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Etelä-Karjalan Martat ry 100 vuotta! 
 

 

  

 

  

 

 

Lataa Martat-sovellus 

 

Parasta apua omasta taskustasi! 

Martat-sovellus tarjoaa Marttojen parhaat arkea 

helpottavat vinkit – henkilökohtaisesti räätälöidyssä 

paketissa 

 

Lue lisää täältä! 
 

 

 

Martta-akatemia 

on sähköinen oppimisalusta, jonka webinaareissa, kursseilla ja ketjukoulutuksissa voit 

perehtyä kiinnostaviin teemoihin. Voit katsoa näitä myös tallenteina.  

  

Oletko uusi Martta-akatemiassa?  

Jotta voit osallistua webinaareihin ja koulutuksiin sekä suorittaa kursseja, on sinulla 

oltava henkilökohtainen käyttäjätunnus. Luo se heti täällä 

 

Tulevia järjestökoulutuksia: Marttatilaston käyttökoulutus 29.9. klo 17:00. 

Koulutusesta tulee tallenne Martta-akatemiaaan. 

Tällä teemalla on luvassa alkuvuodesta myös koulutusta, päivämäärä tarkentuu, seuraa 

tiedottamista. 

   

Marttaliiton yhteyshenkilö marttatilastoasioissa on Emilia Laine. Voitte olla Emiliaan 

yhteyksissä tilastointiin liittyvissä kysymyksissä: emilia.laine@martat.fi  

 

 

 

https://www.martat.fi/sovellus/
https://moodle.mmg.fi/martat/login/index.php
mailto:emilia.laine@martat.fi


 

 

Lokakuu on puurokuu 

Tule hakemaan vinkkejä puurojen valmistukseen ja 

kuulemaan Marttojen kehitysyhteistyöstä. 

Samalla voit tutustua Martat sovellukseen. 

Martat vinkkaa -tapahtumista lisätietoja linkeistä 

5.10. klo 15-17:00 Lappeenrannan pääkirjasto 

6.10. klo 13-15:00 Me-talo, Lappeenranta 

7.10. klo 15-17:00 Imatran pääkirjasto 
 

 

 

 

Neuvoja kestävään arkeen  

Omilla pienillä arjen teoilla voit vaikuttaa! 

   

Tervetuloa mukaan TEAMS-luennoille: 

5.10. klo 16:30-17:30 

Kierrätys ja jätteiden vähentäminen 

3.11. klo 16:30-17:30 

Vastuullinen vaatekaappi  

24.11. klo 16:30-17:30 

Ekosiivous ja ympäristön kemikaalikuorma 

Lue lisää ja ilmoittaudu luennoille linkkien kautta! 

   

Kestävät valinnat -tapahtuma: 

14.10. klo 15-17:00 Ruokolahden Kunnankirjasto 

Neuvoja hiilijalanjäljen pienentämiseen omassa arjessa 

ja miten voi jokapäiväisillä valinnoilla vaikuttaa siihen, 

että yksi maapallo riittää? Lue lisää linkin kautta! 
   

Järjestää Kestävästi Kaakossa -hanke 
 

 

 

 

Energiaälyä-ketjukoulutus 
   

11.10. klo 16:30-18:00 Lappeenranta 

12:10 klo 16:30-18:00 Imatra 
   

Tule mukaan ketjukoulutukseen!  

Keskustellaan kotitalouksien energiankäytöstä ja 

-säästöstä ja pohditaan, miten jokainen voi vaikuttaa 

asumisen ilmastovaikutuksiin. 

