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HYVÄT MARTAT! 
Syyskausi alkaa olla lopuillaan. Meillä on täällä toimistolla jo niin jouluinen tunnelma, 
kynttilät palavat, kuusi on koristeltu ja piparit tuoksuvat. Juuri tänäänkin oli 
iltapäiväkerhoista lapsia leipomassa ja koristelemassa pipareita. Lapset lauloivat myös 
Maamme -laulun, josta tunnelma nousi kattoon. Ei uskoisi, kuinka paljon ääntä lähtee 
10 lapsesta, voit katsoa videonpätkän tuosta laulusta joko piirin Instagram tai 
FaceBook -sivuilta. 
Piirin jäsenmäärä on tällä hetkellä nippanappa yli 2000. Kiitos martat! Yritämmehän 
pitää nykyiset jäsenet ja hankkia muutaman lisää, jotta jäsenmäärä on edelleenkin yli 
2000, kun Marttaliitto suorittaa laskennan tammikuun alkupuolella. 
 
1. Syyskokouksen päätöksiä  
Piirin syyskokous pidettiin Ähtärissä lauantaina 25.11.2017 Mesimarttojen emän-
nöimänä. Aamupäivällä osa kokousväestä osallistui Marttajärjestön opintovastaava 
Tiina Ikosen vetämään opintotoiminnan infoon ja osa Tuija Biskopin vetämään 
luottamusmarttatapaamiseen. Lounasta ennen kuultiin asiaa myös nettisivu-
uudistuksesta ja yhdistyksen käytännön tiedottamisesta. 
  
Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018. 
Talousarvion kohdalla, perusteluna yhdistyksille pidettävien kurssin hinnannousulle, 
esitettiin kustannuslaskelma kursseista eri puolilla piirin aluetta pidettynä. Saatte tuon 
kustannuslaskelman tämän tiedotteen liitteenä.   
 
Piirin puheenjohtajana jatkaa Sirkku Saarenpää Lapualta, muita ehdokkaita ei ollut. 
Äänestyksen ja (saman määrän ääniä saaneiden osalta suoritetun) arvonnan jälkeen 
erovuoroisista hallituksen jäsenistä jatkamaan kaudelle 2018–2019 valittiin Outi 
Harju, Kaustisen kk Martat, Raija Rinta-Seppälä, Teuvan Martat ja Minna Salo, 
Kälviän Martat. Uutena hallitukseen valittiin Suvi Veijalainen, Kurikan Martat ja 
varajäsen Terhi Haapala, Lapuan Martat. 
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Edelleen hallitukseen kuuluvat Tiia Ojala, Kauhavan Martat, Sanna Peltoluhta Kau-
havan Martat, Hilkka Pääkkönen, Vaasan Hietalahden Martat, Sinikka Rautakoski, 
Vaasan Martat ja varajäsen Anu Rinne, Teuvan Martat. Ne yhdistykset, joilta ei ollut 
osallistujaa kokouksessa, saavat toimintasuunnitelman tiedotteen liitteenä. 
Kokous myös päätti, että jatkossa piiritiedote tulee vain sähköisesti samalla kun se 
julkaistaan myös nettisivuilla. Jos joku yhdistys haluaa edelleen paperisen tiedotteen, 
tulee siitä ilmoittaa Raunille puh. 06-8313127 (arkisin klo 9 – 14) tai sähköpostilla 
rauni.lampela@martat.fi . 
 
2. Vuodenvaihde kotitalouskeskuksessa 
Kotitalouskeskuksen toimisto on avoinna arkisin klo 9-14 aina 22.12. saakka. 
Välipäivät olemme kiinni. Toimisto avaa ovensa taas ensi vuonna loppiaisen jälkeen 
maanantaina 8.1.2018 klo 9.00. 
 
3.  Alkuvuoden TS-illat 
Tapaamme toiminnansuunnitteluilloissa tammi-helmikuun aikana seuraavasti:  
torstai 11.1. klo 18–21 Alajärvi, Kirkontupa, Kirkkotie 6 
tiistai 16.1. klo 18–21 Jurva, yhtenäiskoulun yläaste, Peurantie 5 
torstai 18.1. klo 18–21 Kokkola, Isokylän koulu, Sillanpääntie 2 
tiistai 30.1. klo 18–21 Lestijärvi, paikka ilmoitetaan myöhemmin 
torstai 1.2. klo 18–21 Vähäkyrö, tarkempi paikka ilmoitetaan myöhemmin 
 
Ilmoittautumiset iltoihin Raunille toimiston numeroon 06 8313 127 (arkisin klo 9–
14) tai maililla rauni.lampela@martat.fi tarvikkeiden varaamisen vuoksi viimeistään 
kaksi arkipäivää ennen tilaisuutta. Tilaisuudesta peritään 5 € kahviraha/martta, joka 
kattaa myös osan tilavuokrista. Tervetuloa tapaamaan marttoja toisista yhdistyksistä. 
Illan ohjelma:  
 
18.00–18.30 Ilmoittautuminen ja esittäytyminen yhdistyksittäin 
18.30–20.00 Työpajat, joista osallistutaan tällä kertaa vain kahteen oman 

valinnan mukaan:  
 Ruoka: Arkiruoka on järkiruokaa ketjukoulutus ja illan tarjottavien 

tekeminen 
  Puutarha: Yrttiruukku ketjukoulutus 
  Järjestö: Mediaa ja markkinointia 

20.00–20.30  Kahvia, teetä ja pikkupurtavaa 
20.30–21.00  Teemakauden 2018 tulevia tapahtumia ja koulutuksia 
  Kurkistus juhlavuoteen 2019 
 
4. Muuta 
Tämän tiedotteen mukana saatte syksyn laskut kursseista, tapahtumista ja 
syyskokouksesta sekä syyskokouksessa jaetun opintotoiminnan esitteen. 
 
Rentoa ja leppoisaa loppuvuotta sekä mukavaa joulun odotusta! 
 
t. piirin työntekijät ja hallitus 
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