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1. Vuosikokouspaperit ja kokouspäivän ohjelma  
Liitteenä vuosikokouksen ohjelma ja esityslista. Ajankohtaisissa asioissa käydään läpi tulevaa 
kesää ja syksyä niistä lähtökohdista, jotka silloin tiedämme ja kuullaan järjestömme uusista 
materiaaleista ja koulutusaiheista.  
Marttaliitosta viime viikolla tulleen uutiskirjeen mukaan Eduskunnan oikeusasiamiehen 
tekemän ratkaisun mukaan tavanomaiset pienten yhdistysten vuosikokoukset eivät ole 
yleisötilaisuuksia, joita mahdolliset kokoontumisrajoitukset koskevat. Kokoukset on silti 
suositeltava järjestää etäyhteyksiä käyttäen, mikäli se suinkin on mahdollista.  Jos kokous 
järjestetään paikan päällä, se pitää joka tapauksessa järjestää mahdollisimman terveysturval-
lisesti, joten piirin kokous järjestetään joko piirin kotitalouskeskuksella tai Vingen auditoriossa 
tuossa naapurissa ihan sen mukaan, että kuinka moni on tulossa paikan päälle. Kokoukseen on 
kuitenkin mahdollista ja jopa suositeltua osallistua etänä. Ilmoittautumisen Raunille 12.4. klo 
14.00 mennessä puhelimitse tai sähköpostilla. 

 
2. Toimintakertomus 

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

3. Tilinpäätös 
Tilinpäätös vuodelta 2020 on myös tiedotteen liitteenä, mutta sitä emme laita nettisivuille, 
vaan sen saatte vain sähköpostitse. Koko hallitus oli paikalla ja hyväksyi tilinpäätöksen, mutta 
kun suurin osa hallituksen jäsenistä oli mukana etänä, eivät kaikki ole vielä ehtineet allekirjoit-
taa tilinpäätöstä eli allekirjoitussivu ei ole valmis, vaan keskeneräinen. Saatte lopullisen viim. 
kokouksessa. 
 

4. Uuden toiminnantilastoinnin ohjeet 
Uusi toiminnantilastoinnin ohjelma tuli käyttöön vuoden alussa ja sen ohjeet löytyvät 
nettisivuilta. Kun luot ohjelmaan tunnuksia, ohjelma kysyy yhdistyksen ID-numeroa eli ns. 
järjestysnumeroa. Suurimmalla osalla teistä ko. numerosarja on viisinumeroinen ja alkaa 
555__, uudemmilla yhdistyksillä numero on kuusinumeroinen ja alkaa 1_____. 
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/ 
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminnan-tilastoinnin-ohjeet/  
 

5. Jäsenrekisteri ajan tasalle 
Jäsenrekisterin tietojen ajankohtaisuudesta on myös hyvä pitää huolta. Kun näitä henkilösuo-
jalainalaisia asioita käsittelee, tulee niiden kanssa olla erityisen huolellinen. Tästä syystä 

mailto:etunimi.sukunimi@martat.fi
https://www.martat.fi/keski-ja-etela-pohjanmaa/
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminnan-tilastoinnin-ohjeet/


  

jäsentietoja käsiteltäviä henkilöitä voin olla kerrallaan vain kaksi ja ne valitsee yhdistyksen 
hallitus. Päätöksestä tulee olla pöytäkirjaote ja ko. asian suhteen yhteyshenkilö Marttaliitossa 
on Tea Svahn ja hänelle voi laittaa postia osoitteeseen jarjestosihteeri@martat.fi  tai ihan 
suoraan Tean omaan postiin.  
Edelleenkään yhdistys itse ei voi lisätä sinne jäseniä eikä poistaa jäseniä, vaan nämä hoidetaan 
keskitetysti Marttaliitosta. Aiheesta lisää esim. marttojen nettisivuilla: 
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/jarjestoportaalijasenrekisteri/  

 
6. Seniorin eväät 

Seniorin eväät -hankkeen puitteissa voitte olla yhteydessä Heliin, mikäli tarvitsette ohjeita 
ruokaan, ravitsemukseen ja arjen pyörittämiseen. Heli vastaa puhelimitse ja sähköisesti osana 
toimintaansa hankkeen koordinaattorina. Hankkeen kohderyhmä on +65 -vuotiaat. 
Kurssikokonaisuuksia on viime vuonnakin pidetty sekä livenä että etänä. 
 

7. Muuta 
Kaikki piirin työntekijät ovat edelleen töissä, ketään ei ole lomautettu. Teemme töitä ja 
neuvontaa sovelletusti mm. STEA:n, alueellisten rajoitusten ja ohjeiden mukaan. Annamme 
neuvontaa somessa ja tiedotusvälineiden kautta sekä pidämme kursseja paikan päällä 
pienemmille ryhmille etäisyyksiä noudattaen. Maskit ovat käytössä ja desinfioimme pintoja ja 
käsiä ahkerasti. Pidämme kursseja myös etäyhteyksien kautta. Ole rohkeasti yhteydessä, jos 
haluat kokeilla niitä omassa yhdistyksessänne. 
 
 
Kevätterveisin: piirin hallitus ja toimihenkilöt 
 
 

 
 
 
 

Tuija Biskop, tj.  
tuija.biskop(ät)martat.fi, 050 597 6585 
 
Rauni Lampela  
toimistotyöntekijä 
rauni.lampela(ät)martat.fi,  
(06) 831 3127 arkisin klo 9–12 

 
Heidi Peltonen 
kotitalouden asiantuntija  
heidi.peltonen(ät)martat.fi, 044 9890 166 
 
Johanna Santalo 
IP-toiminta, sijoituspaikkana Isokylän IP, johanna.santalo(ät)martat.fi 044 3363 218 
 
Heli Similä 
hankekoordinaattori, kotitalouden asiantuntija, heli.simila(ät)martat.fi, 044 3363 200  
 
Elisa Heiskanen 
KA tiimivastaava 
elisa.heiskanen(ät)martat.fi, 044 3363 202 (maanantaisin klo 9–14) 
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