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1. Hyvää juhlavuotta martat! 
Marttajärjestö 120 vuotta, piiri 90 vuotta ja Tuija 50 vuotta – juhlimme pitkin vuotta. Koko järjestöä 
juhlittiin ensimmäisen kerran 31.1. maailman suurimmassa marttaillassa. Hienoa, että myös niin 
moni meidän piirin yhdistyksistä juhli yhdessä toisten alueellisten marttayhdistysten kanssa tai 
omana juhlanaan. Seuraavaksi juhlitaan piirin 90 vuotta, juhlaristeilyllä Vaasa-Uumaja-Vaasa 
lauantaina 18.5. Lokakuun 10. päivä piirissä on avoimet ovet ja silloin Tuija täyttää 50 vuotta. Juhlinta 
jatkuu vielä piirin syyskokouksessa, sillä Pietarsaaren Martat ry täyttää 100 vuotta ja kutsuu meidät 
yhdessä juhlimaan 9.11. 
Valtakunnallisesti juhlavuoteen mahtuu mm. sieniviikko (31.8.–7.9.) ja marttailuviikko (8.–15.9.) 
tapahtumineen. Katso lisää vuoden 2019 tapahtumista TS-iltojen Power Point esityksestä! 
 

2. Kevätkokouskutsu 
Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat ry:n kevätkokous pidetään Vingen auditoriossa, osoitteessa 
Vingenkatu 18, 67100 Kokkola, tiistaina 2.4.2019 alkaen klo 19.00. 
 
Tervetuloa    Hallitus 

 
3. Kevätkokouspäivän ohjelma 

Kokouspäivä alkaa Lähimarttojen koulutuksella piiritoimistolla klo 14.00. Vilppu -hanke kouluttaa 
lähimarttoja vetämään vapaaehtoistoimijoiden voimin ryhmiä joko lapsiperheille tai ikäihmisille. Kts. 
lisää liitteestä ja ole yhteydessä piiriin, jos toiminta kiinnostaa. Koulutus on kaksiosainen ja sisältää 
myös piirin kotitalouden asiantuntijan vetämän ruokakurssin sekä Moodle -opintoja. Koulutukseen 
ilmoittaudutaan etukäteen ja yksityiskohdista sovitaan Tuijan kanssa, joko puh. 050 5976 585 tai mail. 
tuija.biskop@martat.fi.  
Ennen vuosikokousta järjestetään kahvitarjoilu pikkupurtavan kera kokoukseen tulijoille, alkaen klo 
18.00. 

 
4. Yhdistysten vuosikokouspäätökset 

Yhdistysten tulee pitää vuosikokouksensa helmikuun loppuun mennessä ja osa teistä on jo tietonsa 
meille toimittanutkin ja osan kokouksiin Tuija on tulossa mukaan. Paperit tulee olla piirissä 12.3. 
mennessä, että tiedot ehtivät piirin toimintakertomukseen. Lähettäkää paperit joko postin kautta tai 
sähköpostitse Raunille rauni.lampela@martat.fi.  
 
Yhdistys lähettää piiriin seuraavat paperit: 

• toimintakertomus vuodelta 2018 

• tilit (tuloslaskelma ja tase) vuodelta 2018  

• toimintasuunnitelma tai -kalenteri 2019 

• talousarvio 2019 
 
Toiminnantilastot netissä tulee myös viimeistään silloin olla ajan tasalla, sillä yhdistysten toiminnan 
poimimme sieltä. 

 
5. Ilmoitus muutoksista 

Kun yhdistyksen nimenkirjoittajat eli puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja/tai sihteeri muuttuvat, 
tulee teidän tehdä muutos Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteriin. Muutoksen voi tehdä 
paperitse postin kautta tai istuva puheenjohtaja omilla pankkitunnuksillaan netin kautta. Linkistä 
pääsee suoraan sivuille ja asia, jota ollaan tekemässä on nimenkirjoittajien muutos. Tietoja 
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syöttäessä pitää olla jo valmiiksi esillä yhdistyksen rekisterinumero ja kun siellä kysytään säännöistä 
voi todeta, että mallisäännöt on hyväksytty 23.3.06. Ilmoituksen hinta paperisena 40 €, netissä 20 €. 
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html  
Muistattehan päivittää muutokset myös sähköiseen jäsenrekisteriin. Kahdella yhdistyksen 
luottamushenkilöllä on sinne käyttäjätunnukset ja koska kyseessä on henkilösuojalain alaiset asiat, 
voi nuo henkilöt vaihtaa hallitus kokouksessaan ja muutokset käyttäjiin tapahtuvat Marttaliiton 
kautta – yhteyshenkilöt: Ritva Ikonen ritva.ikonen@martat.fi tai puh ja 050 5123 329 ja Anna-Maija 
Palosuo anna-maija.palosuo@martat.fi tai 050 5118 099 
 

