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Etelä-Karjalan Martat ry:n 
101-vuotisjuhlavuoden vuosikokous 
  

Aika: To 5.5.2022 

Paikka: Kehruuhuone, Kristiinankatu 20, 53900 Lappeenranta 

  

Klo 16-17:50 juhla ja juhlakahvit 

Klo 18:00 Vuosikokous     

 

Sitovat ilmoittautumiset 14.4. mennessä tämän linkin kautta. 

Linkin kautta löytyy myös tarkempi ohjelma 

Muistutus: EHDOKASASETTELU HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA JÄSENTEN VAALIIN 2022-

2024  -lomakkeet löydät tästä linkistä. 

 

Ehdotukset pyydämme toimittamaan allekirjoitettuina piiriin 14.4.2022 mennessä.  
 

 

 
 

Turvallisuuswebinaari  
To 28.4.2022 klo 9-12:00 

 

Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja yhteistyökumppanit jatkavat 

webinaarisajaa sidosryhmilleen kotona asumisen turvallisuuden 

teemoista. Ohjelmassa on mielenkiintoisia alustuksia kohderyhmänä 

kaikki ikääntyvät sekä ikääntyvien parissa yhteistyötä tekevät.  

Tutustu koulutusesitteeseen tästä 

Lisätietoja vilma.k.kosonen@ekpelastuslaitos.fi  

  
 

 

 



 

Hurmaavat voileipäkakut -kurssi 

Ti 10.5. klo 16:30-19:30 Imatra,  
Mansikkalan koulukeskus ,Huom! muuttunut aika! 
 
Ke 11.5. klo 16:30-19:30 Lappeenranta 
 
Kurssilla valmistetaan näyttäviä, herkullisia ja kauniisti 
koristeltuja voileipäkakkuja. Tutustu kurssin sisälöön ja 
ilmoittaudu linkkie kautta, tervetuoa! 

 

 

 

 

Martat neuvoo - juhlitaan kotona 

Kevät ja kesä on juhlien aikaa. 

Juhlien luonteesta ja koosta riippumatta on tärkeää 
suunnitella juhlat hyvin, jotta voit itse nauttia juhlista ja 
vieraiden seurasta. Neuvontapisteiltämme saa vinkkejä kodin 
juhlien järjestämiseen, siivoukseen sekä ruoka- ja 
leivontavinkkeihin ja kattaukseen. 
 
Ti 3.5. klo 15-17 Kauppakeskus IsoKristiina, Lpr 
Ke 4.5. klo 15-17 Imatran pääkirjasto 

 

Paikalla kotitalousasiantuntija, tule hakemaan ideoita sinulle sopivana 

aikana klo 15–17 välillä. Tervetuloa! 
 

 

 
 

Kevättä kattilassa -villivihanneskurssi 

Ti 24.5. klo 16:30-19:30 
Etelä-Karjalan Martta-keskus, Lappeenranta 

Kurssilla tutustutaan muutamaan syötävään ja helposti 
tunnistettavaan luonnonvaraiseen kasviin. 
Pohditaan, mitä kasvinosaa hyödynnetään ruoanvalmistuksessa 
ja yrttijuomissa, milloin on niiden paras keruuaika ja 
valmistetaan maistiaisia. 

Muistutetaan myös luonnon myrkyllisistä kasveista. 
Lue lisää ja ilmoittaudu tästä 

 

 



 

 

Marttailuviikon teemana laatikkoviljely 
 

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  

 

Piiri järjestää Marttailuviikon neuvontatapahtuman 

ke 18.5. klo 16-18:00 Kauppakeskus IsoKristiinan K-kerroksen aulassa. 

Neuvontateemoina mm: Garderobi, Martat -ryijy, villivihannekset 

ja kasviskeittiöstä kaikille! 

Tervetuloa! 
 

 

 

Etelä-Karjalan Martat ovat mukana 
Valtakunnallisessa leikkipäivässä 23.4. 
  

Leikkipäivä nostaa jälleen esille lapsen oikeuden leikkiin – kriisiaikoina 

leikin merkitys lapsen hyvinvoinnille korostuu. 

Etelä-Karjalan perhejärjestöt kokoavat voimansa ja järjestävät 

leikkiviikolla vk 16 sekä Leikkipäivänä 23.4. tapahtumia maakunnassa. 

Leikeistä tehdään käännökset myös ukrainan kielelle. 

