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      Etelä-Karjalan Marta ry 100 vuotta! 

  

Etelä-Karjalan Martat ry vuosikokous 
 

KUTSU  

ETELÄ-KARJALAN MARTAT RY:N VUODEN 2021 VUOSIKOKOUKSEEN  

Aika: torstai 20.5.2021 klo 18:00 alkaen  

Paikka: Etelä-Karjalan Martat ry:n toimisto, Valtakatu 45, Lappeenranta  

Ennen kokousta klo 17:45 on vapaamuotoiset kokouskahvit etäyhteydellä.  

  

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.  

OSALLISTUMINEN KOKOUKSEEN  

Etelä-Karjalan Marttojen hallitus päätti kokouksessaan 23.3.2021, että vuosikokous 

järjestetään koronaepidemian vuoksi etäyhteydellä (Teams-sovellus).  

Marttayhdistykset nimeävät kokoukseen varsinaiset kokousedustajansa, joiden on 

ilmoittauduttava kokoukseen liitteenä olevalla valtakirjalla (Valtakirja vuosikokous 2021) 

3.5.2021 mennessä. 

Valtakirja lähetetään sähköpostitse osoitteeseen etela-karjala@martat.fi 

Yhdistys voi valtuuttaa toisen marttayhdistyksen (esim. naapuriyhdistyksen) 

kokousedustajan edustamaan ja käyttämään äänioikeutta kokouksessa.   

Kokoukseen voivat osallistua tällä kertaa vain marttayhdistyksen valitsemat varsinaiset 

kokousedustajat tai varaedustajat.  

Ilmoittautuneille lähetetään Teams-kutsu sähköpostiin kokousaineistoineen noin viikkoa 

ennen kokousta. Pyydämme kokoukseen osallistuvia tutustumaan  

Teams-sovellukseen etukäteen joko tämän videon kautta tai 

osallistumaan marttapiirin järjestämään Teams tutuksi -koulutukseen 12.5.2021 

Piirin hallituksen jäsenillä, piirin toimihenkilöillä, kunniapuheenjohtajalla ja 

kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi läsnäolo-oikeus on niillä, 

joille kokous sen yksimielisesti myöntää. Myös heidän tulee ilmoittautua kokoukseen 

3.5.2021 mennessä.                                                                                 

Piirin kokouksessa on kullakin läsnä olevalla virallisella kokousedustajalla yksi ääni.  

 

https://www.martat.fi/etela-karjala/marttailu/jasentiedotteet/
https://youtu.be/hQe4QsLFSEY
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/teams-tutuksi-koulutus/?post-id=146096


 

HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI 2021-2023  

Vuosikokouksessa valitaan piirin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 

vuosille 2021-2023  

Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet:  

                                                                                                                        

Kaipia-Junnonen Eija, Lemi (alkaen 2017-)   

Kojo Heidi, Rautjärvi (alkaen 2019-)  

Ramula Sari, Savitaipale (alkaen 2017-)  

Tirri Jaana, Ruokolahti (2015-2021, ei asetu ehdolle vaaliin)  

  

Hallituksessa jatkavat:  

Ahtiainen Sirpa, Imatra (alkaen 2016-)  

Heimonen Eeva-Liisa, Imatra (alkaen 2014-)  

Partanen Tuula, Lappeenranta (alkaen 2016-)  

Viskari-Lippojoki Ulla, Lappeenranta (alkaen 2020-)  

 

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. Puheenjohtajana jatkaa 

Anna-Liisa Pekkanen.  

Pyydämme marttayhdistyksiä toimittamaan esitykset hallituksen jäsenen vaaliin liitteenä 

olevalla lomakkeella (ehdokaslomake hallituksen jäsenen vaaliin) 28.4.2021 

mennessä sähköpostilla osoitteeseen tuija.valjakka@martat.fi tai   

postiosoitteella Etelä-Karjalan Martat ry/Tuija Valjakka, Valtakatu 45, 53100 

Lappeenranta.  

Kirjepostina toimitetussa ehdokasasettelussa postileiman päivämäärä on oltava 

28.4.2021 tai aikaisempi 

 

Helpotuksia yhdistyksen kokouksiin 
 

Kokoontumisrajoitukset eivät koske yhdistysten vuosikokouksia 

 

Eduskunnan oikeusasiamiehen tekemän ratkaisun mukaan tavanomaiset pienten 

yhdistysten vuosikokoukset eivät ole yleisötilaisuuksia, joita mahdolliset 

kokoontumisrajoitukset koskevat.  

 

Kokoukset on silti suositeltava järjestää etäyhteyksiä käyttäen, mikäli se suinkin on 

mahdollista. Jos kokous järjestetään paikan päällä, se pitää joka tapauksessa järjestää 

mahdollisimman terveysturvallisesti. 

