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Etelä-Karjalan Martat ry 
100 vuotta 2021 

 

Etelä-Karjalan Martat ry juhlii tänä vuonna täyttäen 

kunnioitettavat 100 vuotta! 

 

Juhlavuosikokous pidetään to 20.5. 

 

Etelä-Karjalan Marttojen kirkkopyhää vietetään 

su 3.10. Lappeenrannan kirkossa. 

Jumalanpalveluksessa saarnaa pääsihteeri 

Marianne Heikkilä Marttaliitosta. 

 

Yhteistyössä Marttojen kanssa on tehty historiikkia, 

joka esitellään vuosikokouksessa. 
 

 

 

  

 

Etelä-Karjalan Martat ry  Juhlavuosikokous 
  

Kokouskutsu 

Etelä-Karjalan sääntömääräinen juhlavuosikokous pidetään torstaina 20.5.2021 Kehruuhuoneella, 

Kristiinankatu 20, 53900 Lappeenranta. 

Etelä-Karjalan Martat ry Hallitus 

 

Vallitsevan tilanteen vuoksi kokoukseen kutsutaan vain viralliset kokousedustajat, kuitenkin 

kokoontumisrajoitukset huomioiden. 

Muutokset vuosikokousajankohdassa ja kokoontumistavassa ovat mahdollisia. 

On mahdollista, että kokous joudutaan pitämään etäyhteyden kautta. 
 

 

 



 
 

Marttabrändi uudistuu 
  

Uusi marttabrändi otetaan käyttöön koko järjestössä tänä 

keväänä näkyenesimerkiksi Marttojen visuaalisessa 

ilmeessä. Uusi brändi lanseerataan 1.2.2021 ja se otetaan 

käyttöön koko järjestössä keväällä 2021. 

 

Martoille järjestetään koulutus uudesta brändistä 

Martta-akatemiassa  9.2.2021 klo 17:30-19. 

Ilmoitaudu koulutukseen tästä 

   

Lyhyt muistilista uuteen brändiin 
  

   

Marttojen uusi slogan on: Hyvästä arjesta parempi maailma  
  
Käytä yhdistyksesi viestinnässä uuden brändin mukaista logoa, 
fonttia (Calibri), värejä, kuvia ja tiedotepohjia.  
Viestintämateriaali on Yhdistyskanavassa  
  
M-logoon voi ohjeistuksen mukaisesti lisätä yhdistyksen nimen. 
Tunnusta käytetään yhdistyksen toiminnan markkinoinnissa 
ja sosiaalisessa mediassa. 
  
Samalla kun uusi brändi otetaan käyttöön, luovumme vanhasta. 
Essulogo ja menneiden vuosien sloganit (esim. Elämä on parasta 
itse tehtynä) jäävät historiaan. 
    

 

 

 

 

Vuosikokouksen järjestäminen 
   

Korona-ajasta huolimatta laillisia edellytyksiä vuosi- tai kevätkokousten siirtämiseen ei ole, vaan ne tulee 
pitää (uusien) sääntöjen mukaisesti maaliskuun loppuun mennessä. 
 
Huomioittehan, että:   

 Kokouksiin on syytä järjestää etäosallistumismahdollisuus, mikäli se on suinkin mahdollista. 
 Kokous on järjestettävä riittävän isossa tilassa, jotta turvallisuudesta kyetään huolehtimaan. 
 Kokouskutsu annetaan normaalisti, mutta siinä on hyvä painottaa, että kokoukseen ei saa tulla 

vähänkään sairaana ja että kokoukseen osallistumista pyydetään muutenkin välttämään tässä 
erityistilanteessa. 

 Mikäli turvallisen kokouksen järjestämisessä on suuria vaikeuksia, laillisen kokouksen 
järjestämiseen riittää, että paikalla on yksikin jäsen. Mahdollisimman pieneen osallistujamäärään 
pyrkiminen on tietysti hyvin äärimmäinen järjestely ja sopii vai tällaisiin poikkeusoloihin.  

Yhdistyksen kokouksista kerrotaan uusien sääntöjen pykälässä 7.  
   

 

 



 

 

 

Jäsenrekisterin päivittäminen 
Muistattehan päivittää jäsenrekisteriin luottamushenkilömuutokset 

sekä piirin kokousedustajat 9.4. mennessä. 

Jäsenten yhteystiedoista erityisesti sähköpostiosoitteita kannattaa tarkistaa ja päivittää!  
 