Lue lisää ja ilmoittaudu linkeistä! Tervetuloa! 

https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/martat-vinkkaa-erilaiset-puurot/?post-id=147034
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/martat-vinkkaa-erilaiset-puurot-me-talo/?post-id=147191
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/martat-vinkkaa-erilaiset-puurot-2/?post-id=147188
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/kierratys-ja-jatteiden-vahentaminen/?post-id=146951
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/vastuullinen-vaatekaappi/?post-id=146953
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/ekosiivous-ja-ympariston-kemikaalikuorma/?post-id=146955
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/kestavat-valinnat/?post-id=147217
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/energiaalya-ketjukoulutus-lappeenrannassa-11-10/?post-id=147022
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/energiaalya-ketjukoulutus-imatralla-12-10/?post-id=147025


 

  
 

 

 

Ystäväkahvila senioreille 

12.10.2021 klo 13-15, Marjola, Lappeenranta 

Järjestämme  Vilppu vapaaehtoistoiminnan -hankkeessa 

senioreille (ikä 65+ ) hyvän mielen tapahtuman. 

Ohjelmassa mm. luontopolku tehtävärasteineen, 

ruokabingo, kahvittelua ja mukavaa yhdessäoloa. 

 

Tule rohkeasti mukaan! 

Vietetään mukava hetki toistemme seurasta nauttien. 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja täällä 

 

 

 

  

 
 

 

Senioritukimartta-koulutus 

21.10.2021 klo 9:30-14:30, Kymen Paviljonki, 

Kuusankoski 

Senioritukimartan tehtävänä on toimia vapaaehtoisena 

apuna kursseilla ja muissa tapahtumissa. 

Vireästi Kaakossa -toiminnan järjestämä koulutus on 

suunnattu uusille ja jo toimiville senioritukimartoille. 

Koulutuksen ohjelma ja ilmoittautumiset täältä 
 

 

 

 
 

 

Digikoulutus martoille! 

25.10.2021 klo 10-15:00, Imatran Kylpylä 

Älylaitteiden käyttö ja hallinta. 

Opetellaan käytännönläheisiä digitaitoja, kuten 

sähköinen tunnistautuminen  ja verkkopalvelut.   

Tutustutaan Martat-mobiilisovellukseen. 

Lue lisää ja ilmoittaudu täällä 

 

 

https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/ystavakahvila-senioreille/?post-id=146987
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/senioritukimarttakoulutus/?post-id=147155
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/digikoulutus-martoille/?post-id=147111


 
 

 

Kaikkea kohtuudella 

Marttailuviikolla -tapahtumat 

  

25.10.2021 klo 16-18:00, Pääkirjasto, Lappeenrata 

27.10.2021 15-17:00 Pääkirjasto, Imatra 

Apunasi ja ilonasi - Martat-sovellus 

Kestävä vastuullinen ruoka 

 

Tule hakemaan vinkkejä, miten pienetkin askeleet 

vievät eteenpäin kohti ympäristöystävällistä 

ruokavaliota ja tutustu samalla marttatoimintaan. 

Tarkempi ohjelma löytyy linkkien kautta! 

 

Lappeenrannan kaupunki tarjoaa kaupungintalon 

valaisemisen illan hämärtyessä. Marttojen toiminta 

tulee näkyväksi, kun kaupungintalon julkisivu 

valaistaan marttojen järjestövärillä sinisellä. 

 

 

 

 
 

 

Ässäkokki -kurssit 

  

27.10.2021 klo 10-12:30 Marttakeskus, Lappeenranta 

28.10.2021 klo 10-12:30 Marttakeskus, Lappeenranta 

Maksuttomat Ässäkokki -kurssit on suunnattu 

8–12-vuotiaille koululaisille. 

Kokkaillaan porukalla kekseliästä, sesonkien mukaista, 

kasvispainotteista ja taloudellista ruokaa. 

Kursseilla sama sisältö. 

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan linkkien kautta! 

 

Kurssit toteutetaan Etelä-Karjalan Osuuskaupan kanssa 

 

 

Marttayhdistyksen hallituksen 

jäsenten koulutus 
  

16.11.2021 klo 17-18:30 TEAMS-verkkoalustalla 

Koulutus on tarkoitettu kaikille 

marttayhdistysten hallituksen jäsenille. 

