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Etelä-Karjalan Martat ry vuosikokous 
  

Kutsu Etelä-Karjalan Martat ry:n 101-vuosijuhlaan ja vuosikokoukseen  

Aika:      torstai 5. toukokuuta 2022  
Paikka:   kulttuuri- ja tapahtumakeskus Kehruuhuone,  
              Kristiinankatu 20, 53900 Lappeenranta  
 
Etelä-Karjalan Martat ry hallitus 
  

Juhla klo 16-17  

Tervehdyssanat Etelä-Karjalan Marttojen hallituksen puheenjohtaja Anna-Liisa Pekkanen  

Juhlapuhe Lea Sairanen, Marttaliiton entinen puheenjohtaja 

Musiikkiesitys koloratuurisopraano Marika Hölttä  

Ansiomerkkien jako  

Marttalaulu yhteislauluna  

Kahvitarjoilu klo 17-17.50  

Vuosikokous klo 18  

Sitovat ilmoittautumiset 14.4. mennessä kahvitarjoilun vuoksi. Ilmoittaudu tästä  

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  
 
Yhdistys voi valtuuttaa toisen marttayhdistyksen (esim. naapuriyhdistyksen) 
kokousedustajan edustamaan ja käyttämään äänioikeutta kokouksessa. 
Äänestysvaltakirja toiselle marttayhdistykselle löytyy täältä   



 

Valtakirjat lähetetään osoitteeseen etela-karjala@martat.fi  tai maapostilla osoitteeseen 
Etelä-Karjalan Martat ry, Valtakatu 45, 53100 Lappeenratna 
 
 
Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten valitseminen marttapiirin hallitukseen 
erovuoroisten tilalle  

Etelä-Karjalan Martat ry:n säännöt 11 §:  
”Joka toinen vuosi valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi 
kalenterivuodeksi sääntöjen 12 §:ssä määrätyllä tavalla.”  

Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Anna-Liisa Pekkanen vuodesta 2014-2022.  
Anna-Liisan toimikausi päättyy vuosikokoukseen 5.5.2022  

Marttapiirin ry:n sääntöjen 12 § mukaan hallitukseen kuuluu kahdeksan jäsentä.  

Erovuorossa ovat seuraavat hallituksen jäsenet:  
Sirpa Ahtiainen, Imatra 2016- 
Eeva-Liisa Heimonen, Imatra 2014-2022. Eeva-Liisan toimikausi päättyy 5.5.2022.  
Tuula Partanen, Lappeenranta 2016-  
Ulla Viskari-Lippojoki, Lappeenranta 2020-  

Hallituksessa jatkavat:  
Hammarèn Sirpa, Ruokolahti 2021-  
Ikävalko Johanna, Lappeenranta 2021-  
Heidi Kojo, Rautjärvi 2019-  
Eija Kaipia-Junnonen, Lemi 2017-  
 
EHDOKASASETTELU HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VAALIIN 
2022-2024  -lomakkeet löydät täältä 
 
Hallitukseen voidaan valita marttayhdistysten varsinaisia jäseniä. 
Ehdotukset pyydämme toimittamaan allekirjoitettuina piiriin 14.4.2022 mennessä. 
Kokoukseen ovat tervetulleita virallisten kokousedustajien lisäksi kaikki asiasta 
kiinnostuneet martat.  

 

 

 

 

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 koulutuksia 
Puolitetaan ruokahävikki -webinaari 8.4. klo 14 

lisätietoja täältä 

Ilmastolukupiiri 14.3. klo 18-19. Lisätietoja täältä 
 

 

 

 

Järjestöasutilaus 
Vielä ehtii tilaamaan järjestöasuja! 

Tilaus tulee toimittaa piiriin su 6.3. mennessä 

sähköpostilla osoitteeseen etela-karjala@martat.fi 

tai maapostilla Valtakatu 45, 53100 Lappeenranta 

Asut toimitetaan piiriin 31.5.2022. 

Löydät tilauslomakkeen ja kokotaulukon täältä 
 

 

 

Valtakunnallinen vapaaehtoisten 
koulutuspäivä la 19.3.2022 
Ideoita ja voimaa tehdä ja toimia 
Puutarha-, ruoka-, käsityö-, vertais-, ympäristö- ja 

kansainväliset martat kokoontuvat 

verkkokoulutukseen lauantaina 19.3. klo 9–15. 