 

Leikkiviikolla tapahtumia järjestetään: 

ke 20.4. klo 15-17.30 Ruokolahden päiväkodilla, Metsolant. 
11, mukana Ruokolahden Ks. Martat ry 

la 23.4. klo  15-18 Kuperkeikkajuhla Rautjärven Simpeleen 
yhteiskoululla, Matomäenk. 4, mukana Simpeleen Martat ry 

la 23.4. klo 10-13 Lappeenrannassa Kauppatorilla, 
Snellmanink. 14, mukana Willit Martat ry 

la 23.4. klo 10-12 Imatralla Kostinpuistossa, Kotipolku 1 
(Imatran kaupungin liikuntatoimen pisteestä löydät Marttojen 
Kasvispelin) 
 
Lue lisää tapahtumista tästä 

 

 



 

Ässäkokki-kurssit alakoululaisille 
Kesällä järjestetään Etelä-Karjalan Osuuskaupan kanssa 
maksuttomia Ässäkokkikursseja Lappeenrannassa. 
Kurssit on suunnattu 8–12-vuotiaille koululaisille. 
Kurssilla kokkaillaan kekseliästä, sesonkien mukaista, 
kasvispainotteista ja taloudellista ruokaa. 
Kurssit Lappeenrannassa: 
Ti 14.6. klo 10-12:30 
Ke 15.6. klo 10-12:30 
To 16.6. klo 10-12:30 
Linkeistä pääset lukemaan lisää ja ilmoittautumaan. 
Tervetuloa! 

 

 

 

 

Tulossa: Vireästi Kaakossa -toiminnan 
retki Mustilan arboretumiin 24.5.2022 
  

Retki on suunnattu 60+ henkilöille. Tarkempaa tietoa retkestä löytyy ES-

Keskiviikkoliitteestä 11.5.  

Ilmoittautumisia otetaan vastaan vain puhelimitse 

to 12.5. klo 10-15:00 p. 050 448 1533 
 

 

 

 

ILMASTOretki Pohjois-Karjalaan 
  

To-pe 18.-19.8.2022 

Mielenkiintoisina retkikohteina: Sovintolan käsityöpuoti 
Pyykit-valokuvanäyttelyineen ja Karhumäen hiilinielupuisto. 
Puutarhakohteita. Rääkkylän Kukkakuhhaus, hehtaarin 
kokoisine kukkapeltoineen. Kulttuuri- ja ilmastokävely, 
Marttakahvion uunituoreet riisipiirakat ja muuta mukavaa. 

Ruokailupaikkoina on Utran Uittotupa Pielisjoen rannalla sekä 
Museoravintola Lusto Punkaharjulla. 

Lue lisää ja ilmoittaudu retkelle tästä 
Lataa retkiesite täältä 

 
 

Tervetuloa! 

Järjestää ILMASTOkoti Karjalan kylillä -hanke 
 

 

 



 
 

 

Martta-akatemian koulutuksia 
Ilmastolukupiiri ma 9.5. klo 18-19. 

Ilmastolukupiiri on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita 

ympäristöstä ja luonnon monimuotoisuudesta.  

Lisätietoja täältä  
 

 

 

Oletko uusi Martta-akatemiassa?  
Jotta voit osallistua webinaareihin ja koulutuksiin sekä suorittaa kursseja, on sinulla oltava 

henkilökohtainen käyttäjätunnus. Luo se heti täällä 
 

 

 

 

Opintokeskus Siviksen kursseja 
Sivis tarjoaa koulutusta järjestö-, koulutus- ja digiosaamisen teemoista. 

Verkkokoulutuksen työkalut:  

Teams tutuksi ja kouluttamisen tueksi pe 13.5. 9-10:30  Lisätietoa 

Zoom tutuksi ja kouluttamisen tueksi ti 17.5. 14-15:30 Lisätietoa  

 Tutustu kaikkiin koulutuksiin tästä 
 

 

 

 
 

 

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 
 

 

 

 
 

 

Lataa Martat-sovellus 
Parasta apua omasta taskustasi! 

Martat-sovellus tarjoaa Marttojen parhaat arkea helpottavat vinkit – 

henkilökohtaisesti räätälöidyssä paketissa 

Lue lisää täältä! 
 

 

 



 
 

 

Etelä-Karjalan Martat etsii 
kotiaputyöntekijää Lappeenrantaan 
 

Lisätietoja avoimesta työpaikasta löytyy tästä 
 

 

 

 
 

 

Satamatorin vohvelikioski 

Marttojen vohvelikioski aukeaa vappuna. 
Tervetuloa herkuttelemaan! 
Myynnissä myös lahjakortteja. 

 

 

 

 

 

Tilaa Marttojen uutiskirje 
Poimintoja uusimmasta tiedotteesta: 

Martat auttaa  

Rahalahjotus on edelleen kaikkein toimivin tapa auttaa 

Ukrainassa tai sen naapurimaissa olevia ukrainalaisia.  

Martat-sovelluksessa paljon uutta 

Kesän ensimmäiset kukat neulotaan nyt kauniisiin 

villasukkiin Pälkäneen Marttojen ohjeella 

Lue uusin tiedote tästä 

Tilaa itsellesi Marttaliiton uutiskirje tästä 
 

 

 

 

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 

 

 
  

 
  

 

 

 


