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1. Syyskokous
Piirin syyskokous pidetään TEAMS-kokouksena lauantaina 21.11.2020 alkaen klo 13.30.
Pyydämme yhdistyksiä valitsemaan vuosikokouksen valitsemista kokousedustajista yhden,
joka edustaa yhdistystä tässä poikkeuksellisessa piirin syyskokouksessa. Tuon henkilön nimi,
sähköpostiosoite ja puhelinnumero tulee ilmoittaa piiriin 16.11.2020 klo 12.00 mennessä joko
puhelimitse (arkisin klo 9–12) tai sähköpostitse Raunille (rauni.lampela(ät)martat.fi).
Lähetämme valitulle edustajalle kokouspaperit sähköpostitse sekä ohjeet kokoukseen
liittymisestä.
2. Ehdokasasettelu kaudelle 2021–2022
Hallitus ehdottaa, että piiri luopuu varajäsenjärjestelmästä, kuten Marttaliitto ja muut piirit ovat
jo tehneet. Tällöin hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 8 hallituksen jäsentä.
Hallituksesta jää pois Tiia Ojala, hänen mandaattinsa tulee täyteen. Erovuoroisista hallituksen
jäsenistä ehdolle on asetettu Anna-Maija Kuusisto, Vaasan Martat, Tiina Pollari, Lestijärven
Martat ja Arja Savela, Pietarsaaren Martat sekä nykyinen varajäsen Paula Ahola, Sievin Sievät
Martat. Em. ehdokkaiden tarkemmat tiedot ja esittäjät löytyvät syyskokouspapereista.
3. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2021
Piirin ensi vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma tulevat tämän tiedotteen liitteenä ja ne
lähetetään vielä valitulle kokousedustajalle erikseen. Emme laita niitä kumpaakaan, emmekä
myöskään ehdokasasettelulomaketta nettisivuille piirin tiedotteiden oheen.
Toimintasuunnitelmassa on kohtia, joissa on vaihtoehtona TEAMS -koulutus, mikäli fyysiset
kokoontumiset ovat rajoitettuna vielä ensi vuodenkin puolella. Muutenkin esim. TS-iltojen
suhteen teemme arvion kunkin alueen suhteen viranomaisten ohjeita ja suosituksia noudattaen.
Ensivuoden tammi- ja helmikuun TS-iltojen päivämäärävaihtoehdot ovat seuraavat:
to 14.1. ti 26.1. to 28.1. ti 2.2. to 4.2. klo 18–21
ja paikkakuntavaihtoehdot:
Kannus, Seinäjoki, Veteli, Vähäkyrö ja Ähtäri. Toivomme, että jo ennen syyskokousta,
valittujen paikkakuntien yhteyshenkilö ilmoittaa toiveensa heille sopivasta päivästä Raunille
rauni.lampela(ät)martat.fi.

Kukin TS-ilta pidetään kuitenkin joko livenä tai TEAMS:lla, hypridimahdollisuutta (=
tarkoittaa sitä, että samaan tilaisuuteen voi osallistua sekä livenä että etänä) ei ole. Jos kaikki
em. illan pystytään pitämään livenä, järjestämme vielä erikseen TEAMS-TS-illan ke 10.2. klo
18–21.
4. Sääntö- ja nimenkirjoitusmuutokset sähköisiksi
Saitte meiltä sähköpostilla Marttaliiton Anna-Maija Palosuon tekemät ohjeet, joilla jatkossa
tehdään muutokset Patentti- ja Rekisterihallituksen Yhdistysrekisteriin. Muutosten tekemistä
sähköisesti suositaan nyt selvästi, sillä sähköisesti esim. sääntömuutos maksaa 50 €, kun se
perinteisesti paperilla tehtynä maksaa 180 €. Anna-Maija on koonnut ohjeet sääntömuutosten
sähköisestä tekemisestä marttojen nettisivuille, linkki alla.
https://www.martat.fi/saantouudistus/
Varsinaiset muutokset tehdään Patentti- ja Rekisterihallituksen sähköisessä palvelussa, linkki
alla. Siellä tehdään jatkossa myös nimenkirjoittajien muutokset. Järjestelmään kirjaudutaan
omilla pankkitunnuksilla tai Suomi.fi palvelun kautta.
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/sahkoinenasiointi.html
5. Korona-ajan suositukset
Marttaliiton ja myös meidän piirin sivulla on ajankohtaiset suositukset tilaisuuksien järjestämisestä. Seuraamme ja päivitämme ohjeita tilanteiden muuttuessa. Tällä hetkellä meidänkin
toiminta-alueella suositukset vaihtelevat suuresti – osassa alueita ei suositella kokoontumisia
ollenkaan ja osassa alueita voi kokoontua myös sisätiloissa alle 10 hengen ryhmissä, huomioiden etäisyydet, hygieenisyyden ja sen, että vähänkään oireisena ei voi osallistua mihinkään
ryhmätoimintaan.
Keski-Pohjanmaalla ulkona kokoontumiset onnistuvat myös ja esim. muonitustapahtumat
(joulupuurotilaisuudet), jotka järjestetään ulkona voidaan toteuttaa, mikäli tilanne ja ohjeistus
eivät muutu. Tällöinkin on tärkeää huolehtia etäisyyksistä ja jopa ohjeistaa se monistein/julistein, käsidesin tulee olla käytettävissä (vaikka se yksin ei riitä, eikä korvaa käsien pesua) ja
puuroannoksen annostelee martta, jolla on maski tai visiiri ja kertakäyttökäsineet, myös lusikan
puurolautaselle laittaa martta, kuten myös kanelin ja sokerin eli puurojakelussa täytyy olla
useampi henkilö kuin aikaisemmin. Em. tilaisuuksien osalta tilanne Etelä-Pohjanmaalla ja
Pohjanmaalla on toisin, mutta sekin saattaa muuttua, ennen tämän kuun loppua, jolloin ko.
tilaisuuksia yleensä järjestetään.
6. Muuta
Marttapuodissa on uusia joululahjavihjeitä, mm. uusi liila marttamukisetti, kannattaa käydä
katsomassa.
Terveisin Eija, Heidi, Heli, Rauni ja Tuija
Tuija Biskop, toiminnanjohtaja
tuija.biskop(ät)martat.fi, 050 5976 585
Heidi Peltonen, kotitalouden asiantuntija
heidi.peltonen(ät)martat.fi 044 989 0166
Johanna Santalo, IP-vastaava
johanna.santalo(ät)martat.fi, 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(ät)martat.fi, 044 3363 202
Rauni Lampela, osa-aikainen toimistotyöntekijä
rauni.lampela(ät)martat.fi, 06 8313 127 arkisin klo 9–12

