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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 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 

 

 

 

Martta-akatemian kursseja 
 

Marttatilaston käyttökoulutus ke 26.1.2022 

Kotipiha -ketjukoulutus alkaen 1.2. klo 16:00 

Kasvata ruokaa viljelylaatikossa 15.2. klo 17:30 

 

Lisätietoa löydät linkeistä 

 

https://www.martat.fi/sovellus/
https://moodle.mmg.fi/martat/login/index.php
https://moodle.mmg.fi/martat/course/view.php?id=317
https://moodle.mmg.fi/martat/enrol/index.php?id=491#section-0
https://moodle.mmg.fi/martat/enrol/index.php?id=475


 

Vuoden 2021 toiminta tulee kirjata Marttatilastoon 

helmikuun 2022 loppuun mennessä 
 

Mikäli kaipaat neuvoa Marttatilaston käyttöön, tervetuloa oppimaan yhdistysten 

toiminnantilastoinnin peruskäyttöä eli tapahtumien kirjaamista, muokkaamista ja 

raporttien ottamista 26.1. järjestettävään verkkokoulutukseen.  

 

Koulutus löytyy Martta-akatemiasta (https://moodle.mmg.fi/martat/login) kohdasta 

Järjestö- ja yhdistystoiminta sekä etusivun kurssikalenterista oikean päivämäärän 

kohdalta. Ilmoittautua ei tarvitse vaan voit koulutusajankohtana liittyä suoraan mukaan 

Martta-akatemian koulutussivulla olevasta kokouslinkistä (Teams-verkkokoulutus). 

 

Koulutuksen tallenne ja materiaalit tulevat Martta-akatemiaan koulutuksen jälkeen. 

Jos Teamsin käyttö on uutta, tule testaamaan linjoja jo klo 16.30 alkaen. 

 

 

 

Marttaliiton aluevaalitavoitteet 
 

Huominen arki rakentuu tämän päivän teoista ja 

päätöksistä. Marttaliitto haastaa puolueet ja 

aluevaalien ehdokkaat ja valittavat uudet päättäjät 

tekemään ympäristön, talouden ja terveyden kannalta 

kestävää ja pitkäjänteistä aluepolitiikkaa. 

 

Haluamme hyvinvointialueita, joiden asukkaat saavat 

tasapuolisesti ravitsemus- ja kotitalousneuvonnan 

palveluja ja jotka tekevät vastuullisia ja vaikuttavia 

julkisia hankintoja. 

 

Haluamme hyvinvointialueiden ottavan kolmannen 

sektorin kumppaniksi tuottamaan palveluita ja myös 

pienimmille järjestöille mahdollisuuden osallistua 

hyvinvoinnin edistämiseen. 

 

Kutsumme jäsenemme eli martat, marttayhdistykset ja 

marttapiirit edistämään tavoitteita kanssamme. 

Hyvinvointialueilla päätetään sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastuspalveluiden 

järjestämisestä. Oma hyvinvointialue on vaikuttamisen 

arvoinen. Kannustamme kaikkia marttoja äänestämään 

ja innostamaan myös läheisiään vaaliuurnille. 

Lue lisää täältä 
 

https://moodle.mmg.fi/martat/login
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/yhteiskunta-ja-vaikuttaminen/aluevaalit-2022/


 

 

Facebook-live: 

Samettinen kasviskeitto 
Ti 18.1.2022 klo 13  

Livessä valmistuu ihanan pehmeää kasvissosekeittoa. 

Maistuva vinkki myös keiton lisukkeeksi. 

Seuraa livenä tai sinulle sopivaan aikaan videolta. 
 

 

 

 

ILMASTOkierrätysaskartelu -kurssi 

  
19.1. klo 17-19:00  Lappeenranta tai TEAMS 

Vielä ehdit mukaan! 

Luvassa kivoja kierrätysaskarteluvinkkejä! 

Lue lisää koulutuksesta ja ilmoittaudu linkin kautta. 

Järjestää ILMASTOkoti Karjalan kylillä -hanke 

 

 

Tervetuloa! 

 

 

 

 

Maksutonta digitukea ikäihmisille 

tarjolla Imatralla 
Eksoten uudet digituen vertaisohjaajat tarjoavat 

maksutonta digitukea imatralaisille ikäihmisille. 

Tarjolla on ryhmämuotoista sekä yksilöllistä 

digitukea.   

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Eksoten vapaaehtois-

toiminnan koordinaattoriin:  

Riia Karels p. 040 139 0366 riia.karels@eksote.fi  
 

 

 

 

Kestävästi Kaakossa -hankkeen 

koulutuksia TEAMS-yhteyksin 

Kierrätys ja jätteiden vähentäminen 

18.1. klo 16:30-17:30 

Vastuullinen vaatekaappi 

25.1. klo 16:30-17:30 

Ekosiivous ja ympäristön kemikaalikuorma 

26.1. klo 16:30-17:30 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset linkkien kautta, 

tervetuloa! 

