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SÄHKÖPOSTIOSOITTEET AJANTASALLE 

Piiri järjestää leivontakilpailun 100-vuotisjuhlavuotemme 2021 kunniaksi. Olemme 

lähettäneet kilpailukutsun sähköpostitse alueemme jokaiselle jäsenelle, jotka ovat 

ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. Kutsuja lähti n. 1750 kappaletta. Näistä palautui 

virheellisen osoitteen vuoksi yli 230 kappaletta! Jäseniä piirimme alueella on yli 3000.  

Neuvontatyömme ja tiedottaminen on siirtynyt enemmän sähköiseen muotoon. Kurssit ja koulutukset 

pidetään toistaiseksi Teamsin välityksellä, ja kaikki tiedotteemme lähtevät jatkossakin sähköpostilla. 

Kuten jo edellisessäkin marttapostissa, kehotamme jälleen yhdistyksiä ajantasaistamaan jäsentensä 

tiedot sähköiseen jäsenrekisteriin. Eli korjataan virheelliset, sekä lisätään puuttuvat sähköposti-

osoitteet.  

Mikäli jäsenrekisterin käyttö ei vielä ole tullut tutuksi, ohjeita löytyy täältä: 

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/jarjestoportaalijasenrekisteri/ 

Tarvittaessa voitte myös lähettää korjattavia ja lisättäviä tietoja piiriin katja.haimi@martat.fi 

 

TOIMINNANSUUNNITTELUILLAT MARTTAYHDISTYKSILLE 

Samansisältöisiä toiminnansuunnittelutapaamisia pidetään tammikuussa kaksi, tällä kertaa Teamsin 

välityksellä.  

• tiistaina 9.2.2021 klo 14-15   

• keskiviikkona 10.2.2021 klo 17.30-18.30 

Tapaamisessa kerrotaan vuoden teemasta ja saat vinkkejä vuoden 2021 toimintaan. Muita aiheita ovat 

marttajärjestön brändiuudistus, piirin 100-vuotisjuhlavuoden tapahtumat ja muut ajankohtaiset asiat. 

Toivomme, että yhdistyksestänne löytyy 1-3 edustajaa mukaan Teams-tapaamiseen. Yhdistysten 
edustajat vievät sitten kuulumiset omiin yhdistyksiinsä. Ilmoittaudu mukaan piirin 
tapahtumakalenterissa https://www.martat.fi/kymenlaakso/tapahtumat/ 4.2.2021 mennessä. 
Osallistumislinkki Teamsiin lähetetään sinulle sähköpostiin päivää ennen tilaisuutta. 
 
 

KYMENLAAKSON MARTAT TÄYTTÄÄ 100 v. 
SUUNNITELMIA PIIRIN JUHLAVUODEN TAPAHTUMIKSI 

• Vuosikokous 22.5.2021 Kouvolassa. Tähän päivään on alustavasti suunniteltu myös piirin 100-

vuotisjuhla, mutta koronapandemian takia päivämäärää ei ole vahvistettu.  

• Leivonnaiskilpailu martoille, aikaa osallistua 31.1.2021 saakka. 

• 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) 

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/jarjestoportaalijasenrekisteri/
mailto:katja.haimi@martat.fi
https://www.martat.fi/kymenlaakso/tapahtumat/


MARTTOJEN MAKSUTTOMAT ETÄLUENNOT TEAMSIN KAUTTA 

Ilmoittaudu koulutuksiin piirin tapahtumakalenterissa 
https://www.martat.fi/kymenlaakso/tapahtumat/ . Lähetämme viimeistään koulutusta edeltävänä 
päivänä osallistumislinkin, joten laita tarkasti sähköpostisi oikein. 
 
26.1.2021 klo 17.30 Muista ystävää 
Ystävyys on yhteinen juttu. Tule mukaan luennolle kuulemaan vinkkejä miten ilahduttaa ystävää eri 
tavoin. Ystävänpäivä lähestyy ja näinä aikoina moni varmasti ilahtuisi pienistäkin ystävän eleistä, on se 
sitten jotain aineellista muistamista tai aineetonta. Ilmoittaudu 24.1. mennessä. 
 
25.2.2021 klo 17.30 Kevään ja alkukesän sienet 
Kevät keikkuen tulevi. Tule kuuntelemaan luennolle, mitä kaikkea sieniaarteita keväällä ja alkukesästä 
voi metsästä löytää. Ilmoittaudu 15.2. mennessä. 
 
14.4.2021 klo 17-19 Puutarhamarttojen ketjukoulutus 
Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena, jonka pitää Marttaliiton asiantuntija Tiina Ikonen. Lisätietoja 
seuraavassa postissa. Ilmoittaudu 12.4. mennessä. 
 

 

VieKas LIFE -hankkeen avoimet luennot marttayhdistyksille:  

 

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

kartoitukseen, torjuntaan ja tietoisuuden levittämiseen keskittyvä hanke. Hankkeessa 

suomalaiset perehdytetään haitallisiin vieraslajeihin, esimerkkilajien jättipalsamin, 

jättiputkien ja keltamajavankaalin avulla. 

 

Marttayhdistykset voivat tilata maksuttoman, avoimen VieKas LIFE -hankkeen luennon 

keväälle 2021. Luennot voidaan toteuttaa myös etäluentoina, mikäli koronatilanne niin 

vaatii. Luentoja voidaan järjestää rajoitettu määrä.  

 

MARTAT VINKKAA KIRJASTOISSA KEVÄÄLLÄ 2021 

Martat vinkkaa keväällä taas kirjastoissa ympäri Kymenlaaksoa ajankohtaisilla aiheilla. Tervetuloa 
hakemaan vinkkejä myös oman yhdistyksenne tapaamisiin. Päivät, paikat ja aiheet tarkentuvat 
myöhemmin. Voit seurata ilmoittelua tiedotteiden lisäksi Facebook-tapahtumista ja 
martat.fi/kymenlaakso/tapahtumat/.  
 

   
         Seuraa meitä: 

 
  Facebook           

  

           Twitter  

  

    Instagram   

 
 

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

https://www.martat.fi/kymenlaakso/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/
https://www.martat.fi/marttakoulu/joulu/

