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Toiminnansuunnitteluillat 2023 

Vuoden 2023 toiminnan teema on Varaudutaan taidolla. 

Varautuminen on kykyä oppia ja sopeutua. Varautuminen ja 

poikkeuksellisissa tilanteissa toimiminen edellyttää 

joustavuutta ja resilienssiä eli uusien ratkaisujen ja 

ajatusmallien käyttöönottoa sekä toiveikkuutta. Ne kehittyvät 

varautumista edistäviä taitoja oppimalla. 

 

Marttojen tärkein varautumistehtävä on omatoimisen 

varautumisen vahvistaminen ja arjen taitojen edistäminen – ja 

taitojen opettajina me martat olemme taitureita. 
 

Toiminnansuunnitteluilloissa keskustellaan myös innostavasta 

ja kiinnostavasta marttatoiminnasta. Martat on vahva yhteisö, 

jossa tehdään ja opitaan yhdessä. Järjestön voima on 

jäsenissä, yhdistyksissä ja toimintaryhmissä. Yhdistyksen 

toiminnan kehittämisen tavoitteena on innostava ja 

kiinnostava marttatoiminta, johon halutaan tulla ja jossa 

halutaan olla mukana. Marttailussa korostuukin yhdessä 

tekemisen ilo. 
 

Tervetuloa toiminnansuunnitteluiltoihin eri puolelle 

maakuntaa! Eri paikkakunnilla pidettäviin tilaisuuksiin voi 

osallistua päivänä, joka itselle soveltuu parhaiten. Näin voi 

tutustua myös muiden alueiden marttayhdistyksiin. 

Toivomme, että jokaisesta maakunnan marttayhdistyksestä 

tulee edustus paikalle. 
 

Imatra:  

Ti 17.1. klo 18:00 (paikka ilmoitetaan myöhemmin) 

ilmoittautuminen 12.1. mennessä osoitteeseen: 

sirpa.m.ahtiainen@gmail.com 
  
Joutseno: 

Ti 17.1. klo 18:00 (paikka ilmoitetaan myöhemmin) 

Ilmoittautuminen 12.1. mennessä osoitteeseen:  

ulla.viskari-lippojoki@pp.inet.fi 

mailto:sirpa.m.ahtiainen@gmail.com
mailto:ulla.viskari-lippojoki@pp.inet.fi


 

Lappeenranta, Nuijamaa ja Taipalsaari 

To 19.1. klo 18:00 Etelä-Karjalan Marttojen kokoustila, 

Valtakatu 45, 53100 Lappeenranta 

Ilmoittautuminen 12.1. mennessä osoitteeseen: 

johanna.ikavalko@martat.fi 

  

Lemi ja Luumäki 

Ma 16.1. klo 18:00 Lemin asukastila, Urheilutie 2, 54710 Lemi 

Ti 17.1. klo 18:00 Lemin asukastila, Urheilutie 2, 54710 Lemi 

Ilmoittautuminen 12.1. mennessä osoitteeseen: 

eakaipia@gmail.com 

  

Parikkala ja Rautjärvi (Simpele, Rautjärvi ja Uukuniemi): 

Ti 17.1. klo 16:00 Uukuniemen seurakuntatalo, 

Pajarintie 1, 59720 Uukuniemi 

Ilmoittautuminen 12.1. mennessä osoitteeseen: 

heidimkojo@gmail.com 

  

Ruokolahti: 

Ma 16.1. klo 18:00 Ruokolahden koulu, 

Metsolantie 7, 56100 Ruokolahti 

Ilmoittautuminen 12.1. mennessä osoitteeseen: 

sirpa.hammaren@pp1.inet.fi 
 

Savitaipale ja Suomenniemi: 

Ke 18.1. klo 18:00 Savitaipaleen käsityöasema, Kievarintie 1, 

54800 Savitaipale 

Ilmoittautuminen 13.1. mennessä osoitteeseen: 

eakaipia@gmail.com 
  

Ylämaa: 

Ke 18.1. klo 18:00 Ylämaan Marttala, 

Ylämaantie 3003, 54410 Lappeenranta 

Ilmoittautuminen 12.1. mennessä osoitteeseen: 

johanna.ikavalko@martat.fi 

 

 

 

 

Ideoita käsityötoimintaan 

Tule mukaan tai vinkkaa yhdistyksessäsi kässätoimintaa 

vetävälle martalle vuoden 2023 käsityötoiminnan info- ja 

suunnitteluillasta. Ilta järjestetään etäyhteyksin 

Teamsilla torstaina 24.11. klo 17-18.30. 

