
  
  

 

Piirin Marttaposti 1/2020  19.2.2020 

Liitteet: 

• Martat vinkkaa! Kotitalousneuvontaa kirjastoissa 

• Järjestöasujen tilauslomake 

• Korvenkylän kesäteatteri 

• Innostu kädentaidoista -tapahtumaesite 

• Riikan retken esite 
 

 

KUTSU KYMENLAAKSON MARTTOJEN  

VUOSIKOKOUKSEEN 14.5.2020 

 
Vuosikokous pidetään torstaina 14.5.2020 klo 17.30 

(ilmoittautuminen klo 16.30 alkaen) 

Vehkalahtitalon Vehkalahtisalissa, 

 Ruissalontie 8, 49410 Poitsila 

 
Kokoukseen ovat tervetulleita kokousedustajien lisäksi kaikki järjestöasioista kiinnostuneet. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Esityslista liitteineen postitetaan varsinaisille kokousedustajille noin viikkoa ennen kokousta.  

Klo 16:30 alkaen voi tutustua piirin neuvontapisteisiin eri teemoin. 
 

 

 

SÄÄNTÖMUUTOS 
Jokainen marttayhdistys päättää uusien sääntöjen hyväksymisestä omassa vuosikokouksessaan. 

 

Yhdistykset voivat ottaa uudet säännöt käyttöön heti vuosikokouksen päätöksen jälkeen, sillä säännöt on 

ennakkotarkastettu ja hyväksytty. Ainoastaan jäsenlajeja koskevat muutokset otetaan käyttöön yhtenäisesti 

kaikkia yhdistyksiä koskien vasta 1.1.2021. Ohjeita ja valmiit mallilomakkeet löytyvät osoitteesta 

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

Muistakaa päivittää yhdistystenne luottamushenkilötiedot jäsenrekisteriin heti vuosikokousten ja 

hallituksen järjestäytymiskokousten jälkeen, jotta saamme piirin vuosikokouspostit lähetettyä oikeille 

kokousedustajille. 
 

 

JÄRJESTÖVAATETILAUKSET 2020 
Nyt on aika tehdä järjestöasujen tilaukset piiriistä! Sitovat tilaukset tulee ilmoittaa piiriin 2.3. 

mennessä. Tilauslomake tämän tiedotteen liitteenä. Alla olevan linkin kautta löydät lisätietoa 

järjestöasuista ja niiden käytöstä, sekä kokotaulukon. 

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/jarjestoasut-ja-tunnukset/jarjestoasut/ 

 

 

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/saannot-ja-ohjeet/saantouudistus/
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/jarjestoasut-ja-tunnukset/jarjestoasut/


  
  

 

KEVÄÄN 2020 AVOIMET KURSSIT, ilmoittautumiset katja.haimi@martat.fi 
 

 

VieKas Life -vieraslajikoulutus, maksuton 

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. Ilmoittautumiset 16.3. mennessä. 
 

Maukkaita kotimakkaroita 

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

Makkaran teko on hauskaa ja itse tehden saa oman maun mukaisia. Omatekoisesta makkarasta tietää 

myös, mitä raaka-aineita siihen on käytetty. Ilmoittaudu mukaan valmistamaan maukkaita 

kotimakkaroita ja hakemaan makkaravinkit grillauskaudelle. Ilmoittautumiset viimeistään 27.4.  

Kurssin hinta martoille 40 €, muille 45 €/henkilö. 
 

 

 

 

KETJUKOULUTUKSET MARTOILLE 
maksuton, 1-2 osallistujaa/yhdistys 
 

 

Puutarhamarttojen ketjukoulutus, maksuton 

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. 

Ilmoittautumiset 9.3. mennessä. 

 

Energiaälyä -ketjukoulutus, maksuton 

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. Ilmoittautumiset 23.3. mennessä. 
 

