
 

 

 

 

 

 

Hyvät martat! 

  

Kesä  on tuonut virkistystä elämään ja marttatoimintaan! 

Yhdistykset ovat voineet jälleen  järjestää tapahtumia ja 

juhlia. On ollut ilo vierailla Vilkjärven, Räihän ja Hanhijärven 

Marttojen 100-vuotisjuhlissa! 

Martan päivänä Luumäellä pääsin osallistumaan 

vapaaehtoisten marttojen vetämiin Kotkaniemi-kierroksiin 

ja nauttimaan hauskasta esityksestä Risulahden lavalla. 

Kiitos, että olette kutsuneet tapahtumiinne! 

  

Syksy käynnistyy monipuolisella neuvonnalla ja 

marttatoiminnalla. 

Vuoden 2022 teema kohtaaminen ja yhdenvertainen arki 

jatkuu vuoden loppuun. 

Samalla suuntaamme katseet jo ensi vuoden 

toimintasuunnitelman tekemiseen. 

Vuoden 2023 teema on varaudutaan taidolla. 

  

Tervetuloa kaikki mukaan marttatoimintaan, niin uudet 

tekijät kuin kaikki jäsenet! 

  

Kohtaamisiin! 

  

Tuija Valjakka 

toiminnanjohtaja 

Etelä-Karjalan Martat ry 
 

 

 

 

Tiedote 6/2022       23.8.2022 



 

 

Greenreality-karnevaali to 25.8.2022 

Kaupungintalon edustatorilla klo 10-17 

Yhteistapahtumassa on paljon näkemistä ja kokemista, 

aktiviteetteja ja ja esityksiä. 

Martoilla on oma neuvontapiste, jossa luvassa sienineuvontaa 

ja vinkkejä kestävään arkeen. 

Karnevaaleilta löytyy “Tuo tullessas - vie mennessäs”- 

vaihtopöytä, voit tuoda tarpeettoman, ehjän ja puhtaan 

tavaran ja ottaa itsellesi tarpeellisen mukanaasi. 

Tervetuloa mukaan! 

  Lisätietoja tapahtumasta löydät täältä 

 

 

 

 

Valtakunnallinen sienipäivä ja 

sieniviikot 

  

Marttojen valtakunnallisen sienipäivän neuvonta järjestetään 

Lappeenrannassa Rakuunamäellä 

Yhteisöpuutarha Plantikesella Väinö Valvaeen kadulla 

la 27.8. klo 13-15:00 

Linkin kautta lisätietoja 

Sienipäivä jatkuu sieniviikkona. 

Lisätietoa sieniviikosta ja sienitapahtumista löydät täältä. 
 

 

 

 

Martat neuvoo: Sienet 

 

Tervetuloa Marttojen neuvontapisteille tutustumaan kauden 

sienisatoon ja kuulemaan vinkit sienten kuivattamiseen. 

 

ti 30.8. klo 15-17:00 Kauppakeskus IsoKristiina, 

Lpr. Lisätietoja 

to 1.9. klo 15-17:00 Imatran pääkirjasto. Lisätietoja 

to 1.9. klo 17-19:00 Ruokolahden kirjasto. Lisätietoja 

https://lappeenrantaevents.fi/fi/Meilla-tapahtuu/Kaupungin-tapahtumat/Avoimet-ovet-ja-Greenreality-karnevaali
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/marttojen-valtakunnallinen-sienipaiva-2/?post-id=149504
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminta/valtakunnallinen-sienipaiva/
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/martat-vinkkaa-sienineuvontaa-kauppakeskus-iso-kristiina/?post-id=149501
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/martat-vinkkaa-sienineuvontaa-imatran-paakirjasto-3/?post-id=149498
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/martat-vinkkaa-sienineuvontaa-ruokolahden-kunnankirjasto-2/?post-id=149495


 

 

Neuvontapisteellä vinkkejä sienten tunnistamiseen, keruuseen 

ja käyttöön. Sienten tunnistusta, tuo tunnistettava sieni 

kokonaisena tunnistuspisteelle. 
 

 

 

 

Sienineuvontaa Kalamarkkinoilla 
Lappeenrannan Satamatorilla 
la 10.9.2022 klo 9-16:00 

Neuvontapisteellä tietoa myös sienten kuivaamisesta. 

Sieniä voi tuoda tunnistettavaksi! 

Lisätietoa linkin kautta 
 

 

 

 

 

Puolitetaan ruokahävikki -Teams 

  

Ti 6.9.2022 klo 16:30-18:30 

 

Huomio Etelä-Karjalan alueen martat! 

