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1  Kevätkokousterveisiä 

 
Kevätkokous pidettiin torstaina 23.4.2015. Kokouksen alussa Päivi Oksanen LähiTapiolasta kertoi 
kumppanuusyhteistyöstä marttojen kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on luoda lisäarvoa marttapiireille 
ja martoille sekä LähiTapiolan asiakkaille ja vahvistaa osapuolten välistä näkyvyyttä 
yhteiskuntavastuullisina toimijoina.  
Kokouksessa hyväksyttiin piirin toimintakertomus ja tilinpäätös. Uusia taitoavaimia jaettiin Imatran 
Marttayhdistyksen, Salopeltola-Jäppilänniemen, Tapavainolan, Hildan Marttojen ja Merenlahden 
Marttojen taitoavainopiskelijoille. Lämpimät onnentoivotukset! Lappeenrannan Kotitaloussäätiö jakoi 
myös stipendejä piirin kevätkokouksessa. 
Kokouksessa oli läsnä 125 osallistujaa. Kiitos kaikille osallistujille aktiivisesta kokouksesta! 
 
 
2  Vohvelikioskin kesä 

 

Marttojen vohvelikioskilla käynnistyy 41. toimintakesä. Martan päivänä 26.7. tarjoamme kaikille 

asiakkaille klo 10-15 kahvit. Marttatoiminta on esillä ”Elämä on parasta itse tehtynä” -teemalla. Päivän 

aikana kutsumme vapaaehtoisia, eri-ikäisiä marttoja esittelemään toimintaa vohvelikioskille. Voit tulla 

neulomaan, virkkamaan yms. Pääasia on, että marttatoimintaa esiteltäisiin toiminnallisin keinoin.  

Myös pikkumartat ovat tervetulleita.  

Ilmoittaudu 13.6. tuija.valjakka@martat.fi tai p. 050 463 4163.  

Martan päivänä nähdään kioskilla! 

 

Vohvelikioskilla jäsenet saavat 10 %:n alennuksen näyttämällä jäsenkorttinsa. 

Isompien ryhmien kannatta ilmoittaa etukäteen saapumisestaan kioskille.  

Tiedustelut ja varaukset 050 461 1025. 

 

Toivotamme tervetulleeksi myös talkoolaiset työntekijöiden avuksi. Talkoovuoroja järjestelee kioskin 

vastuuhenkilö Päivi Pelli. Päivin tavoittaa p. 050 461 1025. 

 

Tervetuloa nauttimaan maukkaista vohveleista. 
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3  Vireästi Kaakossa –hanke ja retkipäivä Repovedelle 

 
Vireästi Kaakossa –hankkeessa tuetaan ikäihmisten arkielämää ja vahvistetaan fyysistä, psyykkistä 

ja sosiaalista hyvinvointia. Tavoitteena on, että ikäihmiset voisivat asua mahdollisimman pitkään omissa 

kodeissaan omatoimisuuden säilyttäen. Hanketta toteutetaan Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kuntien 

alueella. Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys. Liitteenä esittely hankkeesta.  

Hanke järjestää retkipäivän Repovedelle la 29.8.2015. Samana päivänä vietetään Suomen luonnon 

päivää ja marttojen valtakunnallista sienipäivää. Retkipäivä on suunnattu yli 60-vuotiaille.  

Ohjelmassa on ohjattu patikointi, risteily Vuohijärven kauniissa maisemissa sekä ravitsemus- ja 

sienineuvontaa yms.  Päivän aikana nautitaan Sahanpatruunan herkullinen pitopöytä.  

Matkareitti: Ruokolahti-Imatra-Joutseno-Lappeenranta-Savitaipale-Repovesi. 
Matkan hinta on 40 euroa/henkilö. Retkipäivää tuetaan Vireästi Kaakossa hankkeesta, jota tukee RAY. 
 
 
Retkellä patikoidaan noin 5 km:n lenkki ja ylitetään riippusilta. Huomioithan nämä 
ilmoittautuessasi.  
Ilmoittautumiset 12.8.2015 mennessä https://martat.pwire.fi/www.martat.fi/piirit/etela-
karjala/tapahtumakalenteri/retki-repovedelle/ tai etela-karjala@martat.fi tai puh. 010 838 5687. 
Toimistomme on avoinna ma-ke klo 10-15. Toimisto on suljettu 18.6.-31.7.2015 
 
 

4  Syksyn sienineuvontaa 

 
la 30.8 klo 9-12 Marttojen valtakunnallinen sienipäivä, Lappeenrannan Kauppatori 

to 3.9. klo 9-12 Joutsenon tori 

la 12.9. klo 10-12 Kauppa/Kahvila-Ravintola Salmenrannan piha, Suomenniemi 

 

5  Marttojen haja-asutusalueen jätevesineuvonta 2015 
 
Ympäristöministeriö myönsi Etelä-Karjalan Martoille avustusta haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan. 
Hankkeessa toteutetaan mm. neuvonnallisia ympäristöiltoja. Maksuttomia neuvontailtoja voi tilata 
erikoisneuvoja Eija Europaeukselta eija.europaeus@martat.fi tai 050 448 1551. Piiri tarjoaa myös 
maksutonta lajittelu- ja kompostointineuvontaa. Lue asiasta lisää liitteestä. 
 
 
6  Muut asiat 
 

 

 

Toimiston aukioloajat: maanantaista keskiviikkoon klo 10-15.00.     
Toimisto on suljettu kesällä 18.6.-31.7.2015 

 

Hyvää kesää! 

 

toivottaa piirin hallitus ja henkilökunta     
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