 

 

 
 

Uusi toiminnantilastointiohjelma 
käyttöön helmikuussa 

Helmikuussa yhdistysten käyttöön tulee uusi 
tilastointiohjelma, Marttatilasto. 
 
Käyttökoulutus järjestetään Martta-akatemiassa 
15.2. ja 23.2. klo 17.30, ja myöhemmin sen voi katsoa 
Martta-akatemiasta tallenteena. 
 
Lue lisää yhdistyskirjeestä 

  Vuoden 2020 toiminnan tilastoja ehtii täydentää vielä 
helmikuun loppuun vanhaan tuttuun tilastointiohjelmaa 
    

 

 

 
 

Yhdistyskanava 

Yhdistyskanavasta löydät paljon hyödyllistä 
tietoa: mm. vuoden 2021 tapahtumien ohjeistukset, 
perustietoa yhdistyksen toiminnasta, tarvittavat 
asiakirjat ja lomakkeet sekä tietoa 
sääntöuudistuksesta. 
 
Linkki yhdistyskanavaan 

 

 

 

 



 

Parasta Martoissa? 
  
11.3.2021 klo 17-18 Teams 
  

Uusi kansalaistoiminnan koordinaattorimme Emilia 

Laine kertoo, miksi martat ovat vieneet hänen 

sydämensä heti kättelyssä ja mikä Martoissa on 

parasta. Tule mukaan jakamaan iloista 

marttailumieltä! 

 

Voimme yhdessä suunnitella, mitä mahtavaa teemme 

sitten, kun maailma aukeaa ja kasvokkaiset 

kohtaamiset ovat taas mahdollisia. 

Teams-tilaisuus on tarkoitettu yhdistysten hallitusten 

jäsenille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille martoille. 

Ilmoittautumiset tästä 

 

 

 

 
 

Tilaa Marttaliiton yhdistyskirje 

Yhdistyskirjeestä saat ajankohtaista tietoa ja ideoita 
yhdistyksen tai toimintaryhmän toimintaan. 
 
Pääset tilaamaan kirjeen tästä 
Aiemmin ilmestyneitä kirjeitä pääset lukemaan tästä 
  

 

 

 

 
 

Vuonna 2021 Maailman suurin 
marttailta 
on vaatteidenvaihtopäivä. 

Sitä vietetään päivän sijaan kokonaisen viikon ajan. 

Kutsumme kaikki marttayhdistykset eri puolilta 

Suomena mukaan Maailman suurimpaan marttailtaan 

19.-25.4.2021. Lisätietoja 
 

 



 

 
 

Vieraslaji -verkkokoulutukset 

Maaliskuussa järjestetään kaksi valtakunnallista 
Vieraslajit -verkkokoulutusta vapaaehtoisille. 
 
Päiväkoulutus :  
I osa 17.3. klo 10-13  ja II osa 24.3.klo 10-13 
Iltakoulutus:    
I osa 17.3. klo 17-20 ja II osa 24.3. klo 17-20 
 
Mukaan voivat ilmoittautua marttayhdistysten 
puutarhamartat ja muut vapaaehtoiset. 
 
Koulutetut martat toimivat tiedon välittäjinä, 
järjestävät marttailtoja ja innostavat ja opastavat 
vieraslajien torjuntaan. Ohjelma, jossa linkki 
ilmoittautumiseen löytyy täältä.   
 
Lue lisää VieKas LIFE  (2018–2023)  -hankkeesta. 

 

 

 

 
 

Monivuotiset ja monikäyttöiset 
köynnökset -verkkoluento 

Tervetuloa Monivuotiset ja monikäyttöiset 
köynnökset -verkkoluennolle (Teams) 28.4. klo 
17.00-17.45 

Köynnöksillä voi peittää ja pehmentää, koristaa ja 
korostaa. Ne sopivat niin säleikköön, pergolaan, 
rinteisiin, kivien päälle, puiden rungoille kuin 
kukkaryhmiinkin. Osa köynnöksistä tarvitsee tukea, osa 
kiipeää omin voimin. Luennolta saat vihjeitä ja ideoita 
köynnösten käyttöön kotipihassa Etelä-Hämeen 
Marttojen puutarha-asiantuntija Arja Pehkoselta. 
 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset täältä! 

