
     Tiedote 29.3.2012 

 

Kiinnostavatko valinnat lähiympäristösi ja koti/mökkijärvesi hyväksi? 

Ilmoittaudu 

YMPÄRISTÖMARTTA-KOULUTUKSEEN,   

viestinviejäksi yhdistyksesi jäsenille. 

Etelä-Karjalan marttayhdistysten ja toimintaryhmien 1-3 jäsenelle järjestetään maksuttomia 

koulutuksia eri puolella maakuntaa. 

 

HUOM! Maksuttomuudesta poikkeuksena risteilykoulutus!  

Ympäristömarttakoulutusten ajankohdat: 

ma 16.4. klo 18-20 Savitaipale, Osuuspankin kokoushuone 

ti 17.4. klo 18-20 Lemi, seurakuntatalo 

ma 23.4. klo 18-20 Taipalsaari, kunnantalon alakerta 

ke 25.4. klo 18-20 Imatran urheilutalo 

ke 2.5. klo 14-16 Parikkala, Marttala, os. Tapulikuja 2 

ma 7.5. klo 18-20 Rautjärven Simpeleen Nuorisoseuran talo 

to 10.5. klo 15-17 Lappeenranta, Marttakeskus, os. Valtakatu 45, päivä jatkuu Huussi-illalla klo 

17.30 Redissä satamassa 

ti 15.5. klo 18-20 Ruokolahti, Osuuspankin kokoushuone 

-------------------------------------------------------------------- 

to 14.6. klo 14-20 ympäristömarttaristeilykoulutus Lappeenrannassa M/s Suvi-Ellen 

sisävesilaivalla Saimaan Riutansaareen 

 

 

 



Tavoitteena on lisätä tietoa jätevesien käsittelyn merkityksestä sekä siitä, mistä ja miten 

kiinteistöjen (vakituiset ja kesämökkiläiset) saavat tarvitsemaansa puolueetonta lisätietoa ja 

opastusta. Vastauksia kysymyksiin mm. kesämökkiläisten vähäisten jätevesimäärien 

käsittelyyn ja ikähuojennuksiin. Kouluttajana martoista jätevesineuvoja Eija Europaeus. 

Koulutetut ympäristömartat pitäisivät oman yhdistyksen marttaillassa tietoiskun 

jätevesiasioista saamansa koulutuksen ja aineiston avulla. Se voi olla vaikkapa retki lähiseudun 

järven rannalle ja aiheena Valinnat lähiympäristön ja koti/mökkijärven hyväksi. 

Ympäristömarttakoulutuksen ohjelma: 

 Kahvitarjoilu, alkaa jo ennen tilaisuuden alkua 

 Vesiensuojelun merkitys, ulkopuolinen luennoitsija 

 Jätevesineuvontahankkeen esittely ja marttojen rooli 

 Jätevesienkäsittely kuntoon 

 Huussiasiaa 

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset viikkoa ennen koulutusta eija.europaeus@martat.fi tai 

050 448 1551 tai toimistoon p. 010838 5687. Muista ilmoittaa myös erityisruokavaliot!~~ 

~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~                                                       

To 14.6. klo 14-20 ympäristömarttaristeilykoulutus Lappeenrannassa M/s Suvi-

Ellen sisävesilaivalla Riutansaareen 

Vesimatkan kesto on reilu tunti. Riutansaaressa pidetään koulutus ja ruokaillaan. Koulutuksen 

sisältö on sama kuin muissa koulutuksissa. Lisäksi mukana ovat PISA 2013 hankkeen 

projektikoordinaattori Raija Aura sekä valokuvaaja, Saimaan ystävä Mikko 

Nikkinen. He kertovat vesiensuojelun ja Saimaan merkityksestä. 

Risteilyn neuvonta on maksutonta, maittava ruokailu luonnon keskellä 

Riutansaaressa on n. 20 e/hlö. Ilmoittautuminen to 31.5. mennessä,  

max. 2 hlöä/yhdistys. Mukaan mahtuu 35 ensimmäistä ilmoittautunutta etelä-

karjalaista ympäristömarttaa! Kokoontuminen Lappeenrannan satamassa 

pyöreän kioskin vastapäätä klo 13.45.  

Ruokailusta lähetetään lasku kirjeitse tai sähköpostitse! Tervetuloa,  t.  Eija Europaeus  

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt ympäristöministeriön avustusta Etelä-Karjalan 

Martat ry:n hankkeena toteutettavaan haja-asutusalueiden jätevesineuvontaan. Hankeavustusta 

saatiin myös Raija ja Ossi Tuuliaisen Säätiöltä. Etelä-Karjalassa puolueettomassa yleisneuvonnassa 

keskitytään koulutukseen ja tiedonvälitykseen marttajäsenverkoston avulla.  Jässi-

jätevesineuvontaa Etelä-Karjalassa tekevät tutut yhteistyökumppanimme Suomen Kylätoiminta ry, 

Suomen Omakotiliitto ry ja Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry. Hankerahoitus on Kaakkois-

Suomen ELY-keskuksen myöntämää ympäristöministeriön avustusta. 

 

mailto:eija.europaeus@martat.fi

