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HYVÄT MARTAT!
Joulukuu on alkanut ja olemme täällä Kokkolassakin päässeet tunnelmaan mukaan
iltapäiväkerhojen lasten leivontapäivien kautta, sillä meillä tuoksuu piparit ja pulla!
Viime viikolla ja tällä viikolla leipojia on ollut täällä piirinkin opetuskeittiöllä kahtena
eri päivänä. Osa ryhmistä on leiponut omalla koulullaan joko IP:n tai koulun tiloissa.
Haluamme toivottaa teille kaikille mukavaa ja rentouttavaa joulun valmistelua,
odotusta ja itse juhlaa, kun sen aika koittaa! Tänä vuonna juhlimme perhepiirissä ja
kohtaamme sukulaisia ja ystäviä ihan tavallisten puheluiden, WhatsApp-puheluiden,
TEAMS:n ja muiden välineiden välityksellä.
1. Syyskokouksen päätöksiä
Piirin historiallinen syyskokous pidettiin hybridikokouksena lauantaina 21.11.2020
niin, että osa meistä oli piiritoimistolla Kokkolassa ja osa osallistui TEAMS:n kautta
kotoaan. Kokoukseen osallistui yhteensä 24 marttaa.
Piirihallituksen koko on jatkossa pj. ja 8 jäsentä, varajäseniä ei enää valita. Puheenjohtaja ei ollut erovuorossa eli Sirkku Saarenpää jatkaa puheenjohtajana vielä vuoden
2021. Erovuoroisista hallituksen jäsenistä jatkamaan kaudelle 2021–2022 valittiin:
Anna-Maija Kuusisto (Vaasan Martat ry)
Tiina Pollari (Lestijärven Martat ry)
Arja Savela (Pietarsaaren Martat ry
ja uutena hallituksessa aloittaa tänä vuonna varajäsenenä ollut
Paula Ahola (Sievin Sievät Martat ry).
Edelleen hallitukseen kuuluvat:
Seija Kaustinen (Kaustisen Martat ry)
Minna Salo (Kälviän Martat ry, Kokkola)
Virpi Tiainen (Helmimartat ry, Lappajärvi)
Suvi Veijalainen (Kurikan Martat ry).
Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2021.
Osana toimintasuunnitelmaa syyskokous hyväksyi TS-iltojen pitopaikat.
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2. Vuodenvaihde kotitalouskeskuksessa
Kotitalouskeskuksen toimisto on avoinna arkisin klo 9–12 aina perjantaihin 18.12.
saakka. Välipäivät olemme kiinni. Toimisto avaa ovensa taas ensi vuonna loppiaisen
jälkeen torstaina 7.1.2021 klo 9.00.
3. Alkuvuoden TS-illat
Tapaamme toiminnansuunnitteluilloissa joko fyysisesti tai TEAMS:n kautta tammihelmikuun aikana seuraavasti:
torstai 14.1. klo 18–21 Seinäjoki
tiistai 26.1. klo 18–21 Kannus
torstai 28.1. klo 18–21 Ähtäri
tiistai 2.2. klo 18–21 Vähäkyrö
torstai 4.2. klo 18–21 Veteli
Pelkkä TEAMS- TS-ilta pidetään tarvittaessa ke 10.2. klo 18–21
Ilmoittautumiset iltoihin Raunille toimiston numeroon 06 8313 127 (arkisin klo 9–
12) tai maililla rauni.lampela(ät)martat.fi viimeistään kaksi arkipäivää ennen tilaisuutta.
Illan sisältönä ovat mm. Marttatoiminnan uudet arvot ja uusi brändi. Lisäksi tutustumme vuoden 2021 neuvontateemoihin ja materiaaleihin sekä vaihdamme kuulumisia. Tervetuloa mukaan!
4. Eija Tuukkanen muuttaa Ylivieskaan
Kotitalouden ja kotipuutarhan asiantuntija Eija Tuukkanen on sanoutunut irti
työstään meillä piirissä. Eija on myös myynyt asuntonsa Kokkolasta ja hän muuttaa
”miehen perässä” Ylivieskaan. Eija tekee piirille vielä jonkin verran töitä sopimuksen
mukaan, joten ihan kokonaan hän ei meitä jätä.
Rauhallista joulun aikaa
ja
Onnea vuodelle 2021!
t. piirihallitus ja työntekijät
Huurteinen metsä ja luminen maa.
Otsaasi enkeli koskettaa.
Lävitse roudan ja paksun jään
taivas tuo lämpöään.
Ohi on kiireisen kaupungin hälinä ja työ.
Tässä on nyt rauha ja jouluyö.