  

https://www.martat.fi/etela-karjala/marttailu/jasentiedotteet/
mailto:tuija.valjakka@martat.fi


 

Uusi laki valmisteilla: 

kevätkokousten siirtäminen 30.9.2021 mennessä pidettäviksi 
 

Oikeusministeriössä valmistellaan parhaillaan jäsenkokousten etäosallistumisen 

mahdollistavan väliaikaislain voimassaolon jatkamista 30.6.2022 saakka. Laki on tällä 

hetkellä voimassa 30.6.2021 asti.  

 

Samalla esitetään lakimuutosta, jonka perusteella yhdistysten vuoden 2021 

kevätkokoukset olisi mahdollista siirtää pidettäväksi 30.9.2021 mennessä. 

 

Muutokset eivät ole vielä voimassa, mutta niitä käsitellään kiireellisinä.  Käytännössä 

yhdistykset voivat nyt siirtää kokouksensa pidettäväksi 30.9.2021 mennessä. 

 

Marttailuterveisin Reija Salovaara kansalaistoiminnan johtaja 
 

 

 

Vuosikokousjärjestelyissä kannattaa 

huomioida seuraavat asiat: 
• Kokouskutsu annetaan normaalisti, mutta siinä 

on syytä painottaa, että kokoukseen ei saa tulee 

vähänkään sairaana ja että kokoukseen 

osallistumista pyydetään muutenkin 

välttämään tässä erityistilanteessa. 

• Vuosikokoukseen on syytä järjestää 

etäosallistumismahdollisuus, mikäli se on 

suinkin mahdollista. Etäkokouksen 

toteutuksessa voi käyttää vaikkapa 

maksutonta https://meet.jit.si/-sovellusta. 

• Yhdistyksen kokouksella pitää aina olla 

kokouspaikka, johon jäsen voi saapua. Näin 

siitä huolimatta, että etäosallistuminen on 

mahdollista. 

• Yhdistyksen hallituksen on hyvä edellyttää 

kokoukseen osallistujilta 

ennakkoilmoittautumista sekä ilmoitusta siitä, 

osallistuuko henkilö kokoukseen paikalle 

saapuen vai etäyhteydellä.  

• Mahdolliset sisätiloissa järjestettävät 

kokoukset tulee järjestää riittävän suuressa 

tilassa, ja rajata osallistujamäärä niin, että 

riittävät turvavälit on mahdollista säilyttää. 

• Kokouksesta tulee tehdä mahdollisimman 

lyhytkestoinen. 

• Kokouksessa tulee käyttää kasvomaskeja. 

Tarjolla on hyvä olla kertakäyttöisiä maskeja. 

• Tarjoiluja tai muuta toimintaa ei kokouksen 

yhteyteen kannata järjestää. 

• Kokoustilan siivoamisessa kannattaa 

huomioida erityisesti ovenkahvojen, hanojen ja 

saniteettitilojen pudistaminen. 

• Kokoukseen voi myös antaa valtakirjan toiselle 

henkilölle. 

https://meet.jit.si/-sovellusta


 

• Mikäli turvallisen vuosikokouksen 

järjestämisessä on suuria vaikeuksia, riittää 

laillisen kokouksen järjestämiseen jopa se, että 

paikalla on vain yksi jäsen, kunhan kokous on 

laillisesti kutsuttu koolle. Tällainen olisi 

tietysti aivan poikkeuksellista. Useimmiten 

paikalla on sentään ainakin muutama henkilö, 

mutta ei välttämättä edes niin montaa kuin 

sääntöjen mukaan kokouksessa tarvittaisiin 

kokousvirkailijoita. Tällöin kokouksen 

puheenjohtajan ja sihteerin tehtävät ym. 

hoitavat ne, jotka ovat paikalla. 

• Kokouksen mahdollista äänestystä tai 

henkilövalintoja ei tarvitse järjestää suljettuna 

lippuäänestyksenä tai millään sähköisen 

äänestämisen järjestelmällä. Äänestys voidaan 

toteuttaa avoimesti. Jos vain pieni osa 

osallistujista on etänä, voi kokouspaikalla olla 

esimerkiksi puhelimella paikalla ns. uskottu 

henkilö, joka kertoo tai kirjoittaa 

äänestyslapulle puhelinäänet kuten 

kokouspaikalla olevatkin. Yleensä vaali ei 

aiheuta suurta ongelmaa, sillä yhdistysten 

kokouksissa henkilövaaleja on vain harvoin ja 

henkilövalinnat valmistellaan ennakkoon. 

• Kaikki kokouksen osallistujat on tärkeää 

kirjata ylös, jotta jokainen mukana ollut 

pystytään tarvittaessa tavoittamaan 

VUOSIKOKOUSTEN AINEISTOT 
    

 

 

Jäsenrekisterin päivittäminen 
Muistattehan päivittää jäsenrekisteriin piirin kokousedustajat 23.4. mennessä. 

