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Piirin Marttaposti 6/2019  26.11.2019 

 

 

YHDISTYSTEN Y-TUNNUS 

Kaikki marttayhdistykset ovat saaneet Y-tunnuksen 1.7.2019. Y-tunnus on Patentti- ja rekisterihallituksen 

tai Verohallinnon yritykselle ja yhteisölle antama tunnus ja se korvaa aiemmin annetun yhdistysrekisterin 

rekisterinumeron. Tunnuksessa on seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki. Se on muotoa  

1234567-8. Yhdistyksen ei tarvitse tehdä mitään Y-tunnukseen liittyen. Verohallinto ei ala seurata 

yhdistyksiä yhtään sen enempää kuin tähänkään asti, eikä esimerkiksi veroilmoituksia ole automaattisesti 

tulossa täytettäväksi. Yhdistykselle annetun Y-tunnuksen voi katsoa yhdistysrekisterin tietopalvelusta 

https://yhdistysrekisteri.prh.fi/. Marttaliiton jäsenrekisterissä jokaisella marttayhdistyksellä on oma 

jäsenrekisterinumeronsa, joka säilyy ennallaan. 

 

SÄÄNTÖMUUTOS 

Tärkeimpänä uudistuksen tavoitteena on ollut helpottaa marttayhdistysten arkea vähentämällä 

sääntömääräyksiä ja mahdollistamalla samalla uudenlaisia toimintatapoja. Edellinen sääntöuudistus 

tehtiin vuonna 2007. Tavoitteina on ollut mm. yhdistysten toiminnan helpottaminen, tarpeettomien 

sääntömääräysten poistaminen, sääntöjen ajantasaistaminen ja etäosallistumisen mahdollistaminen 

jäsenkokouksiin. 
 

Huom! Jokainen marttayhdistys päättää uusien sääntöjen hyväksymisestä omassa vuosikokouksessaan 

keväällä 2020 tai viimeistään syyskaudella 2020 ylimääräisessä kokouksessa.  
 

Yhdistykset voivat ottaa uusien sääntöjen mukaiset arjen helpotukset käyttöön heti yhdistyksen 

kokouksen päätöksen jälkeen, sillä säännöt on ennakkotarkastettu ja hyväksytty. Jäsenlajeja koskevat 

muutokset otetaan käyttöön yhtenäisesti kaikkia yhdistyksiä koskien vasta 1.1.2021. 

Yhdistysten päätöksentekoprosessia helpottamaan on laadittu valmiit mallilomakkeet ja ohjeet, jotka 

löytyvät osoitteesta https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/saannot-ja-ohjeet/saantouudistus/  .    
 

 

TOIMINNANSUUNNITTELUILLAT 

Tammikuussa piirin vertaismartat kiertävät piirimme alueella tapaamassa yhdistyksiä 
toiminnansuunnitteluilloissa. Tapaamisissa käydään läpi marttajärjestön uutta strategiaa ja kerrotaan 
muutamia nostoja siitä, miten se voisi vaikuttaa yhdistysten toimintaan, keskustellaan, voimaannutaan ja 
vaihdetaan toimintaideoita. Lisäksi käsitellään sääntöuudistuksen toteutusta yhdistyksissä.  
Odotamme, että yhdistyksestänne löytyy edustaja, tai kaksi, oman alueenne tapaamiseen. Yhdistysten 
edustajat vievät aluetaapamisen kuulumiset omiin yhdistyksiinsä.  

Maksuttomat toiminnansuunnitteluillat: 
 

14.1. klo 17.30 Marttakulma, Torikatu 6, Kouvola 
14.1. klo 17.30 Kumppanuustalo Viikari, Mariankatu 24, Kotka 
16.1. klo 17.30 Valkealan seurakunnan alasali, Kalevantie 14, Valkeala 
21.1. klo 17.30 Kumppanuustalo Hilma, Kadettikoulunkatu 3, Hamina 
23.1. klo 17.30 Anjalatalo, Elimäentie 28, Anjala 
29.1. klo 17.30 Palveluyhdistys Rateva, Keskustie 5 A, Miehikkälä 

http://www.martat.fi/kymenlaakso
https://yhdistysrekisteri.prh.fi/
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/saannot-ja-ohjeet/saantouudistus/
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KEVÄÄN 2020 AVOIMET KURSSIT, ilmoittautumiset katja.haimi@martat.fi 
 

 

 

Kotikeittiön kalaruokia -ruokakurssi 

29.1. klo 17.30-20.30 Marttakulma, Torikatu 6, Kouvola 

Kurssilla valmistamme erilaisia maistuvia kalaruokia sekä opettelemme kalan käsittelyä saatavilla 

olevista kotimaisista kaloista uudella tavalla.  