Tule mukaan Teams -etäketjukoulutukseen päivittämään 

tietosi ja hakemaan ideoita itsellesi ja yhdistyksellesi 

ruokahävikin vähentämiseksi sekä oman marttaillan 

järjestämiseksi aiheesta. 

Ketjukoulutuksessa pohdimme yhdessä miten erilaiset 

asenteet, elämäntilanteet, kotitaloustaidot sekä arjen 

suunnitelmat ja joustot vaikuttavat syntyvän ruokahävikin 

määrään. Samalla ideoidaan ja pohditaan ruokahävikin 

vähentämistä sekä marttojen mahdollisuutta vaikuttaa 

ruokahävikin vähentämiseen. 

Hävikkiviikkoa vietetään 12.–18.9.2022 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä linkinsä 

 

 

 

 

https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/sienineuvontaa-kalamarkkinoilla-2/?post-id=149509
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/puolitetaan-ruokahavikki-teams-etaketjukoulutus-martoille/?post-id=149482


 

 

Ti 13.9.2022 Maailman suurin marttailta 

teemalla Sadonkorjuujuhlat 

Martat kokoontuvat samaan aikaan eri puolilla Suomea ja 

pöytiin nostetaan kasvimaiden ja luonnon parhaat antimet. 

Maailman suurimmassa marttaillassa sadonkorjuuperinne 

kohtaa modernit ideat, itse kasvatetun ja säilötyn. Tärkeintä 

on kuitenkin yhteen kokoontuminen ja yhdessä syöminen.  

 

Ohjeet tapahtuman järjestämiseen läydät tästä linkistä! 

 

 

Etelä-Karjalan Martat järjestää neuvonnallisen tapahtuman 

Imatran pääkirjastolla ti 13.9.2022 klo 16-18:30 

Lisätietoa tapahtumasta löydät tästä linkistä 

  

 

 

 

 

 

 

Senioritukimarttojen koulutus 

Vireästi Kaakossa -toiminta järjestää vapaaehtoistoiminnasta 

kiinnostuneille senioritukimarttakoulutuksen Lappeenrannan 

Kasinolla ke 19.10.2022 klo 9:30-14:00 

Toiminnan kohderyhminä ovat yli 60-vuotiaat omaishoitajat, 

järjestöjen seniorijäsenet, ikääntyvien läheiset, eläköityvät 

työttömät sekä ikääntyvät maahanmuuttajat.  

Senioritukimartat toimivat vapaaehtoisena apuna 

ruoanvalmistuskursseilla, luennoilla, retkillä ja muissa 

tapahtumissa. Luvassa ohjausta ja tukea, mukavaa 

yhdessäoloa, yhteisiä tapaamisia ja retkiä. 

Koulutus on suunnattu uusille ja jo toiminnassa oleville 

martoille. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset tästä linkistä 

 

 

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminta/maailman-suurin-marttailta/
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/maailman-suurin-marttailta-ti-13-9-sadonkorjuujuhlat-imatran-paakirjasto/?post-id=149476
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/senioritukimarttakoulutus-lappeenrannassa-19-10/?post-id=149557


 

 

Tietoiskuja koululaisille 

  

Hankkeessa on valmistunut  mielenkiintoista materiaalia 

tietoiskuja varten, joilla annetaan ilmastoystävällisiä vinkkejä 

koululaisille ihan tavallisiin kodin askareisiin. 

Tule rohkeasti mukaan jakamaan ilmastoystävällisiä vinkkejä. 

Teemoina on välipalat, siivous, kierrätysaskartelu ja puutarha. 

 

Työpajamateriaaliin pääset tutustumaan tästä. 

Koulut ottavat mielellään vastaan tietoiskuja! 

Lisätietoja saat kotitalousasiantuntija Riitta Sutiselta 

050 448 3112 tai etela-karjala@martat.fi 

Kysy rohkeasti lisää! 

 

 

 

ILMASTOkoti Karjalan kylillä -hanke toimii Joensuun seudun 

Leader, Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ja Leader Länsi-Saimaan 

alueilla. Hankkeessa vapaaehtoiset järjestävät lapsille 

ilmastokestäviä toimintatapoja sisältävää ohjausta koulujen ja 

muiden yhteistoimijoiden kautta. Tieto siirtyy kotien arkeen.  

Hanketta rahoittaa Joensuun seudun Leader ry, Etelä-Karjalan 

Kärki-LEADER ry  ja Leader Länsi-Saimaa ry. 
 

 

 

 

Vertaismarttojen peruskoulutus 

  

Myös tänä syksynä järjestetään vertaismarttojen 

peruskoulutus. Koulutus koostuu kolmesta etäyhteyksin 

teamsissa toteutettavasta koulutuskerrasta. 