Toiminnantilastointi ja jäsenrekisterikoulutus, maksuton 

6.4.2020 klo 17.30-19.30 Kumppanuustalo Viikari, kokoustila Poukama, Mariankatu 24, 48100 Kotka 

14.4.2020 klo 17.30-19.30 Marttakulma, Torikatu 6, 45100 Kouvola 
Toiminnantilastointi ja jäsenrekisteri on ollut sähköisessä käytössä yli viisi vuotta. Nyt järjestämme 
käytännön koulutuksen tilastoinnista ja jäsenrekisterin käytöstä uusille käyttäjille Kotkassa ja 
Kouvolassa. Osallistujalla tulee olla mukana oma läppäri ja omat tunnukset molempiin sovelluksiin. 
Koulutus on maksuton. Ilmoittautumiset 30.3. mennessä. 
 
 

mailto:katja.haimi@martat.fi


  
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

RETKI CIDERBERGIIN, ALITALON VIINITILALLE LAUANTAINA 22.8.2020 
 

Elokuussa lähdemme vierailemaan Lohjalla noin 10 000 omenapuun syleilyssä 
sijaitsevaan Alitalon viinitila Ciderbergiin. Suuri osa Ciderbergin tuotteiden raaka-
aineista kypsyy Lohjansaaren vehreissä maisemissa. Tilalla saamme opastetun 
esittelyn, nautimme Viinitilan maalaispöytälounaan sekä saamme maistiasia tilan 
juomista. Viinimyymälässä on myynnissä viinejä, siidereitä, viidereitä sekä 
kuohuviinejä. Vierailemme myös Pyhän Laurin kirkossa Lohjalla, mikäli kirkko ei 
ole varattu muuhun tilaisuuteen. Retken hinta 72 €, sitovat ilmoittautumiset 4.6. 
mennessä katja.haimi@martat.fi  tai p. 050 5019 784.  

 
 

Mukavaa kevään odotusta toivottelevat 

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

 

VIREÄSTI KAAKOSSA –TOIMINNAN  
SENIORITUKIMARTTAKOULUTUS VAPAAEHTOISTOIMIJOILLE 

18.5.2020 klo 9.30-14.00 Kymen Paviljonki, Helsingintie 408, 45740 KUUSANKOSKI 
 

Vireästi Kaakossa –toiminnan kohderyhminä ovat mm. yli 60-vuotiaat omaishoitajat, yksinasuvat, 

järjestöjen seniorijäsenet, ikääntyvät maahanmuuttajat, ikääntyvien läheiset, eläköityvät työttömät  

ja vapaaehtois-toimintaan mukaan haluavat henkilöt. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä  

Etelä-Karjalan Marttojen kanssa. 
 

Senioritukimartan tehtävänä on toimia vapaaehtoisena apuna esim. ruoanvalmistuskursseilla, luennoilla ja 

muissa tapahtumissa. Rahapalkkioita emme voi toiminnasta maksaa, mutta vapaaehtoisille on luvassa 

ohjausta ja tukea, mukavaa yhdessäoloa, yhteisiä tapaamisia ja retkiä. Koulutus on suunnattu uusille ja jo 

toimiville senioritukimartoille. 

Koulutuksen ohjelma 

klo 9.30 Aamukahvi ja tervetuloa 

Voimaa ja terveyttä ravinnosta 
laillistettu ravitsemusterapeutti Tarja Mänttäri 

Vireästi Kaakossa –toiminnan ajankohtaiset asiat 

Vireyttä liikkumalla 
Senioriliikunta Turunen 

Kolmen päivän  kotivara 
kotitalousasiantuntija Sari Kokkala 

Pentikin Outlet-myymälän esittely 

klo 13.00 Lounas 

Lounaan jälkeen mahdollisuus tehdä ostoksia Pentikin tehtaanmyymälässä. 

Koulutus on maksuton ja paikkoja on varattu 10 henkilöä/marttapiiri.  
Mikäli kiinnostuit asiasta ja sinulla on mahdollisuus osallistua toimintaan päiväsaikaan, ilmoittaudu 
koulutukseen 4.5.2020 mennessä katja.haimi@martat.fi tai p. 010 838 5650. 
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