 

Tulevan vuoden käsityöteemana on luova materiaalien käyttö 

ja niiden kierrättäminen. Tekniikkana on kirjonta.  

Ilmottaudu mukaan tästä linkistä. 
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Tammikuussa juhlitaan lehteä 

Maailman suurin marttailta 2023 juhlii 120 vuotta täyttävää 

Martat-lehteä. Martat kokoontuvat 31.1.2023 samaan aikaan 

eri puolilla Suomea juhlimaan jäsenlehteämme sen 

ensimmäisen päätoimittajan Alli Nissisen nimipäivänä. Vuonna 

1903 säännöllisesti ilmestynyt Emäntälehti sai myöhemmin 

nimekseen Martat. 
 

Löydät tapahtuman toteutukseen liittyviä ohjeita täältä. 

 

 

 

 

Perheet yhdessä -tapahtuma 

Hengähdä hetki hyvän mielen joulupolulla  

La 3.12. klo 10-13:00 Kehruuhuoneella,  

Kristiinankatu 20 Lappeenranta. 
 

Poimi joulupolulta ideoita mielen hyvinvointiin ja 

stressittömään jouluun. 

 

Tilaisuudessa on tarjolla riisipuuroa 100 ensimmäiselle! 

 

Lue lisää mielenkiintoisesta ohjelmasta tästä linkistä 

Tapahtuma on maksuton. 

 

Järjestää MIELI Suomen Mielenterveyseura ry:n YLVA – 

Ylivelkaantuneiden mielenterveyden ja vanhemmuuden 

tukeminen -hanke yhdessä Etelä-Karjalan Marttojen kanssa. 

 

 

 

 

Tietoiskuja koululaisille 

Terveisiä Simolan koululta! 

Näin iloisia pannualusia valmistui kierrätysaskartelu-

työpajassa lokakuulla. Kiitos Simolan Martat! 

 

Koulut odottavat innolla yhteistyötä marttojen kanssa! 

Tietoiskuja ja työpajoja varten on valmistunut 

helppokäyttöistä materiaalia. Tutustu materiaaliin tästä. 

Tule rohkeasti mukaan jakamaan ilmastoystävällisiä vinkkejä. 

Teemoina: välipalat, siivous, kierrätysaskartelu ja puutarha. 

https://www.martat.fi/martat/marttaperinne/henkilot/marttaliiton-puheenjohtajat/alli-nissinen/
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminta/maailman-suurin-marttailta/
https://www.martat.fi/etela-karjala/tapahtuma/perheet-yhdessa-tapahtuma/?post-id=149676
https://www.martat.fi/pohjois-karjala/menossa-olevat-hankkeet/ilmastokoti-karjalan-kylille-2/ilmastokoti-tyopajat/


 

Lisätietoja saat kotitalousasiantuntija Riitta Sutiselta 

050 448 3112 tai etela-karjala@martat.fi 
   

Jos olet jo toteuttanut työpajoja, ilmoitteletko niistä Riitalle, 

kirjaillaan raportteihin arvokas työsi, kiitos! 

 

 

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. 
 

 

 

 

Yhdistystoimijan koulutuskalenteri 

Uusia ideoita, jaettuja oppeja ja vaivattomampaa 

Marttaohjelmien käyttöä. Marttaliitto järjestää koulutuksia 

yhdistystoimijoille, jotta hyvät ideat pääsevät kiertoon ja 

osaaminen vahvistuu. 

 

Tulossa: 

Martat sovellus -koulutus ke 30.11. klo 18-19 

 

Koulutukseen ei tarvitse ilmoittautua. Klikkaa itsesi sisään 

kurssialustalle ja mukaan webinaariin hyvissä ajoin ennen 

koulutuksen alkamista tästä linkistä. 

