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1. Syyskokouskutsu 
Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 
Pietarsaaressa lauantaina 9.11.2019 alkaen klo 14.00. Kokous pidetään Pietarsaaren 
Martat ry:n 100-vuotisjuhlan yhteydessä. 
  

Tervetuloa Hallitus 
 

Kokouspäivästä ja sen ohjelmasta tarkemmat tiedot seuraavassa tiedotteessa. 
 

2. Marttatori 
Kokoonnumme Marttatorille Helsinkiin valtakunnallisesti la 14.9. 
Niin Perhonjokilaakson kun Lapuan suunnasta Helsinkiin on lähdössä 
bussi, kannattaa varmaan kysellä mahtuuko mukaan. Myös yksittäisiä 
marttoja ja pienempiä marttaporukoita on lähdössä eri puolilta 
aluettamme. Piirillä on oma myyntiosasto Senaatintorilla ja myymme 
siellä juhlavuoden pyyhesettiä. Hyvä sää on tapahtumaan tilattu!  
 

Ruokailu Marttatorilla 
Marttatorilla voi ruokailla kätevästi muun tapahtumatarjonnan lomassa.  Torilla 
tarjottavasta lounasruoasta vastaa Juuri Yhtiöiden Pihka-ravintolat. Marttatorin menu 
on tehty vuoden 2019 nimikkokasveista sekä satokauden parhaista tuotteista. 
Ehdottomasti kokeilemisen arvoinen menu hintaan 14 €. Toivomme ryhmien tilaavan 
Marttatorin lounaat ennalta. Ennakkotilaukset on tehtävä elokuun loppuun mennessä. 
Linkin kautta löytyy myös lisätietoa https://www.martat.fi/martat/tutustu-
toimintaamme/marttatori/ruokailu-marttatorilla/ 
 

3. Marttailuviikko 
Marttailuviikolla näymme ja kuulumme koko Suomessa. Toivottavasti yhdistyksenne 
on päättänyt mitä avointa toimintaa ko. viikolla järjestätte. Jaettavaa materiaalia saa 
piiristä jäsenhankintaa ja toimintamme esittelyä varten. Piirin osalta viikko on 
sienipainotteinen.  
 

4. Syksyn sienitapahtumat 
Tälle syksylle on suunniteltu paljon sienitapahtumia – sienitilanne vaan on isossa 
osassa aluettamme heikohko. Eletään vielä toivossa, että tilanne paranee. Osaan 
retkistä ilmoittaudutaan suoraan yhdistyksiin. Piirin retkille ja kursseilla 
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ilmoittaudutaan nettisivujen kautta. Alla ja tulevassa Martat -lehdessä ovat seuraavat 
tapahtumat: https://www.martat.fi/keski-ja-etela-pohjanmaa/tapahtumat/  
 

26.8. klo 14–17 Sieniretki Toholampi, ilmoittautumiset Toholammin Marttoihin 
26.8. klo 17.30–20 Sieniretki Kannus, ilmoittautumiset Kannuksen Marttoihin 
27.8. tai 10.9. klo 17–20 Sieniretki Kauhava, ilmoittautumiset Kauhavan Marttoihin  
30.8. klo 15–18 Sieniretki Kokkola, lähtö piirin kotitalouskeskukselta 
31.8. klo 10–14 Sieninäyttely Kokkolanseudun sieniseuran kanssa Kokkolassa 
3.9. klo 12–16 Sieninäyttely Seinäjoen uudella torilla 
3.9. klo 17–20 Sieniretki, Seinäjoki 
3.9. klo 18–21 Sieniruokailta tai sieni-tasting, Seinäjoki 
5.9. klo 12–16 Sieninäyttely Vaasan torilla 
5.9. klo 17–20 Sieniretki, Vaasa 
5.9. klo 18–21 Sieniruokailta tai sieni-tasting, Vaasa 
25.9. klo 18–21 kurssi: Sieniruokailta kotitalouskeskus, Kokkola 

 

5. ÄSSÄKOKKI-kurssit 
Aikaisempien vuosien tapaan S-ryhmä sponsoroi pikkukokkikursseja koko Suomessa. 
Meidän toiminta-alueella KPO:n osalta yksi kurssi on pidetty jo talvilomalla 26.2.  
Pietarsaaressa. Syksyllä kursseja pidetään EEPEE:n alueella seuraavasti:  Seinäjoella 
ma 14.10. pidetään samaan aikaan kaksi kurssia, Kauhajoella yksi kurssi ti 15.10. ja 
Alavudella yksi kurssi ke 16.10. KPO:n alueella kurssi on Kokkolassa pe 18.10. ja 
Vaasassa la 19.10. Kurssit on tarkoitettu 7–12 vuotiaille lapsille. Ilmoittautumiset piirin 
nettisivujen kautta. Kurssit tulevat tapahtumakalenteriin näkyviin syyskuun puolessa 
välissä. https://www.martat.fi/keski-ja-etela-pohjanmaa/tapahtumat/  

 

6. Muuta 
Uusien Vilppu-vapaaehtoisten koulutus pidetään Kokkolassa piirin kotitalouskeskuk-
sella perjantaina 4.10. Jos olet kiinnostunut toimimaan vapaaehtoisena marttana 
omalla alueellasi joko lapsiperheiden tai ikäihmisten parissa, niin tule mukaan. 
Lisätiedot Heliltä. 
Tästä syksystä alkaen piirin iltapäivätoiminta laajenee, sillä nykyisten Halkokarin, 
Jokilaakson ja Rytimäen lisäksi vastaamme jatkossa myös Isokylän koulun 
iltapäivätoiminnasta. Kaikki piirin ip-toimipisteet ovat Kokkolassa.  
Piiritoimisto on vielä tämän elokuun avoinna arkisin klo 9–12. Syyskuun alusta 
palaamme normaalirytmiin, kun kesälomat on kaikkien osalta pidetty. 
 
 
Marttatorilla tavataan!              terveisin piirin hallitus ja toimihenkilöt 

 

Tuija Biskop, tj.  
tuija.biskop(ät)martat.fi   050 597 6585 
 

Heli Similä, kotitalouden asiantuntija, IP-vastaava  
heli.simila(ät)martat.fi    044 336 3202  
 

Eija Tuukkanen, kotitalouden ja kotipuutarhan asiantuntija, kotiapuvastaava  
eija.tuukkanen(ät)martat.fi (opintovapaalla) 
 

Heidi Peltonen, kotitalouden asiantuntija 
heidi.peltonen(ät)martat.fi   044 989 0166 
 

Rauni Lampela, toimistotyöntekijä  
rauni.lampela(ät)martat.fi    06 831 3127 arkisin klo 9-14 (kesällä klo 9–12)  

  
Tamara Turpeinen, osa-aikainen muonitusvastaava ja torikahvilan työntekijä   06 831 3127 
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