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Tänä vuonna piirin syyskokous pidetään Kuortaneella Haapaniemen Hiippakunta-
keskuksessa lauantaina 17.11. Kokouspäivän hinta sisältäen aamukahvin, lounasruoan 
ja päiväkahvin särpimineen on 25 €/martta. 
Kuortaneelle saamme vieraaksi kansalaistoiminnan johtaja Reija Salovaaran. Reija 
päivittää järjestöosaamistamme ja tuo terveisiä Marttaliitosta. Kokouksen toisesta kou-
lutuksesta Kuortaneella vastaa vertaismartta Ulla Keski-Sämpi. Ulla päivittää meidän 
sähköisen toiminnan tilastoinnin osaamista. Nämä kaksi koulutusta ovat yhtä aikaa, 
joten ilmoittakaa kumpaan koulutuksista osallistutte. 

  
1. Syyskokouspaperit  

Tässä kirjeen liitteenä on piirin syyskokouksen paperit. Toimitattehan tarvittavat tiedot 
sähköisesti eteenpäin kokousedustajillenne. Tulostamme kokoukseen ilmoittautuneille 
kaikki kokouspaperit Kuortaneelle, joten teidän ei tarvitse tulostaa niitä etukäteen silloin 
kun kokousedustajalla on sähköposti tai mahdollisuus tutustua papereihin piirin 
nettisivuilla. Myös toimintasuunnitelma 2019 jaetaan kokouksessa. 

  
 Syyskokouksen (17.11.2018) paperit: 

• kokouksen ohjelma ja esityslista sekä hinnoittelupohja ja talousarvio 2019 

• toimintasuunnitelma 2019 

• ehdokasasettelu hallituksen jäsenten vaalissa 

Ilmoittautukaa kokoukseen 9.11. klo 14.00 mennessä. Kertokaa samalla mahdolliset eri-
koisruokavaliot ja bussikyytitoiveet (p. 06 8313 127 arkisin klo 9–14 tai mailitse Raunille).  

 
2. Ehdokasasettelu kaudelle 2019–2020  
 Hallituksesta jäävät pois Sinikka Rautakoski, Sanna Peltoluhta ja Anu Rinne. Myös 

edesmenneen Hilkka Pääkkösen paikka tulee täytettäväksi. Erovuoroisista hallituksen 
jäsenistä ehdolle on asetettu Tiia Ojala Kauhavalta. Uusia ehdokkaita hallitukseen on 
ennakkoon tullut kolme: Maikki (Anna-Maija) Kuusisto Vaasasta, Tiina Pollari 
Lestijärveltä ja Arja Savela Pietarsaaresta. Em. ehdokkaiden tiedot ja esittäjät löytyvät 
syyskokouspapereista. 

 
3. Linja-autot syyskokoukseen 

Yhteiskuljetuksia järjestetään tarpeen mukaan. 
Linja-auto starttaa, kun kyytiin lähtijöitä on 
vähintään 25. 
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Toinen linjuri ajelee reittiä Kokkolasta Kaustisen, Vetelin, Vimpelin ja Alajärven kautta 
Kuortanneelle ja toinen Vaasasta Vähäkyrön ja Lapuan kautta Kuortaneelle –esimerkiksi! 
 
Lähtöaika riippuu tarkoista reitistä ja pysähdysten määrästä. Arvio linja-autokyydin hinnasta 
on 20 €/martta. Kokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä kertokaa kyytitoiveenne ja 
mahdollinen kyytiinnousupaikka, jotta tiedämme varmistaa reitit ja aikataulut. Reitit ja 
aikataulut vahvistetaan kokoukseen ilmoittautuneille heti, kun ne vahvistuvat. 
 

4. Sukat äideille 
Yksi marttajärjestön 120-vuotisjuhlavuoden tempauksista on lahjoittaa sukat kaikille 
ensisynnyttäjille. Etsimme vielä ainakin kahta marttaa organisaattoreiksi meidän 
piirin toiminta-alueelle, toinen Keski-Pohjanmaalle (SOITE, Kokkola) ja toinen Etelä-
Pohjanmaalle (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Seinäjoki). Pohjanmaan alueen 
(Vaasan sairaanhoitopiiri) organisaattoriksi on lupautunut Arja Salo Ristinummen 
Martoista. 
Piirin organisaattori toimii alueellisesti sukkien kokoamisessa ja niiden edelleen 
toimittamisessa sairaaloihin yhdessä marttojen ja kätilöiden kanssa.  Marttaliitto ilmoitti 
meille piireihin syyslomaviikolla sukkien kokoamisen aikataulun ja ensimmäiset sukat tulisi 
toimittaa viikolla 50/2018. Marttaliitossa asiaa hoitaa Ritva Ikonen ja hän on viestittänyt 
asiasta suoraan liitosta myös teille yhdistyksiin.   
Monet yhdistykset ovat jo aloittaneet sukkien neulomisen äideille. Kampanja on monin 
paikoin jo startannut. 

 
5. Muuta 

Piirin 90-vuotisjuhlavuoden tuote: keittiöpyyhesetti Martta ja Maria on myynnissä piirin 
syyskokouksessa. Pyyhkeet on tehnyt Lapuan Kankurit ja pyyhkeet ovat pellavaisia. Martta 
-pyyhe on meille suunniteltu logollamme varustettu kaksivärinen (valkoinen, sininen) 
sileäkuosinen pyyhe ja Maria -pyyhe on Kankureiden malliston kaunis valkoinen 
kohokuviollinen pyyhe. Molemmissa pyyhkeissä on ripustimessa piirin nimi ja vuosiluvut 
1929–2019. Pyyhesetti on pakattu lahjapussiin ja setin hinta on 22 €. Sopii vaikka pukin 
konttiin! 

 

 Tapaamisiin syyskokouksessa!  
 
 t. Eija, Heli, Rauni ja Tuija 
 

 
 
 

 
Tuija Biskop, toiminnanjohtaja  
    tuija.biskop@martat.fi, 050 5976 585 
Heli Similä, kotitalouden asiantuntija, IP-vastaava  
    heli.simila@martat.fi, 044 3363 200 
Eija Tuukkanen, kotitalouden ja kotipuutarhan asiantuntija, KA-vastaava  
   eija.tuukkanen@martat.fi, 044 3363 202  
Rauni Lampela, osa-aikainen toimistotyöntekijä  
   rauni.lampela@martat.fi, 06 8313 127 arkisin klo 9–14 
Tamara Turpeinen, eläkkeellä oleva tuntityöntekijä  
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