
  
  

 

Piirin Marttaposti 1/2021  31.3.2021 

 

Suomi on edelleen poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Monia rajoituksia on tiukennettu ja 

alueittain on voimassa erilaisia suosituksia. Suosittelemme ja kannustamme marttailemaan etänä.  

Piirin toimisto on toistaiseksi suljettu, mutta palvelemme mielellämme puhelimitse ja sähköpostitse. 

Ota rohkeasti yhteyttä, kun tarvitset neuvoja marttailuasioiden hoidossa. Mikäli tarvitset neuvonta- tai 

muuta materiaalia piiristä, ota ensin yhteyttä puhelimitse, p. 010 838 5650. Piirin  työntekijät 

työskentelevät osittain etänä. Jos emme vastaa puhelimeen, ole hyvä ja jätä viesti, niin soitamme 

sinulle takaisin. Voit myös ottaa yhteyttä sähköpostitse katja.haimi@martat.fi. 

Koronaepidemian vuoksi piirin 100-vuotisjuhlia on jouduttu siirtämään. Keväälle vuosikokouksen 

yhteyteen suunniteltu juhla siirtyy pidettäväksi 4.12.2021 Kouvolassa. Syksylle on suunniteltu myös 

neuvonnallista Superkuuta yhdessä Marttaliiton kanssa. Marttojen kirkkopyhä järjestetään lokakuussa 

Haminassa. Muita pienempiä juhlavuoden tapahtumia on tarkoitus järjestää kesäkaudella. Toivotaan, 

että suunnitelmamme toteutuvat. 

Tänä keväänä järjestetään monia kiinnostavia etäkoulutuksia, webinaareja ja Facebook-livejä, joista 

sinä ja yhdistyksesi jäsenet saatte uusia ideoita, taitoja ja innostusta. Nyt on hyvä aika oppia uutta.  

TOIMINNAN TILASTOINTI ON UUDISTUNUT 

Marttatoiminnan tilastointiin on otettu vuoden 2021 alussa käyttöön uusi ohjelma, Marttatilasto. 
Ohjelma on tullut yhdistysten käyttöön helmikuussa ja se löytyy osoitteesta 
www.martat.fi/marttatilasto. Ohjeet käyttöön löytyvät sivuilta www.martat.fi/toiminnan-tilastoinnin-
ohjeet 

Uuteen tilastointiohjelmaan ei pääsee vanhoilla tilastoinnin tunnuksilla, vaan sinne on rekisteröidyttävä 
ja luotava uudet tunnukset. Rekisteröitymisessä tarvittavat yhdistysnumerot on lähetetty yhdistysten ja 
toimintaryhmien puheenjohtajille sekä kaikille, joilla on ollut tunnukset aiempaan tilastointiohjelmaan.  

 

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. 

 

Pian on mitä loistavin aika haitallisten vieraslajien torjuntaan. Tarjoamme Marttayhdistyksille 

mahdollisuuden maksuttomaan luentoon, jossa perehdytään muutamiin vieraslajeihin sekä 

niiden turvalliseen hävittämiseen. Maksuttomia, avoimia VieKas LIFE -hankkeen luentoja 

voidaan järjestää rajattu määrä, joten kannattaa ottaa yhteyttä piirin toimistoon pikaisesti. 

Luennot toteutetaan etäyhdeyden välityksellä.  
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KUTSU KYMENLAAKSON MARTAT RY:n VUOSIKOKOUKSEEN 

Aika: keskiviikko 19.4.2021 klo 17.30 alkaen  

(linjat avautuvat klo 17.15 virtuaalisen kahvittelun merkeissä). 

Paikka: Marttapiirin toimisto, Torikatu 6, 45100 KOUVOLA 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

OSALLISTUMINEN KOKOUKSEEN 

Kymenlaakson Marttojen hallitus päätti kokouksessaan 17.3.2021, että vuosikokous järjestetään 

koronaepidemian vuoksi etäyhteydellä (Teams). 
 

Valtakirja 

Marttayhdistykset nimeävät kokoukseen osallistuvat varsinaiset edustajansa, joiden on 

ilmoittauduttava kokoukseen liitteenä olevalla valtakirjalla 3.5.2021 mennessä. Ilmoittautuneille 

lähetetään Teams-kutsu sähköpostiin materiaaleineen noin viikkoa ennen kokousta. Pyydämme 

kokoukseen osallistuvia tutustumaan Teams-sovelluksen käyttöön etukäteen tai osallistumaan 

marttapiirin Teams tutuksi -koulutukseen, joka järjestetään 10.5.2021. Ilmoittautuminen koulutukseen 

piirin nettisivuilla. 

Marttayhdistys voi valtuuttaa toisen edustajan (esim. naapuriyhdistyksestä) edustamaan ja 

käyttämään äänioikeutta kokouksessa. Kokoukseen voivat osallistua tällä kertaa vain varsinaiset 

kokousedustajat tai varaedustajat.  