 

Koulutuksesta tulee tallenne, joka on katsottavissa jälkikäteen 

kurssialustalla. Lisätietoja: minttu.salminen@martat.fi 
   

Pääset tutustumaan koulutuskalenteriin tästä 
 

 

 

 

Neulo villasukat Ukrainaan 

Pro Ukraina haastaa marttoja neulomaan villasukkia Ukrainaan 

tulevaa talvea varten. 

 

Sukkia voi neuloa kaiken kokoisia ja kaikissa väreissä sekä 

kuoseissa. Ainoa vaatimus on asetettu materiaalille: sukkien 

tulisi sisältää vähintään 50% villaa.  

Lue lisää täältä 
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https://www.proukraina.fi/index.php/neulo-villasukat-ukrainaan/


 

 

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 etsii uusia harrastuksia, 

tukea tai apua taikka haluavat ryhtyä vapaaehtoistoimijoiksi. 

Lisätietoja löytyy täältä 
 

 

 

 

martat.fi uudistuu 

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 

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. 

 

Yhdistysavaimen tarjoamien kotisivujen käyttökoulutus 

ti 29.11.2022 kello 17-19:00. Ilmoittaudu koulutukseen tästä 
 

Lue lisää aiheesta täältä 

 

 

 
 

 

Uusi marttarekisteri otetaan käyttöön 

Marttajärjestö on ottanut käyttöön uuden jäsenrekisterin. 

Sitä on kehitetty marttayhdistysten toiveiden mukaisesti ja 

uusi ohjelma on helppokäyttöinen. 

   

Pääset tutustumaan syksyllä pidettyyn 

Marttarekisterikoulutuksen tallenteeseen tästä. 

Kurssiavain on MaRek2022 
 

 

https://www.lahella.fi/palvelun-kayttoohjeet
https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen--Yhdistysavaimen-kotisivu--koulutukseen/0?fbclid=IwAR0_VHqAh1PlDNxKA1GqLnNkbDtnCtlzKwL2oAzxB5FNlisS7ZZ7wc4ZHxY
https://www.martat.fi/ajankohtaista/martat-fi-uudistuu-syksylla-yhdistyksia-suositellaan-jatkossa-kayttamaan-yhdistysavain-palvelua/
https://moodle.mmg.fi/martat/enrol/index.php?id=519


 

 
 

 

Oletko uusi Martta-akatemiassa? 

Jotta voit osallistua webinaareihin ja koulutuksiin sekä 

suorittaa kursseja, on sinulla oltava henkilökohtainen 

käyttäjätunnus. Luo se heti täällä  

 

Tulevia koulutuksia: 

Ilmastolukupiiri ma 21.11. klo 18. Lue lisää 

Kaikki Martta-akatemian koulutukset löydät täältä 
 

 

 

 
 

 

Opintokeskus Siviksen kursseja 

Sivis tarjoaa monipuolista koulutusta järjestö-, koulutus- ja 

digiosaamisen teemoista. 

Luvassa koulutusta mm. verkkokoulutuksen työkaluista. 

 

Pääset tutustumaan koulutuskalenteriin ja ilmoittatumaan 

tästä linkistä. 

 

 

  

 

 
 

 

Tilaa Marttojen uutiskirje 

 

Pääset tilaamaan itsellesi Marttaliiton uutiskirjeen tästä 

Pääset lukemaan viimeisintä tiedotetta tästä. 

 

 

 

 

https://moodle.mmg.fi/martat/login/index.php
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https://us8.campaign-archive.com/?u=71271ca4a4c8f83490dbec12d&id=f3713c4c7d


 

 

Maakunnallinen Martan päivä 2023 

Maakunnallista Martan päivää vietetään 26.7.2023 

Kotkaniemessä Luumäellä.  

Varatkaa päivä jo kalenteriin. 

 

 

 

 
 

 

Teatteri Imatra tiedottaa 

 

Tutustu Teatteri Imatran kevään ja kesän 2023 ohjelmistoon 

tästä linkistä 
 

 

 

 
 

 

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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