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Näin voit auttaa 

 

Marttaliittoon ja -piireihin on tullut viime päivinä 

kyselyitä, miten martat ja marttayhdistykset voisivat 

auttaa ukrainalaisia. 

   

Avustusjärjestöjen mukaan juuri nyt rahalahjoitus on 

kaikkein toimivin tapa auttaa ukrainalaisia. Monet 

suomalaiset ovatkin lahjoittaneet muutaman päivän 

aikana ahkerasti hätäapukeräyksiin. 

   

Suomalaisten kannattaa ohjata apu tunnetulle 

toimijalle ja erityisesti sellaisille järjestöille, jotka 

ovat jo Ukrainassa tai sen välittömässä läheisyydessä 

paikan päällä.  

   

Lisätietoa avustusjärjestöistä ja lahjoituksen 

tekemisestä  

   
 

 

 

 

 

Hyvä Mieli! 

-Mielen hyvinvointiluento 

 

Etelä-Karjalan Martat järjestää yhteistyössä Eksoten 

kanssa Mielen hyvinvointi-illan 

ti 5.4.2022 klo 17-18:30 Teams-sovelluksella. 

  

Asiantuntijana on projektityöntekijä Sanna Muhonen 

Hyvä Mieli! -hankkeesta. 

https://www.martat.fi/ajankohtaista/marttaliitto-kannustaa-tukemaan-ukrainalaisia-rahalahjoituksin-nain-voit-auttaa/
https://www.martat.fi/ajankohtaista/marttaliitto-kannustaa-tukemaan-ukrainalaisia-rahalahjoituksin-nain-voit-auttaa/


 

 

Luennon tavoitteena on lisätä oman mielen 

hyvinvoinnin edistämisen osaamista.  

Mielenterveystaitojen hallitseminen tukee omaa 

jaksamista. Mielenterveystaidoissa nostetaan esille 

tunnetaidot, tietoinen läsnäolo, itsemyötätunto sekä 

vuorovaikutustaidot. 

 

Mielen hyvinvointiin epävarmuuden ja huolen keskellä 

kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Myös keskellä 

kriisiä mielenterveyttä voi ylläpitää ja vahvistaa.  

Tule kuulolle ja keskustelemaan asiasta asiantuntijan 

kanssa! 

  

Ilmoittaudu täältä 
 

 

 

 
 

 

Varautuminen kotona 72 tuntia 

  

Kotivara on osa omatoimista varautumista. 

72 tunnin varautumissuosituksella tarkoitetaan sitä, 

että jokaisessa kodissa pitäisi olla valmius selvitä 

itsenäisesti häiriötilanteen sattuessa ainakin kolme 

vuorokautta. 

   

Teemaan liittyvät avoimet tapahtumat: 

 

Ti 29.3. klo 11.00 Facebook -live: Helpot kotiruoat ja 

varautuminen Etelä-Karjalan Martat vinkkaa -Fb-sivulla. 

Liven voi katsoa jälkikäteen videona Fb-sivuilta. 

 

Ke 30.3. klo 16-17 Ohjaamokahvila nuorille aikuisille, 

Imatra, Einonkatu 10 

 

Lue lisää kotivarasta täältä 
 

 

 

 

https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/mielen-hyvinvointi/?post-id=148552
https://www.martat.fi/marttakoulu/ruoka/kotivara/


 

 

ILMASTOkoti Karjalan kylillä -

hankkeen koulutuksia 

 

ti 22.3. klo 17-18:30 

ILMASTOvälipalaa ja ekosiivous -TEAMS 

Ilmoittautumiset tästä 

 

to 7.4. klo 17-18:30 

ILMASTOkoti - puutarha ja kierrätysaskartelu 

Ilmoittautumiset tästä 

 

ti 12.4. klo 17-19:00  

ILMASTOsiivous -koulutus, Savitaipale 

Ilmoittautumiset tästä 

Löydät lisätietoa koulutuksista linkkien kautta! 

  

 
 

 

Tervetuloa! 