Edustajat voi valita hallituksen kokouksessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Marttabrändi uudistuu 
Uusi marttabrändi otettiin käyttöön koko järjestössä tänä 

keväänä näkyen esimerkiksi Marttojen visuaalisessa ilmeessä.  

Viestintämateriaali  Yhdistyskanavassa  
   

 

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/vuosikokousjarjestelyt/
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/viestintamateriaalia/


 

 

 

Garderobi -verkkoluennot 
Harkitse – huolla ja korjaa – 

pidennä käyttöikää ja kierrätä 

7.4. klo 13-14:00 

7.4. klo 17-18:00 

Verkkoluennot toteutetaan TEAMS-verkkoalustalla. 

 

Lue lisää ja ilmoittaudu linkkien kautta! Tervetuloa! 

 

 

 

 

ILMASTOruukku -koulutus 

TEAMS -verkkokoulutuksessa otetaan haltuun 

ilmastokestäviä pieniä puutarhateemoja 

 

8.4. klo 13-15 Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala 

8.4. klo 16-18 Lpr, Lemi, Luumäki, Savitaipale, T-saari 

Lue lisää ja ilmoittaudu linkkien kautta! 

Järjestäjä: ILMASTOkoti Karjalan kylillä -hanke 
 

 

 

 

Kestävästi Kaakossa -hankkeen 

TEAMS verkkokurssisarja 

8.4. klo 16:30-17:30  

Kestävä arki ja vastuulliset ruokavalinnat 

15.4. klo 16:30-17:30 

Kierrätys ja jätteiden vähentäminen 

 

Lue lisää ja ilmoittaudu linkkien kautta! 
 

 

Etäneuvontaa 

Kestävästi Kaakossa -hanke on Kymenlaakson Marttojen ja Etelä-Karjalan Marttojen 

yhteinen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen maaseuturahaston rahoittama hanke. 

Sen tavoitteena on kestävän kehityksen, kiertotalouden ja resurssiviisaiden näkökulmien 

parempi huomioiminen ruoanvalmistuksessa, jätteiden lajittelussa ja siivouksessa. 

Pyrimme edistämään yhteisöllisyyttä toteuttamalla kestävä kehitys -teemaista toimintaa, 

joka kokoaa yhteen eri-ikäisiä alueen toimijoita.   

Hanke tarjoaa Maaseudun yhdistyksille ja yhteisöille järjestettäviä 

maksuttomia TEAMS-verkkokursseja, 1-3 kokoontumista. 

 

Kurssisarjan teemoja ovat arjen kestävät valinnat ruoanvalmistuksessa ja 

https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/garderobi-verkkoluento-teams-sovelluksen-avulla-2/?post-id=145451
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/garderobi-verkkoluento-teams-sovelluksen-avulla/?post-id=145324
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/ilmastoruukku-koulutus/?post-id=145659
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/ilmastoruukku-koulutus-2/?post-id=145668
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/kestavasti-kaakossa-hankkeen-verkkokurssisarja-teams/?post-id=145981
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/kestavasti-kaakossa-hankkeen-verkkokurssisarja-teams-2/?post-id=145989


 

ympäristöasioissa sekä tarvittaessa yleisötapahtumien kestävät tarjoilut.  

Avainsanoja ovat kasvisruoka, lähiruoka, ruokahävikki, hiilijalanjälki, kohtuullisuus, 

kiertotalous, lajittelu ja varautuminen.    

Ota yhteyttä, sovitaan teemat ja ajankohdat.  

Lisätietoja Hankeasiantuntija Minna Paajanen  

minna.paajanen@martat.fi 050 301 2047   

 

 

 

Tervetuloa Marttoihin! 

Tule mukaan marttailemaan – yksin tai yhdessä ystävien 

kanssa. Kaikki ovat tervetulleita tutustumaan 

marttojen harrastustoimintaan ja liittymään mukaan 

aktiiviseen järjestöömme. Marttaillaan yhdessä! 

 

14.4. klo 15-16:00  tai 

15.4. klo 17-18:00 

TEAMS-sovelluksella järjestettävä ilaisuus on 

tarkoitettu uusille marttajäsenille tai 

marttatoiminnasta kiinnostuneille! 

Lue lisää ja ilmoittaudu ylläolevasta linkistä! 

 

 

 

Hyvän mielen eväät! -etäryhmä maanantaisin 

Vilppu, vapaaehtoistoiminnan -hanke 

 

järjestää Hyvän mielen eväät! -etäryhmän, joka kokoontuu ikäihmisten hyvinvoinnin 

tukemiseen kuusi kertaa alkaen 19.4. klo 14-15:30. 