Vertaismartat tukevat yhdistyksiä ja niiden toiminnan 

suunnittelua. Vertaismartan tehtävänä on toteuttaa 

yhdistysten toiminnansuunnitteluiltoja yhdessä piirin kanssa 

sekä auttaa yhdistyksiä innostumaan ja onnistumaan. 

Lisätietoja tästä 

Ilmoittautuminen 16.10. mennessä tämän linkin kautta 
 

 

https://www.martat.fi/pohjois-karjala/menossa-olevat-hankkeet/ilmastokoti-karjalan-kylille-2/ilmastokoti-tyopajat/
mailto:etela-karjala@martat.fi
https://www.martat.fi/pohjois-karjala/menossa-olevat-hankkeet/ilmastokoti-karjalan-kylille-2/
https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/vapaaehtoistoiminta/vertaismartat/vertaismarttojen-peruskoulutus/
https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen-vertaismarttojen-peruskoulutukseen-2022/0


 

 

Yhdistystoimijan koulutuskalenteri 

  

Marttaliitto on koonnut uuteen yhdistystoimijan 

koulutuskalenteriin Marttaliiton järjestämien koulutusten 

aikataulun ja ilmoittautumislinkit. Koulutukset vahvistavat 

osaamista, hyvät ideat pääsevät kiertoon ja Marttaohjelmien 

käytöstä tulee vaivattomampaa. 

Syksyllä järjestetään koulutusta mm. uuden Marttarekisterin, 

Marttatilaston ja Martat-sovelluksen käytöstä.  

 

Katso syksyn koulutukset 
 

 

 

 

Koulutusilta opiskelijatoiminnan 

aloittamisesta 

Kiinnostaisiko yhdistystänne perustaa opiskelijoiden 

toimintaryhmä tai olisitko innostunut perustamaan nuorten 

marttayhdistyksen? Marttaliitto järjestää 22.9. etäyhteyksin 

opiskelijamarttailun koulutuksen ja infoillan toimintaryhmän 

tai -yhdistyksen perustamisesta kiinnostuneille. Illan aikana 

jaetaan tietoa ja kokemuksia. 

 

Alle 26-vuotiaat voivat liittyä Marttoihin maksutta ja nuorten 

jäsenten määrä on kääntynyt pieneen nousuun. Marttateemat 

kiinnostavat nuoria aikuisia ja ovat nyt trendikkäitä. Nuorille 

ei kuitenkaan ole muutamaa ryhmää lukuunottamatta omaa 

marttatoimintaa. Tehdään tähän yhdessä muutos.  

Ilmoittaudu mukaan tästä! 
 

 

 

Martat.fi uudistuu syksyllä 

Martat.fi:ssä tehdään syksyllä 2022 uudistuksia, jotka 

parantavat sivuston saavutettavuutta ja käytettävyyttä. 

Yhdistyksiä suositellaan jatkossa käyttämään Yhdistysavain-

palvelua. 

Marttaliitto on vuodesta 2017 tarjonnut osana sivustoa 

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminnan-suunnittelu/yhdistystoimijan-koulutuskalenteri/
https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen--Opiskelijamarttojen-infoilta/0


 

kotipesän marttayhdistysten sivuille. Koulutuksista huolimatta 

yhdistyksiltä saadun palautteen perusteella Martat.fi-sivujen 

päivittäminen on koettu teknisesti hyvin haastavana, ja vain 

pieni osa yhdistyksiä käyttää ja päivittää Martat.fi-sivujaan 

aktiivisesti. 

 

Lue lisää aiheesta 

 

 

 

 

 

Lähellä.fi 

Lähellä.fi korvaa jatkossa kaikki maakunnalliset 

järjestötietopalvelut (Yhdistysinfo) yhdellä verkkosivustolla. 

Palveluun voi rekisteröityä mikä tahansa 

järjestö. Verkkopalvelussa voi ilmoittaa järjestöjen 

tapahtumia, toimintailmoituksia ja vapaaehtoistehtävien 

mahdollisuuksia. 

Palvelu on suunnattu ihmisille, jotka hakevat itselleen uusia 

harrastuksia, etsivät tukea tai apua taikka haluavat ryhtyä 

vapaaehtoistoimijoiksi. 

Syyskuun alku ja Yhdistysinfon toiminnan päättyminen 

lähestyvät jo hyvää vauhtia.  

Yhdistysinfo lakkaa toimimasta 31.8.2022. 

