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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! 
 

 

 

Järjestö- ja jäsenchat apuna  
  

Onko sinulla kysyttävää yhdistyksen toiminnasta ja 

jäsenyydestä? 

Järjestö- ja jäsenchat palvelee ti klo 9-11 ja to klo 14-16 

Chatti löytyy: Martat.fi -sivujen Kysy martalta -laatikkoa 

klikkaamalla 
 

 

 

Oletko uusi Martta-akatemiassa?  
  

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

oltava henkilökohtainen käyttäjätunnus. Luo se heti täällä 
  

Uusia koulutuksia: ke 26.1.2022 Marttatilaston käyttökoulutus 

Marttaliiton yhteyshenkilö marttatilastoasioissa on Emilia Laine. 

Voitte olla Emiliaan yhteyksissä tilastointiin liittyvissä 

kysymyksissä: emilia.laine@martat.fi  



 

Facebook-live: Lämpimät juomat 
Ti 4.1.2022 klo 13  

 

Vinkkejä kuumiin juomiin vaikka talviselle retkelle. 

Pohditaan myös termarin peruspuhdistusta. 

 

Seuraa livenä tai sinulle sopivaan aikaan videolta. 

 

 

 

ILMASTOkierrätysaskartelu -kurssit 
  
11.1.2022 klo 13-15:00 Imatra tai TEAMS 

19.1.2022 klo 17-19:00  Lappeenranta tai TEAMS 

 

Saat kivoja kierrätysaskarteluvinkkejä  

eteenpäin vietäväksi lapsille kouluilla, pikkukokeille, 

lastenlapsille... 

Koulutus on maksuton osallistujille ja avoin kaikille.  
TEAMS -osallistuja, lisää ilmoittautuessa kohtaan 
’Lisätietoja’: osallistun TEAMSin kautta! 

Järjestää ILMASTOkoti Karjalan kylillä -hanke 

 

Koulutukseen osallistuminen ei velvoita mihinkään. 

Tervetuloa mukaan! 

Ilmoittautumiset ja lisätietoja linkkien kautta. 
 

 

Martat neuvoo - 
kasviskeittiöstä kaikille 
 

11.1. klo 15-17:00 Lappeenrannan Pääkirjasto 

12.1. klo 15-17:00 Me-talo, Lpr 

13.1. klo 15-17:00 Imatran Pääkirjasto 

 

Tuliko tehtyä uuden vuoden lupauksia terveellisempään 

ruokavalioon? Tai innostuitko uuden vuoden myötä 

lisäämään kasviksia enemmin lautaselle? 

 

Mahtava lupaus, sillä kasvisten osuutta ruokavaliossa on 

hyvä lisätä, vaikka ei kasvissyöjä olisikaan.  

 

Tule hakemaan hyviä kasvisruokailijoille sopivia 



 

ohjeita sinulle sopivana aikana klo 15-17 välillä. 

Paikalla Marttojen kotitalousasiantuntija 

Lisätietoja tästä 
 

 

 

Hyvästä arjesta parempi maailma 
Toiminnansuunnitteluilta marttayhdistyksille 
  

13.1.2022. klo 17:00-19:00 

Etelä-Karjalan Marttakeskus, Valtakatu 45, 

Lappeenranta (kokoustila) 

 

Tervetuloa suunnittelemaan ja osallistumaan vuoden 

2022 toiminnansuunniteluiltaan. Tilaisuus on kaikille 

martoille avoin ja maksuton. 

Tarjoilun järjestämiseksi ilmoittautumiset 10.1.2022 

mennessä tästä 
 

 

 

Ennakkotieto: 
Uusien jäsenten tervetulotilaisuudet 
  
to 17.2.2022 klo 17-19:00 Lappeenranta 

la 19.2.2022 klo 10-12 Imatra 

 

Tiedot tarkentuu, seuraa ilmoittelua! 

 

 

 

Kestävästi Kaakossa -hanketta toteutetaan myös vuonna 2022   

Hanke on Etelä-Karjalan Martat ry:n ja Kymenlaakson Martat ry:n yhteinen Kaakkois-
Suomen ELY-keskuksen maaseuturahaston rahoittama hanke. 
 
Hankkeen tavoitteena on mm. kestävän kehityksen, kiertotalouden ja resurssiviisauden 
näkökulmien parempi huomioiminen ruoanvalmistuksessa, jätteiden lajittelussa ja 
siivouksessa.  
 
Hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja 
sitä rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.   
 
Kiitos yhteistyöstä, iloista joulua ja parempaa vuotta 2022!   

Yhteystiedot ja lisätietoja:  

Minna Paajanen, hankeasiantuntija. puh. 050 301 2047  minna.paajanen@martat.fi  



 

 

Hei,    

kerään kirjoitusaineistoa eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien kokemuksista 
korona-ajalta. Pyytäisin ystävällisesti sekä osallistumaan että jakamaan eteenpäin 
oheista kirjoituskutsua ”Kokemuksia korona-ajasta” verkostoissanne mahdollisuuksienne 
mukaan. Varsinainen kutsu löytyy täältä. 

Kirjoituksia kerätään vuoden 2021 loppuun saakka Tietoarkiston ylläpitämän Penna-
verkkoalustan kautta. Niitä käytetään muun muassa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen 
huippuyksikön (CoE AgeCare) tutkimuksissa ja ne arkistoidaan pysyvästi 
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon myöhempää tutkimus-, opetus- ja opiskelukäyttöä 
varten, jos kirjoittaja antaa siihen luvan. Osallistuminen ei vaadi rekisteröitymistä ja 
tietoja käsitellään tietosuojalain mukaisesti (lisää 
tietosuojasta: https://services.fsd.tuni.fi/penna/tietosuoja).   

Keruu on avoinna 31.12.2021 asti, linkki kirjoituskutsuun 
(Penna) https://services.fsd.tuni.fi/penna/koronakokemukset/47   

Lisätietoja:   

Tiedote / Jyväskylän yliopiston 
tutkimussivut https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2021/09/kirjoituskutsu-
201dkokemuksia-korona-ajasta201d   

Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön internet-sivut 
/ https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/yfi/en/research/projects/agecare/kirjoituskutsu-
korona-ajan-kokemuksista   

Ystävällisin terveisin Paula Vasara, Tutkijatohtori, Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen 
huippuyksikkö (Coe AgeCare) , Jyväskylän yliopisto  paula.vasara@jyu.fi  040 805 4193   

 

 

 

Ässäkokki-kurssi alakoululaisille 

28.2. klo 10-12:30 Lappeenrannassa 
 
Maksuton kurssi on suunnattu 8–12-vuotiaille 
koululaisille. 
 
Kurssilla kokkaillaan kekseliästä, sesonkien mukaista, 
kasvispainotteista ja taloudellista ruokaa. 
Kokkaamisen ohessa keskustellaan terveellisestä 
ruoasta, keittiöhygieniasta, lajittelusta ja 
kierrätyksestä. 
 
Etelä-Karjalan Martat järjestää kurssin yhdessä Etelä-
Karjalan Osuuskaupan kanssa Ässäkokki-kurssin. 
Ilmoittautumiset tästä 

 



 

 

Tilaa Marttojen uutiskirje 
 

Pääset tilaamaan itsellesi Marttaliiton uutiskirjeen tästä 

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. 

27.12. toimisto on suljettu. 

 

Tavoitat meidät sähköpostitse etela-karjala@martat.fi 

tai puh. 050 448 3112. 
 

 

 

 
 
 

Toivottaa Etelä-Karjalan 
Martat ry 

 
 

 

 

  

  

 
 

 


