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1. Hyvää vuotta 2020 martat! 
Tammikuun toiminnansuunnitteluilloissa tapasimme teitä suuren joukon, mukavaa että 
tulitte. Helmikuu on alkanut Marttaliiton koulutusten ja valmennusten muodossa. Tänä 
vuonna näitä valmennuksia on paljon ja ne ovat osittain alueellisia. Niihin myös osallistuu 
koko piirin henkilökunta, joten välillä meillä toimistolla päivystää Turpeisen Tamara. Näin 
tapahtuu mm. maaliskuussa, kun olemme koko porukka Rovaniemellä – osa kaksi päivää ja 
osa kolme päivää. 
 
Kahden viikon sairauslomani aiheutti sen, että tämä vuoden ensimmäinen tiedote tulee 
vasta nyt. Seuraava tiedote tulee viikolla 13. 
 
terv. Tuija 
 

2. Kevätkokouskutsu 
Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat ry:n kevätkokous pidetään Vingen auditoriossa, 
osoitteessa Vingenkatu 18, 67100 Kokkola, lauantaina 18.4.2020 alkaen klo 14.00. 
 
Tervetuloa    Hallitus 

 
3. Kevätkokouspäivän ohjelma 

Kokouspäivä alkaa koulutuksilla ja saamme vieraaksemme Marttaliitosta Hanna Viidan. 
Hanna kertoo meille Miksi pakkausmerkinnät -hankkeesta. Myös yhdistysten omien 
nettisivujen päivityksestä on koulutus emmekä ole unohtaneet luottamusmarttoja, heitäkin 
koulutetaan. Ajankohtaisia neuvonta-aiheita on sekä koulutuksen muodossa että näyttelyinä 
lounastauolla. Tarkempi ohjelma seuraavassa piirin tiedotteessa. Koulutuspäivä alkaa 
aamukahveilla klo 9.30 ja päättyy klo 15.30 mennessä. 

 
4. Yhdistysten vuosikokouspäätökset 

Yhdistysten tulee pitää vuosikokouksensa vielä tänä vuonna helmikuun loppuun mennessä. 
Ensi vuonna saa vuosikokouksen sitten pitää maaliskuun loppuun mennessä, kunhan ensin 
kaikki hyväksymme uudet säännöt. Tarkemmat tiedot sääntöuudistuksesta ja tarvittavista 
päätöksistä sekä asiakirjoista jaettiin TS-illoissa ja ne löytyvät myös järjestön nettisivuilta. 
Olennaisinta on se, että sääntöuudistus pitää tehdä paperilla, sitä ei voi täyttää netissä. 
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/saannot-ja-ohjeet/saantouudistus/  
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Hyväksytyt sääntöpaperit liitteineen toimitetaan siis paperisina Patentti- ja Rekisterihallituk-
seen.  
 
Piirin toivomme teidän toimittavan vuosikokouspaperit 6.3. mennessä, niin tiedot ehtivät 
toimintakertomukseen. Lähettäkää paperit joko postin kautta tai sähköpostitse Raunille 
rauni.lampela@martat.fi.  
Yhdistys lähettää piiriin seuraavat paperit: 

• toimintakertomus vuodelta 2019 

• tilit (tuloslaskelma ja tase) vuodelta -19 

• toimintasuunnitelma tai -kalenteri 2020 

• talousarvio 2020
 
Toiminnantilastot netissä tulee myös viimeistään silloin olla ajan tasalla, sillä yhdistysten 
toiminnan poimimme sieltä. 
 

5. Seniorin eväät -hanke 
Piirimme sai yhdessä muiden pohjoisten marttapiirien kanssa hakemamme kolmivuotisen 
STEA:n hankkeen. Seniorin eväät hanke on +65 -vuotiaille, erityisesti suuren elämänmuu-
toksen kokeneille, heidän omaisilleen ja läheisilleen sekä heidän kanssaan työskenteleville. 
Ryhmät kokoontuvat 3–5 kertaa ja tapaamisten sisältöinä on ruoanlaittoa, ravitsemustietoa, 
yhdessäoloa, yhdessä tekemistä ja mielen virkeyttä luonnosta, puutarhasta ja paikalliskult-
tuurista. Hankeen koordinaattorina on aloittanut piirin kotitalouden asiantuntija Heli Similä. 
Eija Tuukkasen palattua opintovapaalta töihin, myös Heidi Peltonen jäi taloon ja hänet 
vakinaistettiin vuoden 2020 alusta tekemään Heliltä jääneitä neuvonnan töitä niin 
valtionapuneuvonnassa kuin hankkeissakin. 
 

6. Vilppu -koulutus 
Viime vuonna koulutimme Vilppu -vapaaehtoisia Keski-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle. Tänä 
vuonna olisi tarkoitus kouluttaa myös eteläpohjalaisia. Olkaahan kiinnostuneet yhteydessä 
Heidiin, sillä Helin siirryttyä vetämään Seniorin eväät -hanketta, Heidi on ottanut ohjat 
Vilpussa. Koulutus olisi tarkoitus pitää esim. Seinäjoella kevään aikana. 

 
7. Muuta 

Jos olet kiinnostunut tilaamaan marttapaitaa tai muita marttakankaisia vaatteita, olehan 
pikaisesti yhteydessä Rauniin. Tilauksen tulee olla Marttaliitossa 6.3. mennessä.  
 
Tiedotteen viimeisenä sivuna on Kokkolan Naisten päivän tapahtuman mainos. 
Mielenkiintoinen tapahtuma tulossa! 
 

 
Mukavaa toimintavuotta 
toivottelee  
piirin hallitus ja työntekijät 
 
 
 
 
 
 
Eija, Heli, Tuija ja Heidi 
koulutuspäivillä Helsingissä 
tammikuussa 2020 
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