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1. Vuosikokous siirtyy  
Niin kuin jo tiedättekin kaikki piirin tilaisuudet on peruttu 30.4. saakka – ainakin. 
Luulemme, että tauosta tulee vielä paljon pidempi, mutta sen kertoo tulevaisuus. Emme 
siis ole päättäneet, mihin ajankohtaan kevätkokous siirretään. Yksi mahdollisuus on 
pitää kevätkokous syyskokouksen yhteydessä marraskuussa Teuvalla. 
Vuosikokouksen tärkeimmät dokumentit: toimintakertomus ja tilinpäätös on kuitenkin jo 
tehty ja hallituksen kokouksessa hyväksytty. 

 
2. Toimintakertomus 

Piirin toimintakertomus on tämän tiedotteen liitteenä ja se löytyy myös piirin nettisivuilta. 
 

3. Tilinpäätös 
Tilinpäätös vuodelta 2019 on myös tiedotteen liitteenä, mutta sitä emme laita 
nettisivuille, vaan sen saatte vain sähköpostitse. 
 

4. Uudet pj:t ja yhdistysten tiedot 
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/ 
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/jarjestoportaalijasenrekisteri/ 
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminnan-tilastoinnin-ohjeet/ 
 

5. Uusi yhdistys perustettu 
Hieman oli pilkettä silmäkulmassa, kun Kokkolaan perustettiin uusi marttayhdistys. 
Puuhanaisina olivat piirin uusimmat työntekijät Heli ja Heidi, jotka laittoivat tuulemaan 
kaveripiirissään. Näin syntyi Pakotetut Martat. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjoh-
tajaksi valittiin Juho Similä. Juho on samalla ensimmäinen piirimme miespuolinen 
yhdistyksen puheenjohtaja. Sihteerinä yhdistyksessä puuhaa Heli Similä ja rahaston-
hoitajana Heidi Peltonen. Helistä ja Heidistä tuli siis molemmista myös marttoja. Myös 
toimistosihteerimme Rauni Lampela vaihtoi jäsenyytensä tähän uuteen marttapo-
rukkaan. 
 

6. Seniorin eväät 
Seniorin eväät -hankkeen puitteissa voitte olla yhteydessä Heliin, mikäli tarvitsette 
ohjeita ruokaan, ravitsemukseen ja arjen pyörittämiseen. Heli vastaa puhelimitse ja 
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sähköisesti osana toimintaansa hankkeen koordinaattorina. Hankkeen kohderyhmä on 
+65 -vuotiaat.  
 

7. Muuta 
Sen verran pyöritystä on ollut työnjohdollissa tehtävissä, että minulla (Tuija) ei ole ollut 
aikaa päivittää sähköpostiin uusia puheenjohtajia ja sihteereitä. Siksi toivonkin, että 
jaatte tätä postia eteenpäin, että sisältö ja viestit välittyvät mahdollisimman monelle ja 
ainakin niille, keiden kuuluu tämä posti saada. 
 
Kaikki piirin työntekijät ovat edelleen töissä, ketään ei ole lomautettu. Teemme rästitöitä 
ja neuvontaa sovelletusti mm. STEA:n ohjeiden mukaan. Heidi kokeilee neuvontaa 
pienryhmälle WhatsApp:n kautta osana Vilppu -hankkeen toteutusta. Eija tekee Arki 
sujuvaksi -rahoituksella kotikäyntejä mielenterveyskuntoutujille. Annamme neuvontaa 
somessa ja tiedotusvälineiden kautta sekä teemme videoituja neuvontahetkiä yhdessä 
Keskipohjanmaa -lehden ja KPK Events:n kanssa. 
 
 
Kevätterveisin: piirin hallitus ja toimihenkilöt 
 
 – meillä kukkii parvekkeella orvokit  
            ja etuportailla narsissit –  

 
 
 

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

 
Heidi Peltonen 
kotitalouden asiantuntija  
heidi.peltonen(ät)martat.fi, 044 9890 166 
 
Johanna Santalo 
IP-toiminta, sijoituspaikkana Isokylän IP, 044 3363 218 
 
Heli Similä 
hankekoordinaattori, kotitalouden asiantuntija  
heli.simila(ät)martat.fi, 044 3363 200  
 
Eija Tuukkanen 
kotitalouden ja kotipuutarhan asiantuntija, KA-vastaava 
eija.tuukkanen@martat.fi, 044 3363 202 
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