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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 
  

Uusia koulutuksia: Vertaismarttojen peruskoulutukset 10.11. klo 17:00 sekä 17.11. klo 

17:00. Luotuasi käyttäjätunnuksesi, pääset ilmoittautumaan koulutuksiin. 

 

Marttaliiton yhteyshenkilö marttatilastoasioissa on Emilia Laine. Voitte olla Emiliaan 

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

 



 

Puheenjohtajakoulutus 2022:  
Ideoita ja intoa marttayhdistyksen 
toimintaan  

Tule mukaan oppimaan, innostumaan ja jakamaan 
ideoita. Marttaliitto toteuttaa keväällä 2022 toisen 
marttayhdistysten puheenjohtajien 
verkkokoulutuskokonaisuuden.  
 
Koulutus koostuu kuudesta eriteemaisesta 
kokoontumiskerrasta, jotka käsittelevät yhdistyksen 
puheenjohtajan tehtävää ja yhdistyksen toimintaa eri 
näkökulmista. Lisäksi koulutukseen sisältyy välitehtäviä 
ja yksi alueellinen tapaaminen omassa piirissä.  

Koulutus on tarkoitettu kaikille marttayhdistysten 
puheenjohtajille. Koulutusryhmään mahtuu 100 
osallistujaa. 
 
Koulutus toteutetaan Teamsilla ja sen materiaalit 
tulevat Martta-akatemiaan. Toivomme, että mukaan 
ilmoittautuvat osallistuvat kaikkiin koulutuskertoihin. 
 
Koulutusta johdattelevat Marttaliiton 
kansalaistoiminnan ja viestinnän johtaja 
Reija Salovaara ja kansalaistoiminnan koordinaattori 
Emilia Laine.  

Ilmoittaudu koulutukseen  
 

 

 

Hyvästä arjesta parempi maailma 
 

Tervetuloa Vuoksen varrelle suunnittelemaan 

marttayhdistyksen toimintaa vuodelle 2022! 

  

Toiminnansuunnitteluilta 

järjestetään to 11.11. klo 17:30-19:30 

Kulttuuritalo Virrassa Imatralla 

 

Tilaisuus on avoin kaikille martoille. Erityisesti 

toivomme mukaan yhdistyksen hallituksen jäseniä 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä 
 

 



 

Marttayhdistyksen hallituksen 
jäsenten koulutus 
  

ti 16.11. 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 

toimintasuunnitelmaan ja ajankohtaisiin asioihin.   

 

Tervetuloa mukaan, ilmoittaudu tästä 
 

 

 

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

18.11.2021 klo 17:30-19 Lappeenranta, Marttakeskus 

 

Mahdollista osallistua TEAMSin kautta etänä! 
 

Luvassa kivoja toimintavinkkejä!  

Valmistetaan yhdessä maistuvaa, ilmastokestävää ja 

terveellistä välipalaa. 

 

Koulutus antaa valmiudet pitää pieniä työpajoja 

lähikoululla, pikkukokkikerhoissa, lapsenlapsille jne. 

Rima ei ole korkealla, joten rohkeasti mukaan! 

 

Koulutukseen osallistuminen ei velvoita mihinkään. 

Tervetuloa mukaan! 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja linkkien kautta. 
 

 

 

Hankkeessa on valmistunut uunituore 

ILMASTOvälipalaa - porkkanarieskat -viedo 

Pääset katsomaan videon täältä 

 

 



 

Annos Afrikkaa -ruoanvalmistuskurssi 
 

Tule mukaan maukkaalle makumatkalle kiehtovaan Afrikkaan! 

Ti 23.11.2021 klo 16:30-19:30 

Etelä-Karjalan Marttakeskukseen, Valtakatu 45, Lappeenranta 

 

Martat ovat tehneet jo 41 vuoden ajan kehitysyhteistyötä eri 

maissa ja tämän innoittamana syntyi mainio kurssiaineisto. 

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä 
 

 

 

Ekosiivous ja ympäristön 
kemikaalikuorma 
  

Miten sinä voit vaikuttaa siihen, että yksi maapallo 

riittää meille kaikille? 
  

Kestävästi Kaakossa -hankkeen verkkokurssisarjan 

tavoitteena on kestävän kehityksen näkökulmien 

parempi huomioiminen arjessa. 

 

Kurssi sisältää: 

Ekosiivous ja ympäristön kemikaalikuorma - 

TEAMS-luennon ke 24.11. kello 16.30-17.30 

sekä 

Tutustumiskäynnin to 25.11. klo 15:30-16:30  

Tyyki-käsityökauppaan 

 

Voit osallistua molempiin tapahtumiin tai vain toiseen. 

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä 
 

 

 

 

Marttojen vinkit 
ilmastoystävälliseen jouluun 

Vietä tunnelmallinen joulu ilman ilmastoahdistusta ja 
muista, että rakkaasta juhlasta selviää vähemmälläkin. 

Tule hakemaan vinkkejä tunnelmallisen ja maukkaan 
joulun valmisteluihin. 
 
Ti 7.12. klo 15-17:00 Lappeenrannan Pääkirjasto 
Ke 8.12. klo 14-16:00 Me-talo, Lappeenranta 
To 9.12. klo 15-17:00 Imatran Pääkirjasto 
 
Linkkien kautta löydät lisätietoja tapahtumista. 

 



 

 

 

Kestävät valinnat 

Savitaipaleen kunnankirjastossa ke 15.12. klo 15-17 
 
Kestävästi Kaakossa -hankkeen tapahtumassa saat 
neuvoja hiilijalanjäljen pienentämiseen arjessasi. 
Lisätietoja tapahtumasta löydät täältä 

 

 

 

 

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 maanantaisin klo 10-15:00, 

muulloin sopimuksen mukaan. 

Tavoitat meidät sähköpostitse etela-karjala@martat.fi 

tai puh. 050 448 3112. 

  
 

 

Toiminnaniloa toivottelee Etelä-Karjalan Martat ry 

 

 

 


