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SYYSTERVEISET 

Marttapiirin vuosikokous pidettiin 10.9.2020 Haminassa. Tällä kertaa kokoukseen oli kutsuttu vain 

varsinaiset edustajat. Paikalla oli 34 henkilöä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsittelimme järjestön 

ajankohtaisia asioita kuten kasvomaskitalkoisiin osallistumista, Martta-akatemian tarjontaa ja 

suunnitelmia piirin 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumiksi.   

Nyt on hyvä aika oppia uutta Martta-akatemiassa 

Martta-akatemian webinaarit ovat mukava tapa uuden oppimiseen. Marttojen Aikaa oppia -sarjaan 

kuuluvissa Martta-akatemian webinaareissa luennoidaan tänä syksynä  energia-asioista (6.10.), 

huonekasveista (20.10.), 40 vuoden ajan tehdystä kehitysyhteistyöstä (3.11.) sekä joulukukista (8.12.). 

Jos Martta-akatemia ei ole sinulle vielä tuttu, käy rekisteröitymässä ja tutustumassa, miten liityt 

mukaan webinaareihin www.martat.fi/martta-akatemia 

 

Suunnitelmia piirin juhlavuoden tapahtumiksi 

• Vuosikokous 22.5.2021 Kouvolassa. Kokouksen yhteydessä pidetään piirin 100-vuotisjuhla, 

johon on suunnitteilla juhlapuheiden lisäksi mm. musiikkiesitys ja ruokailu 

• Leivonnaiskilpailu martoille 

• Martan päivänä 26.7. neuvontaa Marttakahviossa Kouvolan Kauppatorilla 

• Kirkkopyhä Kymenlaakson ”alkujuurilla” Haminassa 10.10.2021 

• Marttayhdistysten organisoimana esim. seppeleen lasku Alma Forsténin haudalle 

• Liiton ohjelmoima Superkuu, eli neuvonnallinen erikoiskuu syksyllä 2021 

• Massatapahtumia: Osallistuminen Hamina Tattoo -festivaaliin 2021, Vireästi Kaakossa  

-toiminnan messut (2020 messut siirretty 2021) 

• Erilaiset retket, esim. kotiseuturetki keväällä 2021 

 

Suositus syksyn toimintaan 

Marttayhdistykset aloittavat syyskautensa poikkeuksellisissa oloissa. Jokainen yhdistys on vastuussa 

viranomaisten määräysten, ohjeiden ja suositusten noudattamisesta omassa toiminnassaan ja jokaisen 

martan tulee toimillaan estää koronaviruksen leviämistä. 

Verkossa ja etäyhteyksin toteutettava toiminta on hyvä toimintatapa joko osana yhdistyksen toimintaa 
tai kaikessa sen toiminnassa. Kasvokkaisissa kokoontumisissa turvavälien pitäminen onnistuu parhaiten 
ulkona, joten nyt on hyvä ajankohta tehdä vaikkapa sieniretki tai muu ulkona toteuttava marttailta. 
Kaikissa tapaamisissa on tärkeää muistaa hyvä käsihygienia ja riittävät turvavälit. On tärkeää, että 
mukaan ei tulla, jos on vähäisiäkään sairauden oireita. Kokoontumisissa on mahdollista käyttää 
kasvomaskeja. Martoilla on meneillään kasvomaskitalkoot. Yhdistys voi halutessaan ommella itselleen 
ryhmän omat kangasmaskit https://www.martat.fi/kasvomaskin-ompelu-ja-kayttoohje/ 

 

http://www.martat.fi/martta-akatemia
https://www.martat.fi/kasvomaskin-ompelu-ja-kayttoohje/


Jos yhdistys päättää kokoontua sisätiloissa, pitää huomioida seuraavat asiat: 

Toiminta tulee järjestää riittävän suuressa tilassa ja rajata osallistujamäärä niin, että 1-2 metrin 
turvaväli on mahdollista säilyttää. Pisaratartuntariski on tavallista suurempi, jos lauletaan tai 
harrastetaan liikuntaa yhdessä. On hyvä pitää kirjaa kokousten ja tapahtumien osallistujista, jotta 
jokainen mukana ollut pystytään tarvittaessa tavoittamaan. 

Marttailu on hauskaa 

Nautitaan marttailusta ja iloitaan toistemme seurasta. Vaikka moni asia on muuttunut, on suurin osa 

asioista tuttuja: yhdessä tekeminen, hauskanpito sekä uuden oppiminen ja kokeminen. Tehtävämme 

on edelleenkin edistää kotien ja perheiden hyvää ja kestävää arkea. Uusia jäseniä kannattaa kutsua 

mukaan yhdistyksen toimintaan ja verkkotapaamisiin. Toivotamme kaikille oikein pirteää ja mukavaa 

syksyä! 

 

PIIRIN MAKSUTTOMAT KETJUKOULUTUKSET syksy 2020  

Avoimet ruoanvalmistuskurssit ovat tältä syksyltä peruutettu koronapandemian takia. Turvavälien 

pitäminen pienessä opetuskeittiössämme on vaikeaa. Tämän syksyn kaikki ketjukoulutukset ovat 

luentomuotoisia. Niihin voit osallistua Teamsin kautta. Mikäli Teamsin käyttö ei ole sinulle mahdollista, 

voimme ottaa Marttakulman koulutustilaan max 10 osallistujaa, ilmoittaudu silloin erikseen 

puhelimitse viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta. 

