakurssit

Lappeenrannassa 25.3. klo 16:30-19:30

Ruokolahdella 26.3. klo 16:30-19:30

Haluaisitko lisätä ja monipuolistaa kasvisten ja 
erilaisten kasvisproteiinien käyttöä ruokavaliossasi?

Tule mukaan kurssille, jossa valmistetaan erilaisia
kasvisruokia ja lisäkkeitä, myös vegaanisena.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen yllä olevista 
päivämäärien linkeistä.

Valitse viisaasti, tunne ja torju 
vieraslajit, VieKas LIFE

Avoin luento kotipuutarhan monimuotoisista ja
turvallisista kasvivalinnoista.

Imatralla 28.4. klo 17:30-19:30 Kulttuuritalo Virta
Lappeenrannassa 6.5. klo 17:30-19:30 Etelä-Karjalan



Marttakeskus

Lisätietoja ja ilmoittautuminen yllä olevista 
päivämäärien linkeistä. Tilaisuudet ovat maksuttomia 
ja kaikille avoimia. Tervetuloa!

Senioritukimarttakoulutus

18.5. klo 9:30-14:00 Kymen paviljonki Kuusankoski

Vireästi Kaakossa toiminta järjestää 
senioritukimarttakoulutuksen Kuusankoskella. 
Koulutuksessa on asiantuntijaluentoja ravinnosta ja 
liikunnasta. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä 
Kymenlaakson Marttojen kanssa.

Mikäli olet kiinnostunut avustamaan ikäihmisten
ruokakursseilla ja tapahtumissa ota yhteyttä Päivi 
Jukkaraan paivi.jukkara@martat.fi puh. 050 448 1533

Kotiapu

Marttojen kotiapu edistää kotien hyvinvointia ja auttaa

arjessa selviytymistä tarjoten apua kodin päivittäisiin 

tehtäviin; siivoukseen, asiointiin, ikkunanpesuun, 

puutarhanhoitoon 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

Piirin tapahtumakalenteri netissä täydentyy koko ajan. 

Kannattaa käydä tutustumassa tarjontaan!

Marttaliiton yhdistyskirje

Voit tilata Marttaliiton uutiskirjeen täältä niin pysyt

ajantasalla yhdistyksiä koskettavissa asioissa. Sivulta 



löydät myös aiemmin ilmestyneet uutiskirjeet ja piirien

tiedotteet.

Viimeisimmän kirjeen (1/2020) voit lukea 
tästä linkistä!

Uusi logo on sininen M-tunnus

120-vuotisjuhlavuoden päätyttyä Marttojen uusi logo on 

sininen M-tunnus. Samalla luovumme rakkaasta Essu-

tunnuksesta. Yhdistysten toivotaan ottavan uusi sininen 

logo käyttöön niin sosiaalisen median kanavissa kuin 

muuallakin. Uuden logon ja muuta löydät 

viestintämateriaaleista.

Marttojen jäsenmaksu e-laskulla

Jatkossa marttojen jäsenmaksun voi maksaa myös

e-laskulla, lue lisää tästä!

Chatti auttaa pulmatilanteissa

Jäsen- ja yhdistysneuvonta chat palvelee tiistaisin klo

9-11 ja torstaisin klo 14 – 16. Chatissa voit kysyä 

esimerkiksi jäsenyyteen, jäsenrekisteriin,

toiminnantilastointiin ja sääntöuudistukseen liittyvistä 

asioista. Palvelu on maksuton. Chatin löydät 

www.martat.fi-etusivulta klikkaamalla

Kysy martalta -laatikkoa. 

Toimisto

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

tai erikseen sovittuina aikoina puh. 010 838 5687.

Teatteri Imatra tiedottaa

Website Facebook Twitter Instagram
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