Kurssin hinta martoille 40€, muille 45€/henkilö. Ilmoittaudu 20.1. mennessä. 

 

 

Leipäjuuresta lämpimäisiä -leivontakurssi 

12.2. klo 17.30-20.30 Marttakulma, Torikatu 6, Kouvola 

19.2. klo 17.30-20.30 Vehkalahden koulu, Ruissalontie 8, Poitsila 

Kurssilla perehdymme vaalean hapanjuurileivän saloihin. Leivän valmistamiseen tarvitset vain jauhoja, 

vettä ja suolaa sekä reilusti aikaa. Pitkä kohotus takaa aromikkaan maun, ja siksi saatkin kurssilta 

mukaasi oman taikinan kotona paistettavaksi sekä oman hapanjuuren. Kurssilla maistelemme 

hapanjuurileipää iltateen kera. Hinta martoille 30 €, muille 35 €/hlö. Ilmoittautumiset Kouvolan 

kurssille 3.2. ja Haminan kurssille 10.2. mennessä. 
 

 

Kas kas kasviksia -ruokakurssi 

12.3. klo 17.30-20.30 Marttakulma, Torikatu 6, Kouvola 

Tule mukaan hakemaan vinkkejä tuttujen ruokien muunteluun kasvisruoaksi ja ideoita uusiin 
kasvisruokiin ja raaka-aineisiin. Saat kurssilta innostusta ja oppia turvallisesta kasvispainoitteisesta 
ruokavaliosta, sekä monipuolisia ruokaohjeita. Hinta martoille 30 €, muille 35 €/hlö. Ilmoittautumiset 
5.3. mennessä 
 

 

Voileipäkakkukurssi 

22.4. klo 17.30-20.30 Marttakulma, Torikatu 6, Kouvola 

Tule tutustumaan voileipäkakkujen hurmaavaan maailmaan uudella tavalla. Voileipäkakut sopivat 

kahvipöydän suolaiseksi tarjottavaksi tai voit tarjota niitä myös aterian alkupalana tai välipalana. 

Ilmoittautuminen viimeistään 13.4. Kurssin hinta martoille 35€, muille 40€/henkilö. 

 

 

VieKas Life -vieraslajikoulutus 

24.3. klo 17.30 Marttakulma, Torikatu 6, Kouvola 

25.3. klo 17.30 Kumppanuustalo Viikari, Mariankatu 24, Kotka 

VieKas LIFE  (2018–2023) on Suomen suurin ja kunnianhimoisin haitallisten vieraslajien kartoitukseen, 

torjuntaan ja tietoisuuden levittämiseen keskittyvä hanke. Kaikille avoimen luennon aikana 

tutustumme erityisesti kolmen, myös kotipuutarhoissa esiintyvän vieraslajin tunnistamiseen ja 

hävittämiseen sekä havainnoista ilmoittamiseen. Maksuton tilaisuus.   
 

 

 

http://www.martat.fi/kymenlaakso
mailto:katja.haimi@martat.fi
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JOULUMYYJÄISET JA KAHVIO 

MARTTAKULMASSA 

SUNNUNTAINA 15.12.2019 KLO 10 - 14 

Tervetuloa marttayhdistysten myyjäisiin jouluisille ostoksille.  

Tarjolla käsitöitä, leivonnaisia, joulukoristeita ja muuta mukavaa.  

Piiri järjestää kahvion, esittelee marttatoimintaa, myy kirjoja ja järjestötuotteita. 