Ilmoittaudu koulutuksiin piirin tapahtumakalenterissa 

https://www.martat.fi/kymenlaakso/tapahtumat/ . Lähetämme viimeistään koulutusta edeltävänä 

päivänä osallistumislinkin, joten laita tarkasti sähköpostisi oikein. 

9.10. klo 15.00 testaamme Teamsin käyttöä. Osallistumiseen tarvitset tietokoneen tai älylaitteen, 

nettiyhteyden ja sähköpostiosoitteen. Teamsiin pääsee joko suoralla linkillä tai lataamalla Teams-

sovellus. Ohjeita löydät myös tästä linkistä. Ilmoittaudu testaustilaisuuteen 6.10. mennessä. 

13.10. klo 17.30 Nyt tehdään hyvää – ruokaa kestävään arkeen  

Martat edistävät kestävää ruokataloutta ja hillitsevät ilmastonmuutosta myös keittiön kautta. Koska 

terveellinen ja ilmastoystävällinen ruoka kulkevat käsi kädessä, otat ympäristön lisäksi huomioon myös 

oman hyvinvointisi. Tule mukaan kuuntelemaan vinkit, miten tehdä arjessa kestäviä ruokavalintoja 

sekä miten välittää tietoa ja taitoa eteenpäin. Ilmoittaudu 5.10. mennessä. 

 

28.10. klo 17.30 Kolmen päivän kotivara 

Arki ei aina suju suunnitelmien mukaan. Kuinka sinä, perheesi ja läheisesi pärjäätte, jos yhteiskunnan 

toiminta häiriintyy? Koulutuksessa selvitetään mitä kotivara on, mihin sitä tarvitaan ja mitä se sisältää. 

Koulutuksen jälkeen osaat jakaa kotivara-tietoutta myös muille. Ilmoittaudu 19.10. mennessä. 

 

18.11. klo 17.30 Ruokailoa ikävuosiin 

Viisaat ruokavalinnat ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen auttavat viettämään vireitä eläkepäiviä. 

Säännöllinen ruokarytmi ja monipuolinen ruoka ovat avainasemassa, kun ylläpidetään terveyttä ja 

hyvää elämänlaatua. Ilmoittaudu 9.11. mennessä. 

 

26.11. klo 17.30 Jouluisia lahjaideoita 

Itsetehty ja uniikki lahja lämmittää lahjansaajan mieltä. Kurssilta saat ideoita ja reseptejä helppoihin ja 

nopeisiin herkkulahjoihin sekä askarteluvinkkejä. Ilmoittaudu 16.11. mennessä.  

https://www.martat.fi/kymenlaakso/tapahtumat/
https://support.microsoft.com/fi-fi/office/kokoukseen-liittyminen-ilman-teams-tili%C3%A4-c6efc38f-4e03-4e79-b28f-e65a4c039508#ID0EBBAAA=Desktop


  
  

 

MARTAT VINKKAA KIRJASTOISSA 

Tämä syksynä kotitalousasiantuntijat jalkautuvat sekä Pohjois- että Etelä-Kymenlaakson kirjastoihin 

vinkkaamaan neuvonta-asioissa. Olisi kiva tavata myös teitä marttoja, tulkaahan tutustumaan 

neuvontapisteisiin. Kirjastovinkkipäivät ovat tämän kirjeen liitteenä. Nähdään kirjastossa! 

 

 

KYMENLAAKSON MARTTOJEN JUHLAVUODEN 2021 

LEIVONNAISKILPAILU 

Piiri järjestää juhlavuoden kunniaksi martoille leivonnaiskilpailun. 

Kilpailussa on kaksi sarjaa, makea ja suolainen. Toivomme 

leivonnaisten olevan helppoja ja nopeatekoisia, joita voi valmistaa 

suuriakin määriä kerralla. Voittajat palkitaan piirin 

vuosikokouksessa 22.5.2021. 

 

Kilpailukutsu lähetetään jokaisen jäsenen henkilökohtaiseen 

sähköpostiin. Varmistakaa 12.10. mennessä, että yhdistyksenne 

jäsenten sähköpostiosoitteet ovat ajantasalla Marttaliiton 

ylläpitämässä sähköisessä jäsenrekisterissä, jonka kautta piiri 

poimii yhteystiedot. 

 

 

ÄSSÄKOKKIKURSSIT 

Kymen Seudun Osuuskaupan sponsoroimille lasten Ässäkokkikursseille Kouvolassa ja Haminassa on 

vielä muutamia paikkoja jäljellä. Ilmoittautuminen https://www.martat.fi/kymenlaakso/tapahtumat/ 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Seuraa meitä: 

 
Facebook                     Twitter     Instagram   

 

Mukavaa syksyä toivottelevat 

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

 

      Marttapostin 3/2020 liitteet: 

• Martat vinkkaa -kirjastovinkit Kouvolan seudulla 

• Martat vinkkaa -kirjastovinkit Etelä-Kymenlaakson kirjastoissa 

• Energiansäästöviikon tapahtumat 
 

https://www.martat.fi/kymenlaakso/tapahtumat/
https://www.facebook.com/Kymenlaakson-Martat-vinkkaa-411685555566344/
https://twitter.com/Marttakulma
https://www.instagram.com/kymenlaakson.martat/