Koulutuksessa käydään keskustellen läpi hallituksen 

jäsenten tehtävät ja roolit, tutustutaan vuoden 2022 

https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/kaikkea-kohtuudella-marttailuviikolla-tapahtuma-lappeenrannassa-25-10-klo-16-alkaen/?post-id=147206
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/kaikkea-kohtuudella-marttailuviikolla-tapahtuma-imatralla-27-10-klo-15-alkaen/?post-id=147212
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/assakokki-kurssi-27-9-2021-klo-10-12-30/?post-id=147134
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/assakokki-kurssi-28-9-2021/?post-id=147141


 

toimintasuunnitelmaan ja ajankohtaisiin asioihin.  

 

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä, tervetuloa! 
 

 

 

 
 

 

ILMASTOvälipalaa -koulutukset 
  
17.11.2021 klo 13-15:00 Imatra, Kankaan Marttala 

18.11.2021 klo 17:30-19 Lappeenranta, Marttakeskus 
 

Säännöllinen ateriarytmi ja monipuoliset välipalat 

takaavat koululaisen jaksamisen. 

Annamme ohjaajille vinkkejä ja valmistamme 

yhdessä maistuvaa, ilmastokestävää ja terveellistä 

välipalaa. 

 

Koulutus antaa valmiudet pitää pieniä työpajoja ja 

toimintapisteitä lähikoululla, kerhossa, 

pikkukokkikerhoissa, lapsenlapsille tms. 

 
 

 

Koulutukseen osallistuminen ei velvoita mihinkään. 

Tervetuloa mukaan! 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja linkkien kautta. 
 

 

 

 

 

Vertaismarttojen peruskoulutus 

  

Marttaliitto kouluttaa uusia vertaismarttoja yhdistysten tueksi.  

Tule mukaan vapaaehtoisten mukavaan joukkoon. 

Lue lisää koulutuksista ja ilmoittautumisesta täältä 

 

 

 

 

Marttojen kirkkopyhä 3.10.2021 Lappeenrannan kirkossa on 

peruttu poikkeusajan vuoksi. 

Kirkkopyhä järjestetään myöhemmin erikseen ilmoitettavana 

aikana. Toivottavasti voimme kokoontua ja kohdata 

toisemme turvallisesti kirkossa jo ensi vuonna.  

 

 

https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/marttayhdistyksen-hallituksen-jasenten-koulutus/?post-id=146983
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/ilmastovalipala-koulutus-imatra/?post-id=147187
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/ilmastovalipala-koulutus-lappeenranta/?post-id=147176
https://www.martat.fi/etela-karjala/wp-content/uploads/sites/4/2021/09/Vertaismarttojen-peruskoulutus-2021-kutsu.pdf


 

 

 

Tilaa Marttojen uutiskirje 

Pääset tilaamaan itsellesi Marttaliiton uutiskirjeen tästä 
 

Uusimmassa tiedotteessa on jälleen mielenkiintoisia uutisia: 

Leipä lahjaksi #JuuriSinulle haastaa lahjoittamaan joulun alla 

itse tehdyn leivän. Tiedotteessa myös puutarha- ja 

käsityövinkkejä, Marttailuviikon webinaareista ja paljon 

paljon mielenkiintoista. 

Pääset lukemaan viimeisintä tiedotetta tästä. 
 

 

 

 

Kotiapu 

 

Marttojen kotiapu 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 1.11. alkaen 

maanantaisin klo 10-15:00, 

muulloin sopimuksen mukaan. 

Tavoitat meidät joko sähköpostitse 

etela-karjala@martat.fi tai  

puh. 050 448 3112. 

  
 

 

 

 

 

Värikästä syksyä ja 

hyvää Marttailuviikkoa! 

https://us8.list-manage.com/subscribe?u=71271ca4a4c8f83490dbec12d&id=f6f1dea62c
https://us8.campaign-archive.com/?u=71271ca4a4c8f83490dbec12d&id=494eb0547c
https://www.martat.fi/marttapiirit/etela-karjala/palvelut-ja-tuotteet/kotiapu/
mailto:etela-karjala@martat.fi


 

   

Etelä-Karjalan Martat ry 
 

 

 

 

Website  
 

 

Facebook  
 

 

Twitter  
 

 

Instagram  
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