Lisätietoja löytyy täältä 
 

 

 

 

 

Uutta oppia puheenjohtajille 

Marttaliitto toteuttaa lokakuusta 2022 maaliskuuhun 2023 

kestävän kolmannen marttayhdistysten puheenjohtajien 

verkkokoulutuskokonaisuuden. 

Lue lisää ja ilmoittaudu linkin kautta 

   

 

 

 

https://www.martat.fi/ajankohtaista/martat-fi-uudistuu-syksylla-yhdistyksia-suositellaan-jatkossa-kayttamaan-yhdistysavain-palvelua/
https://www.lahella.fi/palvelun-kayttoohjeet
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/puheenjohtajakoulutus/


 

 

Jotta kaikilla olisi puuroa pöydässä 

 

Lokakuu on puurojen sesonkia. Lokakuu on myös monessa 

marttayhdistyksessä aika tempaista kansainvälisten 

hankkeiden puolesta. 

Lue lisää  

 

 

 

 

 

 

Vuoden 2023 suunnittelu alkaa 

 

Parhaimmillaan marttayhdistyksen monipuolisesta 

toimintakalenterista löytyy jokaiselle jotakin innostavaa. 

Marttaliitto on julkaissut yhdistysten vuoden 2023 

toimintasuunnitelmapohjan ja tapahtumakalenterin. 

Toiminnansuunnitelmapohja ja tapahtumakalenteri 2023 

löytyy täältä 
 

 

 

 

 

 

Jäsenyyttä ei jatkossa sidota 

kalenterivuoteen 

 

Martat siirtyvät syyskuun alussa rullaavaan jäsenyyteen eli 

jäsenyys alkaa aina siitä päivästä, kun jäsen liittyy ja jäsenyys 

on voimassa seuraavat 12 kuukautta. Jäsenyys ei siis ole enää 

sidottu kalenterivuoteen, vaan liittymispäivään. 

Lue lisää täältä  

 

 

 

 

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminta/puurokuu/
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminnan-suunnittelu/
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminnan-suunnittelu/
https://us8.campaign-archive.com/?u=71271ca4a4c8f83490dbec12d&id=1114767bf2


 

 

Uusi marttarekisteri otetaan käyttöön 

 

Marttajärjestö ottaa syyskuussa käyttöön uuden 

jäsenrekisterin. Marttayhdistysten jäsenrekisteri eli portaali 

korvautuu Marttarekisterillä. Jäsenrekisteriä on kehitetty 

marttayhdistysten toiveiden mukaisesti ja uusi ohjelma on 

helppokäyttöinen. 

Marttarekisterin käyttökoulutusta järjestetään etäyhteyksin 

Teamsilla 29.9. ja 25.10.  

Lue lisää ja ilmoittaudu tästä 
 

 

 

 

Opintokerkus Siviksen kursseja 

 

16.9.2022 klo 9-11:30 Oivalluksia ja oppia - Lappeenrannan 

seudun ja Etelä-Karjalan alueverkostotapaaminen 

Tavoitteena on lisätä ja syventää tietoutta ja tunnettuutta 

Siviksen palveluista, verkostoitua sekä vaihtaa ajatuksia eri 

järjestö- ja yhdistystoimijoiden kesken.  

 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset tästä 

Siviksen koulutuskalenteri löytyy täältä 

 

 

 

 

Oletko uusi Martta-akatemiassa? 

Jotta voit osallistua webinaareihin ja koulutuksiin sekä 

suorittaa kursseja, on sinulla oltava henkilökohtainen 

käyttäjätunnus. Luo se heti täällä  

 

Martta-akatemian koulutukset löydät täältä 
 

 
 

 

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/marttarekisteri/
https://sivisverkko.ok-sivis.fi/#/koulutus/50841
https://www.ok-sivis.fi/koulutukset.html
https://moodle.mmg.fi/martat/login/index.php
https://moodle.mmg.fi/martat/calendar/view.php?view=month&time=1661979600


 

 

Tilaa Marttojen uutiskirje 

 

Pääset tilaamaan itsellesi Marttaliiton uutiskirjeen tästä 

Pääset lukemaan viimeisintä tiedotetta tästä. 

 

 

 

 

 

 

Maakunnallinen Martan päivä 2023 

 

Maakunnallista Martan päivää vietetään 26.7.2023 

Kotkaniemessä Luumäellä.  

Varatkaa päivä jo kalenteriin. 

 

 

 

 

 

 

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://us8.list-manage.com/subscribe?u=71271ca4a4c8f83490dbec12d&id=f6f1dea62c
https://us8.campaign-archive.com/?u=71271ca4a4c8f83490dbec12d&id=1114767bf2
mailto:etela-karjala@martat.fi

