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Hyvät martat, 
Kevät on jo pitkällä ja ensimmäiset helteetkin tulossa – ainakin sääennustuksen mukaan. Kovasti 
olemme jo suunnitelleet tulevaa kesää Marttakahvilan osalta ja syksyä toiminnan kannalta. Saapa 
nähdä, mitä kaikkea pääsemme syksyllä toteuttamaan. Toivottavasti ainakin sienitapahtumat 
onnistuvat, sillä ne kun pidetään ulkona, jää niiden toteutus lähinnä sen varaan, että saamme 
hyvän sienisyksyn. Myös syksyn muista koulutuksista tietoa tässä kirjeessä.  
Toivottavasti tapaamme Martan päivänä Marttakahvilassa Kokkolan torilla tai vaikka pakallisesti 
naapuriyhdistyksen marttojen kanssa yhteisellä retkellä, kahvilla tai puutarhakutsuilla. 
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1. Kevätkokous 
 
Kevätkokous pidettiin 17.4. pääosin TEAMS:n kautta, paikanpäällä piiritoimistolla oli vain piirin 

pj. Sirkku Saarenpää, kokouksen pj:na toiminut Makijat Martat ry:n pj. Leena Nyberg ja työnte-

kijät Heidi Pelonen ja Tuija Biskop, etänä mukana oli työntekijöistä myös Heli Similä. Myöskin 

etänä kokoukseen osallistui 17 virallista kokousedustajaa 14 yhdistyksestä, kaikkiaan meitä oli 

yht. 30. Liitteenä kopio kokouksen pöytäkirjasta ja kokouksessa jaettu tilintarkastuskertomus. 

 

2. Kesä ja torikahvila 
 
Piiritoimisto on avoinna koko kesän arkisin klo 9–12. Toimihenkilöt päivystävät kukin vuorol-
laan, kun osa lomailee. 
 
Marttakahvila Kokkolan torilla avaa ovensa keskiviikkona 2.6. klo 8.00 ja silloin olemme avoinna 
ilta 21.00 saakka, mikäli tämänhetkisen rajoitukset pysyvät voimassa ja sallivat iltatorien 
järjestämisen Kokkolassa. Kahvila on avoinna juhannusviikolle asti keskiviikkoisin klo 8–21 sekä 
perjantaisin että lauantaisin klo 8–14. Sen jälkeen olemme avoinna koulujen alkamiseen saakka 
ma, ti, to, pe ja la 8–14 (15) ja ke 8–21. 
 
Martanpäivänä meillä on teille martoille ja muillekin kiinnostuneille pieni rastireitti piiritoi-
mistolta torikahvilaan, rastit ovat esillä klo 9–14. Matkan aikana ratkaistaan marttahenkisiä 
tehtäviä ja arvoituksia, torilla on vielä pari tehtävärastia. Ilmoittautukaa mukaan, niin tiedämme 
ajoittaa rastien kiertämisen niin, ettei ruuhkaa yhdelle rastille synny.   
 
Saatte myös ihan vapaasti ottaa tämän saman idean omaan käyttöönne Martan -päivän ratoksi. 
Kutsukaa vaikka naapuriyhdistys mukaan tapahtumaan, mikäli koronatilanne sen sallii. 
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3. Syksy 
 
Syksyn toiminta on vielä aikalailla avoin. Alla ne piirin tapahtumat, jotka pystymme toteutta-
maan joka tapauksessa, sillä nämä tilaisuudet pidetään joko ulkona tai TEAMS:n kautta.  
 
SIENET: 
Syksyn osalta kaikki isommat sienitapahtumat on jo lyöty lukkoon, mutta muutamia päiviä löy-
tyy vielä niin sieniretkeen kuin sienitasting -iltaankin. Tapahtumat on suunniteltu seuraavasti: 
26.8. klo 17–20 Sienitasting, Kaustinen 
27.8. klo 12–15 Sieniretki, Kokkola 
28.8. klo 10–14 Sieninäyttely, Kokkola 
1.9. klo 12–16  Sieninäyttely, Seinäjoki 
1.9. klo 17–20  Sienitasting, Seinäjoki 
2.9. klo 12–16  Sieninäyttely, Vaasa 
2.9. klo 17–20  Sieniretki, Vaasa 
2.9. klo 17–20  Sieniruokailta, Vaasa 
Ihan tarkkaan emme osaa vielä sanoa, että toteutuvatko näyttelyt, retket ja sieniruokailta näin, 
mutta seuraa nettisivuja, jonne päivitämme tilanteen elokuussa koulujen alettua eli n. viikolla 
33. Ja ennen kaikkea toivotaan, että saamme hyvän sienisyksyn. 
 
MUUT KOULUTUKSET: 
8.9. klo 18–19 TEAMS, Katsaus syksyn sienisatoon 
29.9. klo 18–20  TEAMS, Yhdistysten hallituksen jäsenten koulutus 
7.10.klo 18–20  Sihteerien koulutus, jossa samassa myös uuden tilastointiohjelman 

käyttövinkit Emilia Laineelta Marttaliitosta 
27.10. klo 18–19  TEAMS, Ilmastoruokaa -luento 
3.11. klo 18–20  TEAMS, Nettisivujen päivittäjien ja ylläpitäjien koulutus 

 
4. Muuta 

Nyt kannattaa varata yhdistykselle kurssi syksylle, jos yhdistys aikoo jäsenilleen kurssin pitää. 
Aiheenkin voi jättää vielä auki ja varmistus kurssin pitämisestä tehdään n. viikko ennen 
ajankohtaa – vielä mahtuu kalenteriin. 

 
 t. Tuija, Rauni, Heidi, Heli, Elisa ja Johanna 
 

Tuija Biskop, tj.  
tuija.biskop(ät)martat.fi, 050 5976 585 
 
Elisa Heiskanen, KA-tiimivastaava 
elisa.heiskanen(ät)martat.fi, 044 3363 202 ma klo 9–14 
 
Rauni Lampela, toimistotyöntekijä 
rauni.lampela(ät)martat.fi, 06 8313 127 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  
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