 

https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/ilmastokierratysaskartelu-kurssi-lappeenranta/?post-id=147688
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/kierratys-ja-jatteiden-vahentaminen-2/?post-id=147776
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/vastuullinen-vaatekaappi-2/?post-id=147782
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/ekosiivous-ja-ympariston-kemikaalikuorma-2/?post-id=147791


 

 

 

Kasviskeittiöstä kaikille-ruokakurssi 

Ke 26.1. klo 16:30-19:30 Lappeenranta 

To 27.1. klo 16:30-19:30 Imatra 

 

Keittiö täyttyy värikkäistä kasviksista ja erilaisista 

kasvipohjaisista ruoanvalmistustuotteista. Opit 

valmistamaan maukkaita ja kaikille sopivia 

kasvispainotteisia herkkuja – aamupalalta lounaaseen 

ja päivälliseltä iltapalaan. 

Lue lisää ja ilmoittaudu koulutuksiin linkkien kautta! 

 

 

 

 

Makua mausteilla -ruokakurssi 

Ke 9.2. klo 16:30-19:30 Lappeenranta 

To 10.2. klo 16:30-19:30 Imatra 

 

Rohkaistu mukaan makujen ja maustamisen 

maailmaan! 

Tutustumme erilaisiin ruokakulttuureihin ja tapoihin 

käyttää mausteita: pirteitä pippureita, tulisia chilejä, 

lempeitä yrttejä ja kiinnostavia maustesekoituksia. 

Perinteisiä ja yllättäviä makupareja! 

Lue lisää ja ilmoittaudu linkkien kautta, tervetuloa! 

 

 

 

 

Makua mausteilla -ketjukoulutus 

Ti 15.2. klo 16:30-18:30 Lappeenranta 

Ke 16.2. klo 16:30-18:30 Imatra 

 

Martat tervetuloa ketjukoulutukseen, jossa opit 

perusasioita makuaistista, mauista sekä muista 

aisteista ja niiden merkityksestä ruokailukokemuksessa. 

Pääset osallistumaan Martan makukouluun, jonka 

jälkeen käymme läpi, miten makukoulu järjestetään. 

Koulutuksen jälkeen voit viedä oppimaasi eteenpäin. 

Lue lisää ja ilmoittaudu linkkien kautta. 

 

  

 

https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/kasviskeittiosta-kaikille-ruokakurssi-marttojen-opetuskeittiossa/?post-id=147711
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/kasviskeittiosta-kaikille-ruokakurssi-imatra/?post-id=147731
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/makua-mausteilla-ruoanvalmistuskurssi-lappeenranta/?post-id=147746
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/makua-mausteilla-ruoanvalmistuskurssi-imatra/?post-id=147750
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/ketjukoulutus-makua-mausteilla-etela-karjalan-martat-ryn-jasenille-lappeenranta/?post-id=147871
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/ketjukoulutus-makua-mausteilla-etela-karjalan-martat-ryn-jasenille-imatra/?post-id=147881


 

 

Juurileipä-kurssi 

To 10.3. klo 16:30-20:00 

 

Vaalean hapanjuurileivän valmistamiseen tarvitset vain 

jauhoa, vettä, suolaa ja aikaa. Rauhassa kohonnut 

juurileipä palkitsee aromikkaalla tuoksulla ja maulla. 

Rapea kuori antaa erityisen aromikkaan maun leipään. 

Kurssilta saat mukaasi oman vaalean hapanjuuren ja 

leipäpitoisen iltapalan. 

Kurssi on tarkoitettu aloittelijoille, tervetuloa! 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä 

 

 

 

 

 

Ässäkokki-kurssi alakoululaisille 

28.2. klo 10-12:30 Lappeenrannassa 

 

Maksuton kurssi 8–12-vuotiaille koululaisille. 

Kokkaillaan kekseliästä, sesonkien mukaista, 

kasvispainotteista ja taloudellista ruokaa. 

Keskustellaan terveellisestä ruoasta, keittiöhygieniasta, 

lajittelusta ja kierrätyksestä. 

 

Kurssi järjestetään Etelä-Karjalan Osuuskaupan kanssa. 

Lisätietoa ja 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 

etela-karjalan.kotiapu@martat.fi 

Lisätietoja täältä 
 

 

https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/juurileipakurssi-aloittelijoille/?post-id=148006
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/assakokki-kurssi-alakoululaisille/?post-id=147720
https://us8.list-manage.com/subscribe?u=71271ca4a4c8f83490dbec12d&id=f6f1dea62c
https://us8.campaign-archive.com/?u=71271ca4a4c8f83490dbec12d&id=00e4a087a5
https://www.martat.fi/marttapiirit/etela-karjala/palvelut-ja-tuotteet/kotiapu/


 

 

Toimisto on avoinna maanantaisin klo 10-15:00, 

muulloin sopimuksen mukaan. 

Tavoitat meidät: 

sähköpostitse etela-karjala@martat.fi 

tai puh. 050 448 3112. 

  

Toiminnaniloa toivottaa 

Etelä-Karjalan Martat ry 
 

 

 

 

 

 

Website 

 

Facebook 

 

Twitter 

 

Instagram 

   

 

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/
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/

