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1. Kevätkokouspaperit ja ohjelma  
Saatte tämän tiedotteen liitteenä piirin kevätkokouspaperit sähköisesti:  

•  kevätkokouksen ohjelma ja esityslista 

•  toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018 
 

Välitättehän tiedotteen liitteineen kokousedustajallenne/edustajillenne. Vain muutama yhdistys on 
päivittänyt kokousedustajiensa tiedon järjestöportaaliin ja/tai ilmoittanut meille valitut kokousedus-
tajat, joten todennäköisesti tiedostot menevät perille oikeille ihmisille, kun välitätte ne itse eteenpäin 
sähköisesti. Kokoukseen ilmoittautuneille paperit tulostetaan valmiiksi ja ne saa kokouspaikalta. Kokous 
on Kokkolassa, Vingen auditoriolla (Vanha terragotan punainen rapattu rakennus Tehtaankadun 
varressa), os. Vingenkatu 18 tiistaina 2.4. klo 19.00. Auto kannattaa ajaa MiniManin parkkipaikalle, 
Tehtaankadun puoleiselle parkkipaikalle. Siitä kadun yli on lyhin matka kokouspaikkaan. Vingenkadun 
parkkipaikat ovat varmasti siinä vaiheessa iltaa jo ihan täynnä, sillä Snellman salissa on samana iltana 
vaali-ilta. Tervetuloa kokoukseen! 
 
Kokouspäivän hinta tarjoiluineen on 5 €/osallistuja, jonka ainakin kokousedustajien osalta maksaa 
yhdistys. Kokoukseen ilmoittautumiset piiriin 26.3. klo 14.00 mennessä puh. 06 8313 127 tai mail. 
rauni.lampela(ät)martat.fi. Ilmoitattehan samalla mahdollisista erikoisruokavalioista. Tarkistakaa 
samalla Raunilta, että yhdistyksenne kokousedustajat on ilmoitettu joko meille piiriin tai 
jäsenrekisteriin, sillä muuten kokousedustaja tarvitsee pöytäkirjaotteen valinnoista tai valtakirjan 
tullessaan kokoukseen. 

 
2. Välitystavarat kevätkokouksessa 

Varatkaa tarvitsemanne välitystavarat etukäteen. Laitamme ne valmiiksi ja otamme muuta tavaraa 
mukaan vain pienen määrän. Tavaraa voi myös tilata suoraan Martan puodista netin kautta. 

 
3. Uudet pj:t ja yhdistyksien tiedot 

Joissakin yhdistyksissä on vaihtunut puheenjohtaja ja olemme saaneet muuttuneet tiedot yhdistyksen 
vuosikokouspapereista ja/tai päivitetystä, sähköisestä jäsenrekisteristä. Jos kuitenkin joku jo puheen-
johtajuuden taakseen jättänyt saa tämän tiedotteen, niin ilmoitathan puheenjohtajan vaihdoksesta 
piirin toimistolle ja toimitat tämän tiedotekirjeen uudelle puheenjohtajalle. rauni.lampela(ät)martat.fi 
 

4. Sähköiset päivittämiset: toimintatilasto ja järjestöportaali 
Näin vuoden alussa on myös hyvä päivittää tilanne sähköisten tilastojen täyttämisestä ja jäsenrekisterin 
tietojen ajankohtaisuudesta. Aiheesta lisää esim. marttojen nettisivuilla: 
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/jarjestoportaalijasenrekisteri/  
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminnan-tilastoinnin-ohjeet/  
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5. Juhlaristeily 
Piirin juhlaristeilylle Vaasa-Uumaja-Vaasa mahtuu vielä 
mukaan. Saatte tarkemman tilannekatsauksen kevät-
kokouksen yhteydessä mm. mukaan lähtevistä yhteis-
työkumppaneista ja ohjelmasta. Juhamatti, joka meitä 
tanssittaa laivalla, on jo kolme kertaa soitellut meille 
musiikkitoiveista ja muista risteilyn yhteystiedoista – 
hän odottaa risteilyä ainakin yhtä innolla kun me piirin 
martat. 
Riitta Pulla on luvannut luennoida vaikka kolme luentoa 
peräkkäin, että jokainen martta pääsee kuulemaan tätä 
upeaa persoonaa,  tyylikonsulttia vailla vertaa. Riitan 
sivut löytyvät seuraavasta linkistä: 
http://www.egotraining.fi/  
 

6. Muuta 
Liitteenä yhteenveto tammi-helmikuun TS-iltojen 
ryhmäkeskusteluista – toiminnan vinkkejä juhlavuo-
delle. 
 
 
 
 
Kevätterveisin piirin hallitus ja toimihenkilöt 

 
 
 

Tuija Biskop, tj.  
tuija.biskop(ät)martat.fi, 050 597 6585 
 
Rauni Lampela  
toimistotyöntekijä, KA-toiminta  
rauni.lampela(ät)martat.fi,  
(06) 831 3127 arkisin klo 9–14 

 
Heidi Peltonen 
kotitalouden asiantuntija  
heidi.peltonen(ät)martat.fi, 044 3363 218  
 
Heli Similä 
kotitalouden asiantuntija, IP-vastaava  
heli.simila(ät)martat.fi, 044 3363 200  
 
Eija Tuukkanen (opintovapaalla) 
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