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1. Hei martat! 
Helmikuun pakkaset paukkuvat ja lunta on joka paikka pullollaan, aurinko paistaa ja sillä on kyllä 
kumma positiivinen merkitys – linnutkin jo välillä laulavat ihan tosissaan, kevättä kohti mennään. 
Mutta millaista kevättä ja kesää – kuka tietää!?  
Piiri toimii tällä hetkellä niin normaalisti kuin voimme. Heidi on pitänyt lasten kursseja ja Helillä 
alkoivat ensimmäiset Seniorin Eväät hankkeen kurssit ikäihmisille. Joka paikkakunnalla mennään 
viranomaisten ohjeistusten mukaan ja ollaan varovaisia – olkaa tekin. Ei kuitenkaan anneta tämän 
kokonaan lamaannuttaa toimintaamme. Kokoonnutaan tilanteen mukaan, jos ei muuten niin ulkona. 
Piirin kokouksista ei vielä osaa sanoa muuta kuin sen, että kevätkokous pidetään hybridikokouksena, 
mutta vielä emme osaa sanoa, että kuinka monta henkilöä kokoukseen voi tulla. Seurataan tilannetta 
ja palataan asiaan seuraavassa tiedotteessa. 
 

2. Kevätkokouskutsu 
Keski- ja Etelä-Pohjanmaan Martat ry:n kevätkokous pidetään lauantaina 17.4.2021 alkaen klo 12.00 
hybridikokouksena. Tarkemmat tiedot piirin seuraavassa tiedotteessa. 
 
Tervetuloa    Hallitus 

 
3. Yhdistysten vuosikokouspäätökset 

Uusien sääntöjen mukaan yhdistysten tulee pitää vuosikokouksensa maaliskuun loppuun mennessä 
Toimitattehan meille paperinne hetimmiten kokouksen jälkeen, kuitenkin viimeistään 1.4. 
Lähettäkää paperit joko postin kautta tai sähköpostitse Raunille rauni.lampela@martat.fi.  
 
Yhdistys lähettää piiriin seuraavat paperit: 

• toimintakertomus vuodelta 2020 

• tilit (tuloslaskelma ja tase) vuodelta 2020  

• toimintasuunnitelma tai -kalenteri 2021 

• talousarvio 2021 
 
Toiminnantilastot löytyvätkin valtakunnallisesta tilastosta, poimimme tietonne sieltä. 

 
4. Ilmoitus muutoksista 

Kun yhdistyksen nimenkirjoittajat eli puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja/tai sihteeri muuttuvat, 
tulee teidän tehdä muutos Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteriin. Muutos kannattaa 
tehdä sähköisesti, sillä se on silloin huomattavasti edullisempi. 
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html  
Muistattehan päivittää muutokset myös sähköiseen jäsenrekisteriin. Kahdella yhdistyksen luotta-
mushenkilöllä on sinne käyttäjätunnukset ja koska kyseessä on henkilösuojalain alaiset asiat, voi nuo 
henkilöt vaihtaa hallitus kokouksessaan ja muutokset käyttäjiin tapahtuvat Marttaliiton kautta – 
yhteyshenkilö: Anna-Maija Palosuo anna-maija.palosuo@martat.fi tai 050 5118 099. 
 

5. TS-illat 
Vuoden 2021 TS-iltoihin osallistui 61 marttaa 24 eri marttayhdistyksestä, 2 illoista järjestettiin livenä 
ja 3 TEAMS:n kautta. Tämän tiedotteen liitteenä on tammi-helmikuun toiminnansuunnitteluiltojen 
materiaali.  
Oheisista materiaaleista Nyyttärin -aineistoa meillä on 500 kpl, Yksi maapallo riittää ja Garderobi -
aineistoja meillä on n. 200 kpl eli, jos järjestätte tilaisuuksia, joissa niitä tarvitsisitte, olkaa yhteydessä 
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Rauniin ja sopikaa materiaalien noutamisesta, toimittamisesta tai lähettämisestä. Puh. 06 8313 127 
tai rauni.lampela@martat.fi. Toimisto on auki arkisin klo 9–14, puhelinpäivystys klo 9–12. 
Tämän vuoden uusista kurssimateriaaleista saatte mallikappaleet: Yhden kattilan taktiikka, Nyt 
tehdään hyvää – kestävää ruokaa arkeen ja Annos Afrikkaa. Jos yhdistys tilaa ko. kurssin, silloin 
jokainen osallistuja saa oman vihkosen. Kurssitarjotin on myös liitteenä, siitä näette myös muut 
kurssiaiheet. Kursseja voi varata tilanteen mukaan Heidiltä. 
 

6. Pikkukokkikurssit talvilomaviikolla 
Talvilomaviikko on jo ovella ja sillä viikolla pidetään pikkukokkikursseja pidetään Kokkolassa. Kurssit 
ovat piirin kotitalouskeskuksella ti–pe 2.–5.3. klo 10–13, hinta 12 €/pvä/lapsi. Kursseille voi 
ilmoittautua nettisivujen tapahtumakalenterin kautta tai soittamalla piiritoimistolle arkisin klo 9–12. 

Mainostattehan kursseja lapsillenne, lapsenlapsillenne ja muillekin mahdollisille kurssilaisille. 😊 
 

7. Muuta 
Marttaliiton terveiset: Vapaaehtoisten koulutus. Ilmoita kiinnostuksesi piiriin, mukaan mahtuu 20 
marttaa (liite). 
Heidin terveiset: Ihana Vilppu-hanke sai jatkoa vielä tämän vuoden, joten jos jo olemassa olevat 
Vilppu vapaaehtoiset on innokkaita, niin saa pitää ryhmiä, uusiakin vapaaehtoisia kaivataan mukaan 
joukkoon.  
Jos kysyttävää tästä niin autan mielelläni ja olen käytettävissä myös, jos haluaa minut käymään, 

vaikka ryhmäkerralla       -Heidi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulkoilukelit ovat parhaimmillaan, vaikka 
aamuisin töihin tullessa on vielä vähän hämärää! 
 
 
Mukavaa kevään odotusta toivottelee  
piirin hallitus ja työntekijät! 
 
 
 

 
Tuija Biskop, toiminnanjohtaja  
    tuija.biskop(ät)martat.fi, 050 5976 585 
Elisa Heiskanen, KA tiimivastaava  
   elisa.heiskanen(ät)martat.fi, 044 3363 202 (ma 8.30–13.30), muina päivinä tähän numeroon vastaa Rauni 

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 
Rauni Lampela, osa-aikainen toimistotyöntekijä  
   rauni.lampela(ät)martat.fi, 06 8313 127 arkisin klo 9–12 
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