
  Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat ry:n syyskokouksen tiedote 17.11.2018 
 

Marttajärjestön vuoden 2019 toiminnassa juhla yhdistyy  
vaikuttamiseen ja vaikuttavuuteen. Vuodella on neljä painopistettä:  

1. Juhlitaan yhdessä      2. Jokaisessa on marttaa         3. Kestävä arki 
                4. Marttatoiminnan vaikuttavuus ja martat vaikuttajina 

Marttajärjestö täyttää 120 vuotta. 

Oma piirimme 90 vuotta ja tj. Tuija 50 vuotta. Juhlitaan koko vuosi! 

Piirin juhlavuoden tuote on pellavainen keittiöpyyhesetti Martta ja Maria. (22 €/setti) 

Valtakunnallisesti juhlavuotta vietetään yhdessä Marthaförbundet:n kanssa.  

Juhlavuoden teema kiteytyy tunnuslauseeseen Hyvä arki kuuluu kaikille. 

 
 
 

Kestävä arki on hyvää, terveellistä, edullista ja 
turvallista ruokaa sekä valintoja, jotka vaikuttavat 
myönteisesti ympäristöön sekä lähellä että kaukana 
elävien hyvinvointiin.  

Edistämme suomalaista ruokakulttuuria 
järjestämällä nyyttikestejä ja muita 
ruokatapahtumia, joissa huomioidaan kestävät 
valinnat. 

#Kestäväarki 
 
 
 
 

 
 
 
 
Maailman suurin marttailta käynnistää 120-vuotisjuhlavuoden. Martat 
kokoontuvat samaan aikaan eri puolilla Suomea juhlimaan yhdessä. Maailman 
suurin marttailta järjestetään torstaina 31.1.2019 klo 17–19 marttajärjestön yhden 
perustajajäsenen Alli Nissisen nimipäivänä. Tule mukaan juhlimaan! 
 
Juhlaillan kulku esim.  
1. Maailman suurimman marttaillan avaus ja juhlamaljat  
2. Marttaliiton tervehdys ja juhlapuhe (teksti tai video) 
3. Juhlakakun ja mahdollisten muiden tarjoilujen ottaminen  
4. Katsaus marttajärjestön ja oman yhdistyksen historiaan 
5. Juhlavuoden suunnitelmat yhdistyksessä ja koko järjestössä 
 

 
Sukat äideille – meidän alueella n. 1800 paria 

• Juhlavuonna haluamme lahjoittaa villasukat kaikille ensimmäistä kertaa äideiksi tuleville 

• Sukat tehdään alueittain ja jokaisessa sairaanhoitopiirissä on yhteyshenkilö: 
Vaasa – Arja Salo, Seinäjoki –                         , Kokkola – 

• Sukkia tarvitaan kerrallaan n. 450 paria ja vko:t, joilla niitä kerätään ovat 50, 10, 34, 42 

• Sukkia voi toimittaa piiriin tai suoraan alueensa yhteyshenkilölle – lankoja saa tänään! 



TS-illat tammi-helmikuussa 

• toiminnansuunnitteluilloissa tapaat toisia marttoja, opit uutta ja jaat omaa osaamistasi 

• ti 22.1. Alavus ja to 24.1. Kaustinen ovat jo tiedossa, ilman paikkaa ovat vielä päivät ti 
29.1., ti 5.2. ja to 7.2. ja niille valitaan paikoiksi Ilmajoki, Kalajoki ja Mustasaari.  

  
 
 

Piirin juhlaristely Vaasa-Uumaja-Vaasa la 18.5.  
• Piiri 1929–2019, 90 vuotta 
• Marttahinta n. 160 € (tarkentuu ts-iltoihin mennessä)  
• Hinta sisältää: 
1. Kuljetukset pääteitä pitkin Vaasan ja takaisin 
2. Ruoat: menomatkalla Kapteenin aamiainen ja tullessa  

upea illallinen Saaristolaispöydästä 
3. Marttamessut ja ohjelmaa konferenssikannella 
4. Laivalla meitä viihdyttää mm. JuhaMatti  
5. Kuljetukset Ruotsin puolella, juhla ja juhlakahvit  

kuvamuseossa Uumajassa  Matka järjestetään yhteystyössä Saarikoski Travelsin kanssa 
 

Martan päivä 26.7.  
• Martan päivänä innostetaan kaikkia marttayhdistyksiä järjestämään oman näköinen päivä  
• Kässäkahvila Marttakahvilassa Kokkolan torilla (säävaraus, sateella piirin kotitalouskeskuksella) 
 

Sienet 
• Kokkola perjantai 30.8. Sieniretki klo 15–18 
• Kokkola lauantai 31.8. Valtakunnallisen sienipäivän näyttely klo 10–15 
• Seinäjoki tiistai 3.9. Sieninäyttely ja sieniretki 
• Vaasa torstai 5.9. Sieninäyttely ja sieniretki 
 

Marttailuviikkoa vietetään 8.–15.9. 
• Marttailuviikko alkaa televisioitavalla juhlajumalanpalveluksella 
• Martat eri puolilta Suomea kokoontuvat Marttatorille Helsinkiin 14.9.  
• Viikon aikana tuodaan marttojen tarinoita esille. Tarjotaan erilaisia marttakasvoja eri puolilta Suomea 

medialle huomioiden niin alue- ja paikallislehdet kuin viikko- ja aikakauslehdet.  
• Viikon aikana pukeudutaan martta-t-paitoihin tai muihin martta-asuihin.  
• Jokainen yhdistys järjestää tällä viikolla ainakin yhden tapahtuman. Tapahtumat voi järjestää 

• omille jäsenilleen 

• omille jäsenilleen niin, että jokainen kutsuu mukaan yhden ei vielä jäsenen 

• yhdessä toisen yhdistyksen/yhdistysten kanssa  

• tai vaikka osallistumalla tällä teemalla jo valmiiseen paikallisen tapahtumaan 

• Kaikissa tilaisuuksissa pitää olla jäsenhankintamateriaalia mukana! 

• Piirin ja yhdistyksen kursseille ja tapahtumiin → Jäsenhankintamateriaalia saa piiristä 
(Winderiä, roll up:ia, julisteita, kortteja ja tageja), varaa nyt, saat TS-illoissa 

 

Piirin kokoukset 
• Kevätkokous Kokkola ti 2.4. 
• Syyskokous Pietarsaari la 9.11., samalla juhlitaan Pietarsaaren Martat ry:n 100 vuotta 

 
Nettisivut yhdistyksille 
• Keväästä 2017 yhdistyksillä on ollut mahdollisuus saada omat nettisivut martat.fi:n 
• Jokaisessa yhdistyksessä tulee olla kotisivuvastaava, tarkistakaa tilanne ja olkaa 

tarvittaessa yhteydessä piiriin yhteystietojen päivittämisen osalta 
• Koulutuksia järjestetään sekä alueellisesti että omassa piirissä 

 
Uudet jäsenet 
Muistattehan tilata piiristä uuden jäsenen paketteja uusille, mukaan tuleville martoille. Toimitamme niitä teille piirin 
kokousten, TS-iltojen, kurssien ja muiden tapahtumien yhteydessä. Tilaukset Raunille rauni.lampela@martat.fi  tai 
p. 06 8313 127, arkisin klo 9–14.              Ke- ja Et-Po Martat/TB/161118 

mailto:rauni.lampela@martat.fi

