
KESKI- JA ETELÄ-POHJANMAAN MARTAT ry   
Vingenkatu 15 A ja B 14, 67100 Kokkola 
p./f. 06 831 3127   
etunimi.sukunimi@martat.fi 

 
 

TIEDOTE 5/2021      15.10.2021

Hyvät martat 
 
Edellisessä tiedotteessa lupasimme, että saatte piirin syyskokouspaperit vasta 
marraskuun puolella, mutta saattekin ne jo nyt, lukuun ottamatta ehdokas-
asetteluja. Ehdokasasettelujen viimeinen jättöpäivä on 29.10., joten niitä meillä ei 
vielä ole, mutta kaikki muut kokouspaperit ovat. Lähetämme ne nyt samalla Teuvan 
Martat ry:n 110-vuotisjuhlakutsun kanssa. 
Ehdokasasettelut saatte heti marraskuun alussa, sähköisessä tiedotteessa nro 
6/2021.
  
1. Kutsu Teuvan Martat ry:n 110-

vuotisjuhliin 
2. Syyskokous 
3. Ehdokasasettelu 

4. Marttailuviikko 
5. Syksyn koulutuksia 
6. Muuta

_______________________________________________________________________ 
 
 

1. Kutsu Teuvan Martat ry:n 110-vuotisjuhliin  
Liitteenä kutsu juhlaan ohjelmineen. 

 
2. Syyskokous 
Tämän tiedotteen liitteenä tulevan myös syyskokouksen paperit:

• kokouspäivän ohjelma Teuvan Martat ry:n kutsussa 

• esityslista 

• hinnoittelupohja ja talousarvioluonnos 2022 

• toimintasuunnitelmaluonnos 2022 

Ilmoittautukaa kokoukseen 7.11. klo 14.00 mennessä Raunille. Huomaattehan, että 
voitte samalla ilmoittaa osallistumisestanne myös Teuvan Martat ry:n juhlaan. 
Kertokaa samalla mahdolliset erikoisruokavaliot (rauni.lampela(ät)martat.fi tai p. 06 
8313 127 arkisin klo 9–14). Martat siis ilmoittautuvat kokoukseen ja juhlaa piirin 
kautta. Juhlakutsun ilmoittautuminen suoraan Teuvan Marttoihin koskee muita kuin 
marttoja. 
 
Kokouspäivän hinta on 25 €/martta. 
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Syyskokoukseen ei tällä kertaa järjestetä yhteiskuljetusta, mutta kysykää ihmeessä 
kimppakyytiä lähiyhdistyksen marttoilta tai tilatkaa yhdessä pikkubussi, kuten mm. 
kurikkalaiset ja vaasalaiset tekevät. 
 
3. Ehdokasasettelu 

Saitte viime tiedotteessa ehdotuspaperit puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen vaa-
liin. Ko. paperit tulee olla piirissä 29.10. mennessä. Ehdotuksessa tulee olla myös 
ehdokkaan allekirjoitus, vähintäänkin pääehdottajan paperissa. Yleensä pääehdottaja 
on martan oma yhdistys. Muut samaa ehdokasta ehdottavat voivat ilmoittaa, että 
tietävät, että pääesitys tulee ehdotettavan omasta yhdistyksestä, joten tukevat 
ehdotusta, mutta yksi allekirjoitus ehdotettavalta riittää.  
Ehdokasasettelut syyskokousta varten saatte seuraavassa tiedotteessa heti marras-
kuun alussa. Aikaa on siis vielä saada oman alueen edustaja ehdokkaaksi piirihal-
litukseen. 
Tällä hetkellä piirin hallituksen osaamisalueisiin vahvistusta tarvittaisiin sisältöalu-
eiden (ruoka, ravitsemus, kodin talous), yhdistysjuridiikan ja paikallisvaikuttamisen 
osa-alueille. 
 
