
  
  

 

Piirin Marttaposti 2/2020  7.8.2020 

Kesäinen tervehdys piiristä 

Kevät on ollut poikkeuksellinen monin tavoin. Koronapandemia on koskettanut meitä 

jokaista suosituksineen ja rajoituksineen. Myös marttayhdistysten kuin piirinkin toiminta on ollut 

suurelta osin pysähdyksissä kevään aikana. Vähitellen olemme aloittaneet toimintaa ja toivomme, että 

säästymme uudelta aallolta ja sen mukaisilta rajoituksilta.  Pandemian myötä opettelemme ottamaan 

käyttöön uusia digitaalisia neuvontapalveluita. Esimerkiksi Zoom- ja Teams-sovellukset mahdollistavat 

ryhmätyöskentelyä, kokousten pitoa ja niitä voidaan käyttää myös koulutuksissa. Muidenkin uusien 

neuvontamenetelmien käyttöönotto on piirissä työn alla. 

Toivotamme kaikesta huolimatta toiminnallista marttasyksyä. Pysytään terveinä ja muistetaan vastuu 

itseämme ja toisiamme kohtaan tänä poikkeuksellisena aikana. 

Marttailuterveisin Päivi (pj) ja Anne (tj) 

 

KUTSU KYMENLAAKSON MARTTOJEN  

VUOSIKOKOUKSEEN TORSTAINA 10.9.2020 
 

Vuosikokous pidetään 10.9.2020 klo 17.30 

Haminan seurakunnan Kulmakivessä (yläsali) 

 Mannerheimintie 12, 49400 Hamina 
 

Kokoukseen voivat osallistua tällä kertaa vain viralliset kokousedustajat.                                           

Voitte halutessanne antaa myös toisen marttayhdistyksen kokousedustajalle valtakirjan kokoukseen       

(valtakirja liitteenä). 

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi pyydämme ilmoittautumiset 7.9.2020 mennessä 

katja.haimi@martat.fi tai piirin toimistoon, p. 050 5019784. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Piiri siirtyi viime vuonna yhden kokouksen malliin, joten 

tänä vuonna ei tehdä henkilövalintoja piirihallitukseen, vaan nykyiset edustajat jatkavat ensi vuoden 

vuosikokoukseen saakka. 

Esityslista liitteineen postitetaan varsinaisille kokousedustajille noin viikkoa ennen kokousta.  

 

Muistakaa päivittää yhdistystenne luottamushenkilötiedot jäsenrekisteriin, jotta 

saamme piirin tiedotteet lähetettyä oikeille henkilöille. Piirin Marttapostit lähtevät 

sähköisesti, eli lisätkää jäsenrekisterin tietoihin myös sähköpostit! 

 
 

Marttapostin 2/2020 liitteet: 

• Martat vinkkaa! Kotitalousneuvontaa Kouvolan kirjastoissa 

• Valtakirja piirin vuosikokoukseen   
  

Mukavaa syksyn odotusta toivottelevat 

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

      Sadonkorjuukortin ohjeet ja muita kivoja askarteluvinkkejä osoitteesta 
      https://www.martat.fi/marttakoulu/kasityoohjeet/askartelu/ 

https://www.martat.fi/marttakoulu/kasityoohjeet/askartelu/
https://www.martat.fi/marttakoulu/kasityoohjeet/askartelu/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOTITALOUSNEUVONTAA KIRJASTOISSA 
   Syksy 2020 

Kouvolan pääkirjasto 
 

7.9.     klo 16-18   Ruokailoa ikävuosiin 

21.9.   klo 16-18   Kotivara 

5.10.   klo 16-18   Energiajärkeä 

19.10. klo 16-18   Pihistä pikkuostoksista 

2.11.   klo 16-18   Vuoden nimikkovihannes: Paprika 

16.11. klo 16-18   Isoäidin siivousvinkit 

30.11. klo 16-18   Joulun herkkulahjat 

 

Kuusankosken kirjasto 
 

8.9.     klo 16-18   Ruokailoa ikävuosiin 

6.10.   klo 16-18   Energiajärkeä 

3.11.   klo 16-18   Vuoden nimikkovihannes: Paprika 

1.12.   klo 16-18   Joulun herkkulahjat 

 

Myllykosken kirjasto 
 

22.9.   klo 16-18   Kotivara 

20.10. klo 16-18   Pihistä pikkuostoksista 
17.11. klo 16-18   isoäidin siivousvinkit 
 
Etelä-Kymenlaakson alueen kirjastovinkkipäivät eivät ole vielä 
varmistuneet, mutta 8 vinkkikertaa on tulossa syksyn aikana. 

 

MARTAT 

VINKKAA! 

Kymenlaakson Martat ry 
Torikatu 6, Kouvola 
Puh. 010 838 5650 

www.martat.fi 