6. Juhlaristeily 
Piirin juhlaristeily järjestetään yhteistyössä Saarikoski Travelsin kanssa. Alustavasti suunnitellut 
kuljetukset eri puolilta piirin toiminta-aluetta näkyvät liitteessä. Niitä tarkennetaan, kun saadaan 
ilmoittautumiset tänne meille piiriin. Mukaan risteilylle pääsee 230 marttaa, piiri käyttää itse 20 
paikkaa. Ilmoittautumiset risteilylle tulee lähettää piiriin maaliskuun loppuun mennessä, mutta 
paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Laskutamme matkan yhdistyksiltä, sillä monessa 
yhdistyksessä on päätetty ottaa osaa kustannuksiin ja maksaa osa lähtijöiden matkasta. Matkan 
tarkempi sisältö löytyy liitteestä ja hinta vaasalaisille on 138 € ja meille muille 158 €.  
 

7. TS-illat 
Vuoden 2019 TS-iltoihin osallistui 142 marttaa 27 eri marttayhdistyksestä. Tämän tiedotteen liitteenä 
on tammi-helmikuun toiminnansuunnitteluiltojen materiaali. Yllätysmuna -vihkosta on varattu 
jokaiselle yhdistykselle 20–50 kpl, tarpeen mukaan. Kirjanen on kuitenkin sen verran paksu, että 
emme lähetä niitä yhdistyksiin. Jos teillä on kulkua Kokkolaan ja voitte noutaa nippunne, olkaa 
yhteydessä Rauniin 06 8313 127 tai rauni.lampela@martat.fi. Toimisto on auki arkisin klo 9–14. 
Yllätysmuna -vihkosta saa mukaansa myös kevätkokouspäivänä. 
 

8. Pikkukokkikurssit talvilomaviikolla 
Talvilomaviikko on jo ovella ja pikkukokkikursseja pidetään sillä viikolla sekä Kokkolassa että 
Pietarsaaressa. Kokkolassa kurssit ovat piirin kotitalouskeskuksella ma–pe 25.2.–1.3. klo 10–13, hinta 
10 €/pvä/lapsi. Pietarsaaressa on Ässäkokkikurssi ti 26.2. ja maksullinen kokkikurssi ke–to 27.–28.2., 
kaikki klo 10–13 ja paikkana Etelänummen koulu. Kursseille voi ilmoittautua nyt taas nettisivujen 
kautta tai soittamalla piiritoimistolle arkisin klo 9–14. Mainostattehan kursseja lapsillenne, 

lapsenlapsillenne ja muillekin mahdollisille kurssilaisille. 😊 
 

9. Muuta 
Sukat äideille kampanjan toinen toimitusviikko (vko 10) lähestyy, joten kaikki alueelliset 
koordinaattorit: Arja Vaasassa, Pirita Seinäjoella ja Rauni täällä piiritoimistolla odottavat sukkianne. 
Sukathan saavat olla erivärisiä ja -näköisiä, mutta kokotoive on 39–40 ja lanka mielellään konepesun 
kestävää villaa tai villasekoitelankaa. 
Marttaliitto ja Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jossa myös martta-
yhdistykset saavat 5% jäsenedun kaikista normaalihintaisista elintarvikkeista ja nonfoodista. Edun 
saa näyttämällä kassalla jäsenkorttia ja piirin asiakasnumeroa – löytyy liitteenä olevasta kirjeestä. 
Piirin toimintakalenteri 2019 on tiedotteen liitteenä ja löytyy myös nettisivuilta. 
 
 

 
Mukavaa toimintavuotta toivottelee  
piirin hallitus ja työntekijät 
 
Ulkoilukelit ovat parhaimmillaan, 
vaikka aamuisin töihin tullessa on 
vielä vähän hämärää! 
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