Koulutuksesta saat innostusta, vertaistukea sekä tietoa 

vuoden ajankohtaisista teemoista ja tapahtumista. 

Pääset myös mukaan ideoimaan v. 2023 toimintaa.  

Lue lisää koulutuksesta tästä 

Ilmoittautumiset 11.3. mennessä tästä 
 



 

 

Facebook-live: Pilkkijän kalajutut 
 

Ti 1.3. klo 11:00 

Tervetuloa linjoille livenä tai sinulle sopivaan aikaan 

katso videolta. 

Live lähetetään Etelä-Karjalan Martat vinkkaa -Fb-

sivuilla. 
 

 

 

Martat neuvoo: 72 tuntia 
varautuminen kotona 
 

72 tunnin varautumissuosituksella tarkoitetaan sitä, 

että jokaisessa kodissa pitäisi olla valmius selvitä 

itsenäisesti häiriötilanteen sattuessa ainakin kolme 

vuorokautta. Tule kuulemaan lisää: 

  

Ti 1.3. klo 15-17:  Lappeenrannan pääkirjasto 

Ke 2.3. klo 15-17:00 Me-talo Lappeenranta 

To 3.3. klo 15-17:00 Imatran pääkirjasto 
 

 

 

Arjen kemikaalit -ketjukoulutukset 

Koulutuksissa saat tietoa arjen kemikaalien ympäristö- 
ja terveysvaikutuksista. Keskustellaan arkisista 
tuotteista löytyvistä kemikaaleista sekä arjessa 
käytettävistä kemikaaleista, niiden oikeasta käytöstä, 
turvallisesta säilytyksestä ja käytöstä poistamisesta. 
 
Ti 15.3. klo 16:30-18:30 Imatra, ilmoittaudu tästä 
Etäketjukoulutus ke 16.3. klo 16:30-18,  
ilmoittaudu tästä 

 

 



 

Hankkeen Teams-luennot 
  

ILMASTOvälipalaa ja ekosiivous 

ti 22.3. klo 17-18:30 

Millä nikseillä terveellinen ja maistuva välipala saadaan 

ilmastoystävälliseksi? Vinkit ekosiivoojalle! 

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä 

 

Puutarha ja kierrätysaskartelu 

to 7.4. klo 17-18:30 

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä 

 

Tervetuloa! 

Järjestää ILMASTOkoti Karjalan kylillä -hanke 
 

 

 

ILMASTOsiivous -koulutus 
 ti 12.4. klo 17-19:00 Savitaipaleella 

  

Ruokakaapista löytyy hyödyllisiä ja toimivia ekologisia 

siivousaineita. Ekosiivoojan varusteisiin kuuluu mm. 

väkiviinaetikka, ruokakasooda sekä ympäristömerkityt 

puhdistusaineet. 

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä 

 

Tervetuloa! 

Järjestää ILMASTOkoti Karjalan kylillä -hanke 
 

 

 

Makua mausteilla -ruokakurssi 

Ke 23.3. 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 tästä 

 



 

 

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 

 

 

 

 

Virtuaalinen marttailta ryijyistä 
To 31.3. klo 17:30-19:30 
Illan aikana pääset oppimaan ryijysolmujen 
ompelemista ja mallipiirustusten sekä nukitusohjeiden 
lukemista. Lue lisää tästä 

 

 

  

 

 

Marttailuviikolla perustetaan viljelylaatikoita 
 

Marttailuviikko 16.-22.5. kannustaa kasvattamaan ekologista 

ja terveellistä lähiruokaa pihoilla ja parvekkeilla. Neuvomme 

viljelylaatikon perustamisessa, kasvattamisessa ja 

hoitamisessa. Kannustamme kaikkia yhdistyksiä järjestämään 

viikon aikana ainakin yhden tapahtuman. 

Lisätietoa Marttailuviikosta löydät tästä 
 

 

 

 

Tulossa: retki Pohjois-Karjalaan 
 To-pe 18.-19.8.2022 

Varaile kalenteriisi jo retkiaika. 

Pian tulee lisätietoa ja ilmoittautumislinkki 

mielenkiintoiselle retkelle.  

Seuraa ilmoittelua! 

 

Tervetuloa! 

Järjestää ILMASTOkoti Karjalan kylillä -hanke 
 



 
 

 

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 
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