 

 

 

 



 

Pieni, satoisa keittiöpuutarha -
verkkoluento 

Tervetuloa Pieni, satoisa keittiöpuutarha -
verkkoluennolle (Teams) 4.5. klo 17.00-17.45 

Pienikin viljelmä ruukuissa tai laatikossa voi olla satoisa 
ja monipuolinen kun hyödynnät sen mahdollisimman 
hyvin. Aloita viljely aikaisin, tee uusintakylvöjä syksyn 
satoa varten, hyödynnä rivivälit ja ota lautaselle myös 
kukkia ja lehtiä. 

Luennolta saat vihjeitä ja ideoita keittiöpuutarhan 
viljelyyn Etelä-Hämeen Marttojen puutarha-
asiantuntija Arja Pehkoselta. 

 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset täältä! 

 

 

 

 

Etelä-Karjalan marttojen kevään koulutuksia 

  
Garderobi: harkitse, korjaa, kierrätä -ketjukoulutukset: 

8.2. klo 16:30-17:30   Ruokolahti/ Rautjärvi/Parikkala 

8.2. klo 18:00-19:00   Imatra/Joutseno 

9.2. klo 16:30-17:30   Lappeenranta/Ylämaa/Taipalsaari 

9.2. klo 18:00-19:00   Savitaipale/Luumäki/Suomenniemi/Lemi 

   

Yksi maapallo riittää -ketjukoulutukset: 

16.3. klo 16:30-17:30: Ruokolahti/Rautjärvi/Parikkala 

16.3. klo 18:00-19:00: Imatra/Joutseno 

17.3. klo 16:30-17:30: Lappeenranta/Ylämaa/Taipalsaari 

17.3. klo 19:00-19:00: Savitaipale/Luumäki/Suomenniemi/Lemi 

 
Lisää ketjukoulutuksia löydät täältä 
  
Etäystäväkahvila senioreille  11.2.2021 klo 14-15.30 

Tervetuloa Ystäkahvilaan ystävänpäivän etkoille Teamsin kautta 

  
Sähköinen jäsenrekisterikoulutus Martoille  to 11.2. klo 17-17-45 



 

Sähköisen jäsenrekisterin käyttö ja päivittäminen 

  

Ässäkokki -kurssit: 1.3. klo 10-12.30  ja  1.3. klo 13:30-16 

Maksuttomat kurssit on suunnattu 8–12-vuotiaille koululaisille. 

   

Pakkausmerkinnät -verkkoluento  10.3. klo 17-18:00 

   

Marttojen kotisivut kuntoon -jatkoverkkoluento  31.3. klo 17-18:00 

   

Kevään Martat vinkkaa -verkkoluennot löydät täältä 

 

Tapahtumat järjestetään etäyhteyksin TEAMS -sovelluksen avulla. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset linkkien kautta. 

 

Lisäohjeita TEAMS -koulutukseen liittymiseen löydät täältä 

TEAMS tutuksi -ohjevideo löytyy täältä 

 

Lisää koulutuksia löytyy Tapahtumakalenterista, käy tutustumassa! 

 

Tervetuloa mukaan koulutuksiin! 
 

 

 

 
 

Marttojen viikkovinkit 
 
on uusi neuvonnallinen Livelähetys  
Etelä-Karjalan Martat vinkkaa  
-Facebook -sivulla. 
 
Reilun vartin mittaiset vinkkaukset 
pidetään tiistaisin klo 17 vaihtuvin teemoin 
 
Tutustu teemoihin tästä ja tervetuloa 
linjoille!  

 

 

 
  



 

Järjestöasu 
 

Vielä ehtii tilaamaan järjestöasuja! 

 

Tilaus tulee toimittaa piiriin 22.2. mennessä 

sähköpostilla etela-karjala@martat.fi tai 

maapostilla: Valtakatu 45, 53100 Lappeenranta. 

 

Asut toimitetaan piiriin 30.5.2020. 

Tilauslomakkeen ja kokotaulukon löydät täältä. 

 

 

 

 
 

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 
  

Toimisto on avoinna sopimuksen mukaan. 

Tavoitat meidät joko sähköpostitse 

etela-karjala@martat.fi tai puh. 010 838 5687. 

 

Ikäihmisille suunnattu MIELENTERVEYS ELÄMÄNTAITONA -

verkkokoulutus maaliskuussa. Lisätietoa ja ilmoittautumiset tästä 

Järjestää Saimaan kriisikeskus 
 

Hyvää kevättä toivottaa Etelä-Karjalan Martat ry 

 

 