Järjestää ILMASTOkoti Karjalan kylillä -hanke 
 

 

 

 
 

 

Tervetuloa martaksi! 

Tilaisuus uusille marttajäsenille tai marttatoiminnasta 

kiinnostuneille! 

 

To 31.3. klo 17-18:30 Teams -sovelluksella 

 

Tule mukaan marttailemaan – yksin tai yhdessä ystävien 

kanssa. Kaikki ovat tervetulleita tutustumaan 

marttojen harrastustoimintaan ja liittymään mukaan 

aktiiviseen järjestöömme. Marttaillaan yhdessä! 

Lue lisää ja ilmottaudu tästä 

 

 

 

 

https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/imastovalipala-ja-ekosiivous-teams/?post-id=148112
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/ilmastokoti-puutarha-ja-kierratysaskartelu-teams/?post-id=148498
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/ilmastosiivous-koulutus/?post-id=148319
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/tervetuloa-martaksi-3/?post-id=148343


 

 

Martat neuvoo - Kohti pääsiäistä 

ti 5.4. klo 15-17:00 Lappeenrannan pääkirjasto 

ke 6.4. klo 15-17:00 Me-talo, Lappeenranta 

to 7.4. klo 15-17:00 Imatran pääkirjasto 

Tule hakemaan vinkkejä erilaisiin pääsiäis-

valmisteluihin, ruokiin, leivonnaisiin, kananmunien 

koristeluun ja itse tehdyn mämmin valmistamiseen, 

sinulle sopivana aikana klo 15–17 välillä. 

Paikalla Etelä-Karjalan Marttojen 

kotitalousasiantuntija. 

 

 

 

 
 

 

Hurmaavat voileipäkakut -kurssi 

ke 20.4. klo 16:30-19:30 Imatra, Mansikkalan 

koulukeskus 

 

Kurssilla valmistetaan näyttäviä, herkullisia ja kauniisti 

koristeltuja voileipäkakkuja. 

 

Lue lisää kurssista ja ilmoittaudu tästä 

 

 

  

 

 

 

Etelä-Karjalan Martat ry:n 101-

vuotisjuhlavuoden vuosikokoukus 
 

To 5.5.2022 

Klo 16-17:50 juhla ja juhlakahvit 

Klo 18:00 Vuosikokous 

   

Sitovat ilmoittautumiset 14.4. Ilmoittaudu tästä  

Linkin kautta löytyy myös tarkempi ohjelma 

Muistutus: 

EHDOKASASETTELU HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA 

JÄSENTEN VAALIIN 2022-2024  -lomakkeet löydät täältä 

Ehdotukset pyydämme toimittamaan allekirjoitettuina piiriin 

14.4.2022 mennessä. 

https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/hurmaavat-voileipakakut-imatra-mansikkalan-koulukeskus/?post-id=148493
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/etela-karjalan-martat-ry-101-vuotta/?post-id=147606
https://www.martat.fi/etela-karjala/marttailu/jasentiedotteet/


 

 

Marttayhdistykset nimeävät kokoukseen varsinaiset 

kokousedustajansa, joiden on ilmoittauduttava kokoukseen 

14.4.2022 mennessä. Kokouskutsu lähetetään niille virallisille 

kokousedustajille, jotka ovat kirjanneet kokousedustajan 

tiedot jäsenrekisteriin tai lähettävät valtakirjan,  

Valtakirja vuosikokoukseen löytyy täältä  
 

 

 

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 
 

 

 

 

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 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

https://www.martat.fi/etela-karjala/marttailu/jasentiedotteet/
https://us8.list-manage.com/subscribe?u=71271ca4a4c8f83490dbec12d&id=f6f1dea62c
https://us8.campaign-archive.com/?u=71271ca4a4c8f83490dbec12d&id=34053d861e
https://us8.campaign-archive.com/?u=71271ca4a4c8f83490dbec12d&id=00e4a087a5
mailto:etela-karjalan.kotiapu@martat.fi
https://www.martat.fi/marttapiirit/etela-karjala/palvelut-ja-tuotteet/kotiapu/
mailto:etela-karjala@martat.fi

