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HYVÄT MARTAT! 
Joulukuu on alkanut ja olemme täällä piiritoimistolla päässeet tunnelmaan mukaan 
iltapäiväkerhojen lasten leivontapäivien kautta – tuoksuu joulupiparit ja joulupulla. 
Kurssit jatkuvat vielä ensi viikonkin ja pitävät meillä tunnelmaa yllä.  
Jouluvalmistelujen aika on nyt – muistakaa kuitenkin tehdä kohtuudella ja jakaa töitä 
kaikkien perheenjäsenten kesken, ettei kukaan meistä kuormitu liikaa. Ja joulu tulee, 
vaikkemme tekisikään yhtään ylimääräistä siivousta tai jouluaskarta. Poikani 13 v. juu-
ri pikkuveljeään ohjeisti, että joulussa tärkeintä on mukava yhdessäolo ja hyvä ruoka! 
 
1. Syyskokouksen päätöksiä  
Piirin syyskokous pidettiin Kuortaneen Ruonassa lauantaina 17.11.2018 Terva-
marttojen emännöimänä. Aamupäivällä osa kokousväestä osallistui Marttajärjestön 
kansalaistoiminnan johtaja Reija Salovaaran vetämään järjestökoulutukseen ja osa 
vertaismartta Ulla Keski-Sämpin järjestötoiminnan tilastoinnin koulutukseen. 
Erovuoroisista hallituksen jäsenistä jatkamaan kaudelle 2019–2020 valittiin Tiia Ojala 
(Kauhavan Martat ry) ja varajäsen Anu Rinne (Teuvan Martat ry). Uutena hallituksen 
valittiin Anna-Maija Kuusisto (Vaasan Martat ry), Tiina Pollari (Lestijärven Martat 
ry) ja Arja Savela (Pietarsaaren Martat ry). 
Edelleen hallitukseen kuuluvat pj. Sirkku Saarenpää (Lapuan Martat ry), Outi Harju 
(Kaustisen kk Martat ry), Raija Rinta-Seppälä (Teuvan Martat ry), Minna Salo 
(Kälviän Martat ry) ja Suvi Veijalainen (Kurikan Martat ry) ja varajäsen Terhi Haapala 
(Lapuan Martat ry).  
Kokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019. Osana 
toimintasuunnitelmaa hyväksyttiin piirin 90-vuotisristeily, joka tehdään la 18.5. välillä 
Vaasa-Uumaja-Vaasa. Kannattaa varata päivä jo kalenteriin. Ne yhdistykset, joilta ei 
ollut osallistujaa kokouksessa, saavat toimintasuunnitelman tiedotteen liitteenä ja se 
löytyy myös nettisivuilta, sieltä näette myös kokoustiedotteen. 
 
2. Vuodenvaihde kotitalouskeskuksessa 
Kotitalouskeskuksen toimisto on avoinna arkisin klo 9-14 aina 20.12. saakka. 
Välipäivät olemme kiinni. Toimisto avaa ovensa taas ensi vuonna loppiaisen jälkeen 
maanantaina 7.1.2019 klo 9.00. 
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3.  Alkuvuoden TS-illat 
Tapaamme toiminnansuunnitteluilloissa tammi-helmikuun aikana seuraavasti:  
tiistai 22.1. klo 18–21 Alavus, kaupungintalo, Kuulantie 6 
torstai 24.1. klo 18–21 Kaustinen, seurakuntatalo, Siltatie 3 
torstai 29.1. klo 18–21 Kalajoki, paikka ilmoitetaan myöhemmin 
tiistai 5.2. klo 18–21 Mustasaari, Sepänkylän seurakuntakeskus, Niilontie 3 
torstai 7.2. klo 18–21 Ilmajoki, kunnanvirasto, Ilkantie 1  
 
Ilmoittautumiset iltoihin Raunille toimiston numeroon 06 8313 127 (arkisin klo 9–
14) tai maililla rauni.lampela(ät)martat.fi viimeistään kaksi arkipäivää ennen 
tilaisuutta. Muistathan ilmoittaa erikoisruokavaliot! Tilaisuudesta peritään 5 € 
kahviraha/martta, joka kattaa myös osan tilavuokrista ja muista kuluista. Tervetuloa 
tapaamaan marttoja toisista yhdistyksistä. Illan ohjelma:  
 
18.00–19.00 Esittäytyminen yhdistyksittäin, toiminta vuonna 2019 
19.00–19.30 Iltakahvi/tee ja pikkupurtavaa 
19.30–20.30 Vuoden 2019 neuvontapisteet (15 minuuttia/pöytä):  

 Ruoka: Kananmuna ja muut juhlavuoden ruokateemat 
  Puutarha: VieKasLife-hanke 2018–2023 (vieraslajien torjunta) 
  Järjestö: Martat 20XX 
  Juhlavuosi 2019: Yhdistysten omat ja yhteiset tapahtumat 

20.30–21.00  Teemakauden 2019 tulevia valtakunnallisia ja piirin tapahtumia ja 
koulutuksia 

  Kurkistus Vilppu -hankkeeseen 
 
4. Sukat äideille 
Marttojen juhlavuonna haluamme lahjoittaa villasukat kaikille ensimmäistä kertaa 
äideiksi tuleville. Sukat tehdään alueittain ja jokaisessa sairaanhoitopiirissä on 
yhteyshenkilö. Meillä nämä ovat: 
Vaasa – Arja Salo, p. 040 8607 093 tai arjatoysa(ät)gmail.com  
Seinäjoki – Pirita Karjala, p. 050 3491 722 tai piritakarjala(ät)hotmail.com  
Kokkola – Rauni Lampela, p. 06 8313 127 tai rauni.lampela(ät)martat.fi  
 
Sukkia tarvitaan kerrallaan yhteensä n. 450 paria ja vko:t, joilla niitä kerätään ovat 50, 
10, 34, 42. Sukkia voi toimittaa piiriin tai suoraan alueensa yhteyshenkilölle. Seinäjo-
ella sukkia voi viedä myös Toimintojen talolle, os. Kasperinviita 13. Yhteyshenkilöillä 
on sukkiin kiinnitettäviä tägejä, niitä ei lähetetä suoraan yhdistyksiin. 
Kaikkiaan meidän piirin tavoite on huikeat 1800 paria sukkia – mikäli ensisynnyttäjien 
määrä on sama kuin viime vuonna. Marttaliitto toimittaa sukat adoptioäideille. 
 
5. Muuta 
Tämän tiedotteen mukana liitetään nettisivuille syyskokouksessa jaettu ensi vuoden 
toimintasuunnitelma ja kokoustiedote!  
 
Rentoa ja leppoisaa loppuvuotta sekä mukavaa joulun odotusta! 
t. piirin työntekijät ja hallitus 
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