Maksutonta myyntipaikkaa omalle yhdistykselle voi vielä kysellä p. 010 838 5650 tai katja.haimi@martat.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETJUKOULUTUKSET MARTOILLE 
maksuton, 1-2 osallistujaa/yhdistys 
 

Miksi pakkausmerkinnät -ketjukoulutus 

19.2.2020 klo 17.30 Marttakulma, Torik. 6, Kouvola 

20.2.2020 klo 17.30 Kumppanuustalo Viikari, 
Mariank. 24, Kotka 

Elintarvikepakkauksissa on paljon erilaisia pakollisia ja 
vapaaehtoisia merkintöjä. Tiedätkö, mitä kaikki merkinnät 
tarkoittavat ja mitä niiden takana on? Kurssilla käydään 
läpi pakkausmerkinnät ja tutustutaan, niiden merkityksiin. 
 
 

Puutarhamarttojen ketjukoulutus 

16.3.2020 klo 17-20 Marttakulma, Torikatu 6, Kouvola 

Kotipuutarhuri voi omilla valinnoillaan vaikuttaa 

ympäristön tilaan ja turvata luonnon monimuotoisuutta. 

Saat vinkkejä oman puutarhan perustamiseen, 

kasvivalintoihin sekä hoitoon. Lisäksi perehdymme 

helppojen kylvökukkien kasvatukseen sekä 

perinnehuonekasveihin ja niiden hoitoon.  
 
 

Energiaälyä -ketjukoulutus 

1.4.2020 klo 17.30 Marttakulma, Torikatu 6, Kouvola 

2.4.2020 klo 17.30 Kumppanuustalo Viikari, Mariank. 

24, Kotka 

Oletko kiinnostunut toimimaan kestävän kulutuksen 
käytännön ratkaisujen lähettiläänä? Haluatko muuttaa 
arjen valintoja kestävämpään suuntaan? Tule mukaan 
ketjukoulutukseen, jossa keskustellaan kotitalouksien 
energiankäytöstä, energiansäästöstä ja siitä, miten 
jokainen voi vaikuttaa asumisen ilmastovaikutuksiin. 
Koulutuksessa ideoidaan, miten voit jakaa energiaälyä 
muille esim. marttailuviikolla. 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

Rauhaisaa joulunodotusta toivotellen 

Anne, Katja, Sari, Kipa, Jenny, Anne, sekä Kotiavun Soili, Marjukka, Mervi ja Kirsi 

KOTITALOUSNEUVONTAA KIRJASTOISSA  

SYKSY 2019 

Kouvolan pääkirjasto 

9.12. klo 16-18  Joulun herkkulahjat 
 

Kuusankosken kirjasto 

10.12. klo 16-18  Joulun herkkulahjat 

 

KEVÄT 2020 

Kouvolan pääkirjasto 

13.1. klo 16-18   Pihistä pikkuostoksista 

27.1. klo 16-18   Puoli kiloa päivässä kasviksia 

10.2. klo 16-18   Muotoile marsipaanista 

24.2. klo 16-18   Miksi pakkausmerkinnät? 

9.3.   klo 16-18   VieKas LIFE -vieraslajit kuriin 

23.3. klo 16-18   Yllätysmuna – kananmunasta

     monipuolisesti 

6.4.   klo 16-18   Tunnistatko yrttejä? 

20.4. klo 16-18   Energiaälyä  
 

Kuusankosken kirjasto 

28.1. klo 16-18   Puoli kiloa päivässä kasviksia 

25.2. klo 16-18   Miksi pakkausmerkinnät? 

10.3. klo 16-18   VieKas LIFE -vieraslajit kuriin 

7.4.   klo 16-18   Tunnistatko yrttejä? 
 

Myllykosken kirjasto 

14.1. klo 16-18   Pihistä pikkuostoksista 

11.2. klo 16-18   Muotoile marsipaanista 

24.3. klo 16-18   Yllätysmuna – kananmunasta 

     monipuolisesti 

21.4. klo 16-18   Energiaälyä 

http://www.martat.fi/kymenlaakso
mailto:katja.haimi@martat.fi
https://www.martat.fi/reseptit/jouluinen-vuokaleipa/