 

Mukaan mahtuu kerralla 8 osallistujaa. Toiminta on suunnattu kaikille yli 65 -vuotiaille. 

Ohjaajina toimivat vapaaehtoiset martat ja kotitalousneuvoja. 

 

Lue lisää linkistä! Etäryhmän kokoontuminen toteutetaan TEAMS-verkkoalustalla. 

 

 

Etäystäväkahvila senioreille 

27.4.2021 klo 14-15.30 

Etäystäväkahvila on suunnattu enioreille (ikä 65+ ). 

Tapahtumassa tietoa terveellisestä ruoasta, askartelua, 

jumppaa, musiikkia ja virtuaalikahvittelua.  

Toteutus TEAMSin kautta. 

mailto:minna.paajanen@martat.fi
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/tervetuloa-marttoihin/?post-id=146007
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/tervetuloa-martaksi-3/?post-id=146009
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/hyvan-mielen-evaat-etaryhma-maanantaisin/?post-id=146050
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/etaystavakahvila-senioreille/?post-id=146054


 

Lue lisää ja ilmoittaudu yllä olevan linkin kautta. 

Järjestää: Vilppu vapaaehtoistoiminnan -hanke 

 

 

 

 

Maailman suurin marttailta 
on vuonna 2021 vaatteidenvaihtopäivä. 

Tänä vuonna sitä vietetään päivän sijaan koko viikon 

teemalla: Vaihda, lainaa ja lahjoita 

 

19.4. 20.4. ja 21.4. klo 17 voit seurata Facebook-livejä 

Etelä-Karjalan Martat vinkkaa -sivuilla 

 

Etelä-Karjalan Martat järjestää kaikille avoimen  

Maailman suurin marttaillan verkossa 22.4.2021 klo 17-

18 Teams-yhteydellä  

Tapahtuman teemana: Katse garderobiin ja 

vastuulliseen kuluttamiseen  

 

Tervetuloa linjoille, linkin kautta pääset 

ilmoittautumaan! 

 

 

 

 

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! 

 

 

https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/maailman-suurin-marttailta/?post-id=146092
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/maailman-suurin-marttailta/?post-id=146092
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/monivuotiset-ja-monikayttoiset-koynnokset-verkkoluento/


 

 

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! 

 

 

 

 

Siivoa kuin mummo! 

6.5. klo 13-14:30 

Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala 

 

6.5. klo 16-17:30 

Lpr, Lemi, Luumäki, Savitaipale, Taipalsaari 

 

Koulutuksessa tutustutaan isoäidin siivousvinkkeihin 

sekä puhdistusaineiden ympäristömerkintöihin. 

 

Lue lisää ja ilmoittaudu linkeistä. 

Järjestää ILMASTOkoti Karjalan kylillä -hanke 

 

 

 

 

Tilaa Marttaliiton yhdistyskirje 

Yhdistyskirjeestä saat ajankohtaista tietoa ja ideoita 

yhdistyksen tai toimintaryhmän toimintaan. 

 

Pääset tilaamaan kirjeen tästä 

Aiemmin ilmestyneitä kirjeitä pääset lukemaan tästä 

 

 

 

https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/pieni-satoisa-keittiopuutarha-verkkoluento/
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/siivoa-kuin-mummo/?post-id=145675
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/siivoa-kuin-mummo-2/?post-id=145684
https://us8.list-manage.com/subscribe?u=71271ca4a4c8f83490dbec12d&id=f6f1dea62c
https://us8.campaign-archive.com/home/?u=71271ca4a4c8f83490dbec12d&id=f6f1dea62c


 

 

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. 050 448 3112. 

 

 

Ruokakasvatuskirja 

Irina ja Nailon Piit - Yllättävä päivä maitotilalla.  

Koodilla MARTAT15 saat kokonaistilauksesta 

verkkokaupassa www.lehmakirja.fi 15% alennuksen. 

Alennus on voimassa huhtikuun loppuun asti! 
 

 

Website 

 

Facebook 

 

Twitter 

 

Instagram 

   

 

 

 

https://www.martat.fi/marttapiirit/etela-karjala/palvelut-ja-tuotteet/kotiapu/
https://www.martat.fi/etela-karjala/wp-content/uploads/sites/4/2021/03/Irina-ja-Nailon-Piit-Yllattava-paiva-maatilalla.pdf
http://www.lehmakirja.fi/
http://www.martat.fi/etela-karjala
https://www.facebook.com/Etel%C3%A4-Karjalan-Martat-vinkkaa-623267724361878/
https://twitter.com/ekarjalamartat
https://www.instagram.com/ekarjalamartat/
https://www.facebook.com/Etel%C3%A4-Karjalan-Martat-vinkkaa-623267724361878/
https://twitter.com/ekarjalamartat
https://www.instagram.com/ekarjalamartat/
http://www.martat.fi/etela-karjala

