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Piirin Marttaposti 1/2022   7.1.2022 

 
 
Vuosi vaihtui mukavissa tunnelmissa ja toivotammekin kaikille oikein hyvää uutta vuotta. 
Toivotaan, että tästä vuodesta tulee viime vuotta parempi. Koronaepidemia vaikeuttaa edelleen 
toimintaamme ja valitettavasti joudumme perumaan tammikuulle sovitut lähitapahtumat. 
Yhdistyksiä pyydetään seuraamaan viranomaisten alueellisia koronaohjeita ja määräyksiä 
kokoontumisiin liittyen.  
 
Seuraavat tilaisuudet on peruttu: 
11.1. toiminnansuunnitteluilta Marttakulmassa 
12.1. Toiminnansuunnitteluilta Palveluyhdistys Ratevassa 
13.1. Toiminnansuunnittteluilta Anjalatalossa 
18.1. Toiminnansuunnitteluilta Kumppanuustalo Hilmassa 
18.1. Toiminnansuunnitteluilta Valkealan seurakunnan tiloissa 
26.1. Kuumottavat keitot -ruokakurssi Marttakulmassa 
31.1. Toiminnansuunnitteluilta Korttelikoti Naapurissa 
 
22.1. Hygieniatestiin valmentava ohjaus ja muonituskoulutus siirtyy myöhempään ajankohtaan. 
Seuratkaa piirin nettisivujen tapahtumakalenteria, jonne päivitämme kurssikohtaisesti 
mahdolliset muutokset. 
 
 
MAKSUTTOMAT ETÄLUENNOT 
 
20.1.2022 klo 17.30-18.30 Teams tutuksi -verkkokoulutus. 
Jos Teams ei ole sinulle vielä tuttu, järjestämme Teams tutuksi -verkkokoulutuksen kaikille halukkaille. 
Opastamme kaikki luennoille tarvittavat Teamsin perustoiminnot. Osallistumista varten tarvitset  
nettiyhteyden, älylaitteen tai tietokoneen sekä toimivan sähköpostiosoitteen.  Ilmoittaudu 18.1. 
mennessä tapahtumakalenterin kautta. 
 
 
Toiminnansuunnitteluillat 
Järjestämme kaksi toiminnansuunnitteluiltaa Teamsilla. Toivomme, että yhdistyksestänne löytyy 
edustajia etätapaamiseen. Yhdistysten edustajat vievät kuulumiset omiin yhdistyksiinsä.  
Tule hakemaan ideoita oman yhdistyksesi toimintaan ja keskustelemaan Teamsin välityksellä 
Kaikkien osallistuneiden kesken arvomme lahjakortteja marttapiiriin ruoka/leivontakursseille. 

Maksuttomat etäyhteyksin toteutettavat toiminnansuunnitteluillat: 

• 25.1. klo 17.30-19.00 Toiminnansuunnitteluilta Teamsilla. Ilmoittaudu 21.1. mennessä.  

• 9.2. klo 17.30-19.00 Toiminnansuunnitteluilta Teamsilla. Ilmoittaudu 5.2. mennessä. 
Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta. 
 

 martat.fi 

https://www.martat.fi/kymenlaakso/tapahtuma/teams-tutuksi-verkkokoulutus-marttajasenille-3/?post-id=142811
https://www.martat.fi/kymenlaakso/tapahtumat/
https://www.martat.fi/
https://www.martat.fi/
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/
https://www.martat.fi/marttakoulu/joulu/
https://www.martat.fi/sovellus/
https://www.martat.fi/martat/jasenkanava/tilaa-marttojen-uutiskirje/
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2.2.2022 klo 17.30-18.30 Martta-akatemia tutuksi -etäketjukoulutus 

Onko Martta-akatemia vielä ihan vieras tai tuntuuko käyttö hankalalle? Koulutuksessa opetellaan 

yhdessä Martta-akatemia -oppimisalustan käyttöä. Koulutuksen jälkeen osaat liittyä mukaan 

mielenkiintoisiin koulutuksiin ja webinaareihin sekä opastaa myös muita mukaan. Valitkaa jokaisesta 

yhdistyksestä koulutukseen osaallistuja/osallistujat, jotka jatkossa opastavat yhdistyksessä jäseniä 

Martta-akatemian käytössä. Osallistuja voi olla myös henkilö, joka ei ole martta.  

Teams/Martta-akatemia, ilm. viim. 25.1. Lisätiedot ja ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta. 

 
7.2.2022 klo 17.30-19.30 Hävikkifoorumi 
Marttakulmassa järjestettävä Hävikkifoorumi -ketjukoulutus vaihdetaan Martta-akatemiaan 
etäketjukoulutukseksi. Koulutuksesta saat ajankohtaiset ja uusimmat tiedot ruokahävikistä. 
Keskustellaan suunnitelmallisuudesta ja ketjukoulutuksesta saat myös vinkkejä yhteiseen 
etäkokkailuhetkeen. Koulutuksessa pohditaan marttojen mahdollisuutta vaikuttaa ruokahävikin 
vähentämiseen. Ilmoittaumiset 5.2. mennessä tapahtumakalenterin kautta. 
 
Kestävästi Kaakossa -hankkeen verkkokurssit 
Kaikille avoimet Kestävästi Kaakossa -hankkeen verkkokurssit alkavat Teamsissa. Kursseilta saat tietoa 
ja vinkkejä kestävämpään arkeen eri teemoin. Kurssit ovat maksuttomia ja voit osallistua kiinnostuksen 
mukaan haluamillesi kerroille. Ilmoittautumiset kursseille päättyvät kaksi päivää ennen kurssia. 
Ilmoittaudu mukaan tapahtumakalenterissa.  
 

• 27.1. klo 17.30-18.30 Kestävän arjen askeleita ja vinkit ruokahävikin vähentämiseen 

• 3.2. klo 17.30-18.30 Vähemmän jätettä, enemmän kierrätystä 

• 10.2. klo 17.30-18.30 Välitä vaatteistasi -  harkitse, korjaa, kierrätä 

• 17.2.klo 17.30-18.30 Puhdas koti ekologisesti 
 

 

 

Marttakulman väki toivottaa  

aurinkoista kevään odotusta.  

 

Pidetään toisistamme huolta  

ja pysytään terveinä. 

 

 

 

Ps. Muistattehan täydentää marttatilastot vuoden 2021 toiminnasta. 

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminnan-tilastoinnin-ohjeet/ 

 
 
Seuraa meitä:                             Facebook                            Twitter                              Instagram                             YouTube 
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