 
4. Marttailuviikko 
Marttailuviikkoa vietetään viikolla 43. Teemana 
on yksi maapallo riittää ja piiri järjestää ko. 
viikolla TEAMS -luennon aiheeseen liittyen otsi-
kolla Ilmastoruokaa. Ilmoittaudu mukaan 
puhelimitse tai sähköpostilla Raunille. Jos 
ilmoittaudut sähköpostilla laita mukaan sähkö-
postiosoitteen lisäksi puhelinnumerosi. 
 
Marttayhdistyksillä on alueellamme teemaan 
liittyen omia tapahtumia ja Martta-Akatemiassa 
mm. 26.10. klo 17.30–18.00. 

 
 

5. Syksyn koulutuksia 
Liitteenä vielä jo edellisessä tiedotteessa olleet syksyn koulutukset, joihin lisäyksenä 
on tullut puheenjohtajien koulutus, joka pidetään Seinäjoella 2.11. Tämä 
puheenjohtajien koulutus on osa Marttaliiton pj-koulutusta, mutta mukaan voi tulla, 
vaikka ei olisikaan osallistunut Marttaliiton järjestämään puheenjohtajien 
koulutukseen. 
Koti ja keittiö -kurssit taitavatkin olla jo lähes täynnä, mutta muihin koulutuksiin 
mahtuu vielä mukaan ja koska ne ovat järjestön sisäistä koulutusta niihin 
ilmoittautuminen tapahtuu joko soittamalla piiriin tai sähköpostitse Raunille. 
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KOTI JA KEITTIÖ KURSSIT KOTITALOUSKESKUKSELLA: 
17.11. klo 18–21 Lusikka soppaan, maukkaat keitot   
1.12. klo 18–21 Uusia makuja joulupöytään 
8.12. klo 18–21 Leivotaan yhdessä jouluun 
 
MUUT KOULUTUKSET: 
27.10. klo 18–19  TEAMS, Ilmastoruokaa -luento 
2.11. klo 18–20 Yhdistysten puheenjohtajien koulutus, Seinäjoki 
3.11. klo 18–20  TEAMS, Nettisivujen päivittäjien ja ylläpitäjien koulutus 

 
6. Muuta 

Syksyn aikana meillä suorittaa päättöharjoitteluaan restonomiopiskelija Mira 
Laasasenaho. Miran saatatte saada mukaan yhdistyksen tilaamalle kurssille Heidin tai 
Helin mukana. Mira toivottavasti osallistuu myös piirin syyskokoukseen. 
 
Tiedotteen liitteenä saatte mallikappaleet tämän syksyn neuvontaflaiereista: Orakas 
ja Voikukka. Kumpikin oli tarkoitettu tämän kauden ja syksyn neuvontaan, mutta ne 
tulivat meille piireihin vasta syyskuun puolella. Käytämme näitä siis myös ensi vuoden 
neuvonnassa. 
 
Ilahduttavasti te martat olette käynnistelleet toimintaa eri puolilla piirin aluetta.  
Heidi ja Heli ovat pitäneet jo paljon marttakursseja ja lisää on sovittu. Suurin osa 
meistähän on jo vähintään kahteen kertaan rokotettuja. Meidän tulee kuitenkin 
edelleen noudattaa paikallisia ohjeita mm. maskien ja etäisyyksien osalta, esim. 
SOITE:n alueella on edelleen voimassa vahva maskisuositus ja etätyösuositus. Oman 
yhdistyksen pitämien kurssien ja tapahtumien osalta tämä maakunnasta riippuen 
konkreettisemmin tarkoittaa sitä, että emme kokoonnu niin suurella joukolla, että 
emme voisi noudattaa suosituksia. 
 
Edelleen turvallista syksyä toivotellen 
 
Tuija, Rauni, Heidi, Heli, Elisa ja Johanna 
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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  
 

 

www.martat.fi → ke- ja et-po 

www.instagram.com/keskijaetelapohjanmaanmartatry/  

www.facebook.com/keskijaetelapohjanmaanmartat/  

twitter.com/tuijabiskop  
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