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KURSSIT JA TAPAHTUMAT 

 

VERKKOSIVUKOULUTUS YHDISTYSTEN NETTIVASTAAVILLE 

30.1.2018 klo 13-15 Marttakulma, maksuton 

Marttojen nettisivut uudistuivat viime keväänä. Tavoitteena on, että sivuston käyttäjä löytää 

tarvitsemansa tiedot kätevästi, kuten yhdistysten yhteystiedot. Mukaan mahtuu 10 yhdistystä 

(1-2 osallistujaa/yhdistys). Ota mukaan oma kannettava tietokone. Yhdistyksellä tulee olla valmiina 

ennen kurssille osallistumista toimivat käyttäjätunnukset martat.fi -sivuille. Mikäli yhdistykselläsi ei 

niitä vielä ole, tilaa tunnus osoitteesta martat.verkkouudistus@martat.fi.   

Ilmoittautumiset kurssille tiedotteen yläosassa olevan linkin kautta viimeistään 22.1.2018. 

 

ALOITTAISITKO MARTTAOPINNOT? 

31.1.2018 klo 17-18.30 Opintotoiminnan esittely; Taitoavaimet, harrastusmerkit ja osaajapassit 

Marttakulma, maksuton 

Järjestön opintovastaava Tiina Ikonen Pohjois-Savon Martoista kertoo marttojen 

opintotoiminnasta ja avaa opintokokonaisuuksien sisältöjä. Ennen esittelytilaisuutta on 

mahdollisuus saada keskeneräisiin opintoihin yksilöohjausta. Sovi tapaamisesta Tiinan kanssa, p. 

050 339 4262 tai tiina.ikonen@martat.fi. Ilmoittautumiset esittelytilaisuuteen viimeistään 24.1. 

Ilmoittaudu yllä olevan linkin kautta. 

Ilmoittautumiset kursseille oheisen linkin kautta 

https://www.martat.fi/tapahtumat/?tribe_paged=1&tribe_event_display=list&tribe_martat_division=122 

Tämä tiedote on lähetetty marttayhdistysten postin vastaanottajille. Välitäthän tiedotteen kaikille 

oman yhdistyksesi jäsenille. Tiedote on luettavissa myös piirin sivuilla  www.martat.fi/kymenlaakso. 

http://www.martat.fi/kymenlaakso
mailto:tiina.ikonen@martat.fi
https://www.martat.fi/tapahtumat/?tribe_paged=1&tribe_event_display=list&tribe_martat_division=122
http://www.martat.fi/kymenlaakso


SINUSTAKO MARTTA? -TILAISUUDET 

5.2.2018 klo 17.30 – 19.30 Marttakulma, maksuton 

13.2.2018 klo 17.30 – 19.30 Kumppanuustalo Viikari, Mariankatu 24, Kotka, maksuton 

Kevät on otollista aikaa houkutella uusia jäseniä mukaan toimintaan.  

Toivomme, että Kouvolan ja Kotkan alueen marttayhdistyksistä tulee puheenjohtaja tai 

yhdistyksen muu edustaja esittäytymään ja esittelemään oman yhdistyksensä toimintaa. Myös 

yhdistyksen toimintakalentereita olisi hyvä olla jaossa. 

Markkinoimme tilaisuuksia lehti-ilmoituksella ja sosiaalisessa mediassa. Yhdistyksen edustajan 

pyydetään ilmoittautumaan iltaan viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta tämän tiedotteen alussa 

olevan linkin kautta. 

 

KÄSSÄMARTTOJEN kokoontumiset keväällä 2018 Marttakulmassa 
 

23.1.2018 ti klo 15.00 

Pikselivirkkausta (Kulmasta kulmaan virkkaus). 

Varaa langan loppuja esim. seitsemää veljestä kahta väriä ja siihen sopiva virkkuukoukku. Heli 

opastaa virkkausta. Suunnitellaan kevään ohjelmaa, ehdotuksia odotetaan. 

20.2.2018 ti klo 15.00 

19.3.2018 ma klo 15.00 

10.4.2018 ti klo 15.00  

08.5.2018 ti klo 15.00 

 

JOULULAHJAVINKKEJÄ 

Onko osa lahjoista vielä hankkimatta? Marttojen kotiavun lahjakortti ilostuttaa varmasti saajaa. 

Lahjaksi:  

- Uutuustuote: kynä + ledvalo lahjarasiassa  6 euroa 
- Mummolassa maljakko M-logolla  37 euroa 
- Mummolassa tuikkukupit (2 kpl pakkaus)  8 euroa 
- Penninvenyttäjän keittokirja   18 euroa 
- Ostoskori punaisena, valkoisena, sinisenä  26 euroa 

 

TOIMISTO AVOINNA 

Tämän vuoden puolella olemme avoinna maanantaina 18.12. klo 10.00-15.30 ja jouluviikolla 
muina päivinä etukäteen sovittaessa. Toimisto on suljettu 22.12.2017-7.1.2018. 
8.1.2018 alkaen toimistomme palvelee taas maanantaisin klo 10.00 – 15.30.   
 
 

Rauhaisaa joulunodotusta ja kynttilöiden tuiketta toivottavat 

Anne, Katja, Sari, Kirsi sekä  

Kotiavun Soili, Kirsi, Marjukka ja Mervi 