Marttapiirin hallituksen puheenjohtajalla ja jäsenillä sekä toimihenkilöillä on läsnäolo- ja puheoikeus 

kokouksessa. Lisäksi läsnäolo-oikeus on niillä, joille kokous sen yksimielisesti myöntää. Myös heidän 

tulee ilmoittautua kokoukseen. 

HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI 

Vuosikokouksessa valitaan piirin hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosille 2021-2023. 

Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä. 

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat:  

 Maarit Lamponen, Mäntyharju jäsen 2015 (3 kautta) 
 Tiina Palmroos, Kouvola (Valkeala) jäsen 2017 (2 kautta), ei käytettävissä  
 Teija Suomalainen, Hamina jäsen 2015 (3 kautta) 
 Elina Yrjölä, Kotka  jäsen 2015 (3 kautta) 
   
Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Päivi Kukkola Kouvolasta ja jäseninä hallituksessa jatkavat Raili 
Mässeli Virolahdelta, Kati Sailio Kouvolasta, Helena Sinkkonen Kouvolasta (Elimäki) ja Päivi Taiminen 
Kouvolasta (Muhniemi). 
 
Pyydämme yhdistyksiä toimittamaan liitteenä olevalla lomakkeella ehdokkaansa piirin toimistoon tai 
sähköpostitse anne.saarikko@martat.fi 28.4.2021 mennessä.  
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MARTTOJEN MAKSUTTOMAT ETÄLUENNOT 

Ilmoittaudu koulutuksiin piirin tapahtumakalenterissa 
https://www.martat.fi/kymenlaakso/tapahtumat/. Lähetämme viimeistään koulutusta edeltävänä 
päivänä osallistumislinkin, joten laita tarkasti sähköpostisi oikein. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
14.4.2021 klo 17-19 Puutarhamarttojen ketjukoulutus puutarhamartoille (Martta-akatemia) 
Koulutuksen aiheina ovat tänä vuonna monimuotoinen kotipiha sekä kotitarveviljely. 
Ketjukoulutuksessa saat vinkkejä siihen mihin asioihin kotipihalla kannattaa kiinnittää huomiota ja millä 
toimilla voit lisätä pihasi monimuotoisuutta. Kotitarveviljelyosuudessa käsitellään muun muassa 
laatikkoviljelyä, jonka avulla osaat opettaa perusviljelytaitoja myös muille yhdistyksesi jäsenille. 
Koulutuksen pitää Marttaliiton asiantuntija Tiina Ikonen ja se toteutetaan verkkokoulutuksena Martta-
akatemian kautta. Ilmoittautuneille puutarhamartoille on varattu Satoisa palstapuutarha -kirjat sekä 
Kasvata ruokaa viljelylaatikossa -opasvihkoset oman yhdistyksen jäsenten koulutuksen tueksi. 
Materiaalit voi noutaa piirin toimistolta sovittuna ajankohtana ketjukoulutuksen jälkeen. Materiaaleja 
toimitetaan myös Kotkan suunnalle ja niitä voi noutaa sovittuna ajankohtana. Yhteystiedot annetaan 
koulutuksessa. Ilmoittaudu 12.4. mennessä. 
 
22.4.2020 klo 17.30-18.30 Ruokaa sydänystävälle -luento Teamsillä 
Luennolla saat vinkkejä terveellistä ja sydänystävällistä ruokavalinnoista. Sydänystävällisissä raaka-
ainevalinnoissa kiinnitetään huomiota erityisesti suolan, rasvan, sokerin sekä kuidun määrään ja 
laatuun. Ilmoittaudu 19.4. mennessä.  
 
10.5.2021 klo 17.30-18.30 Teams tutuksi kokoukseen 
Onko Teamsin käyttö sinulle uutta? Tule mukaan testaamaan, miten Teamsin kautta voit osallistua 
piirin vuosikokoukseen. Opastamme kaikki kokoukseen ja luennoille tarvittavat Teamsin 
perustoiminnot. Osallistumista varten tarvitset nettiyhteyden, älylaitteen tai tietokoneen sekä toimivan 
sähköpostiosoitteen. Ilmoittaudu 5.5. mennessä. 
 

 
MYYNNISSÄ  
Juhlavuoden karahvi/kukkamaljakko M-logolla 
Korkeus 25 cm, hinta 23 € 
 
 
               

            

      

 

 

 
Marttapostin liitteet: 
Valtakirja/ilmoittautumislomake piirin kokoukseen sekä ehdokaslomake hallituksen jäsenten vaaliin  
Kestävästi Kaakossa -kurssisarjaesite 
 
 
   Seuraa meitä:                      Facebook                            Twitter            Instagram                            YouTube 

Anne, Jenny, Kipa, Sari, Suvi, Katja,  

sekä Kotiavun Soili, Marjukka, Mervi ja Kirsi 

Hyvää kevään odotusta 

ja iloista pääsiäistä! 

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.youtube.com/channel/UCtxfPfx2kbcXFYYb8ltbg-A

