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Vingenkatu 15 A, 67100 Kokkola, p. 06 831 3127, arkisin klo 9–12     
etunimi.sukunimi@martat.fi 
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JOULUKUUN TIEDOTE  7/2021      14.12.2021

1. Syyskokouksen päätöksiä 
2. Vuodenvaihde kotitalouskeskuksessa 
3. Alkuvuoden TS-illat 
4. Heli Similä aloittaa Po-Po Martat ry:n toiminnanjohtajana 10.1.2022 

HYVÄT MARTAT! 
Joulukuu on jo pitkällä ja koronan jyllääminen alakouluikäisten parissa työllistää 
meidän piirin työntekijöitä tällä hetkellä kovasti. Jatkuvasti on tartuntatapauksia 
jossakin meidän IP:n toimipisteessä. Henkilökuntaa on karanteenissa ja yritäm-
me löytää henkilökuntaa ja sijaisia sekä samalla itse pysyä terveenä. 
 
Haluamme kiittää teitä marttoja toimimisesta tässä haas-
teellisessa, alati muuttuvassa maailmanlaajuisessa tilantees-
sa joustavasti eri tilanteiden mukaan. Haluamme myös 
toivottaa teille kaikille mukavaa ja rentouttavaa joulua! 
Myös tänä vuonna juhlimme perhepiirissä. 
 
1. Syyskokouksen päätöksiä  
Jo toista kertaa piirin syyskokous pidettiin hybridikokouksena. Tällä kertaa 
meistä suurin osa oli kuitenkin paikalla, sillä samalla juhlimme viime vuonna 110 
vuotta täyttänyttä Teuvan Martat ry:tä lauantaina 20.11.2021. Kokoukseen 
osallistui yhteensä 59 marttaa. 
 
Piirihallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Tiina Pollari 
Lestijärveltä. Erovuoroisista hallituksen jäsenistä jatkamaan kaudelle 2022–2023 
valittiin Seija Kaustinen (Kaustisen Martat ry). Uusina jäseninä hallituksessa 
aloittavat Tuuli Ketolainen (Vingen Martat ry, Kokkola), Maria Kohtala (Kurikan 
Martat ry) ja Anita Ora (Helmimartat ry, Lappajärvi). 
 
Edelleen hallitukseen kuuluvat: 
Paula Ahola (Sievin Sievät Martat ry), 
Anna-Maija Kuusisto (Vaasan Martat ry) ja 
Arja Savela (Pietarsaaren Martat ry). 
 
Piirin puheenjohtajaksi kesken kauden valitun Tiina Pollarin tilalle hallitukseen 
vuodeksi 2022 valittiin Suvi Veijalainen (Kurikan Martat ry). 
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 Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 
2022. Osana toimintasuunnitelmaa syyskokous hyväksyi TS-iltojen pitopaikat. 
 
2. Vuodenvaihde kotitalouskeskuksessa 
Kotitalouskeskuksen toimisto on avoinna arkisin klo 9–12 aina keskiviikkoon 
22.12. saakka. Välipäivät olemme kiinni. Toimisto avaa ovensa taas ensi vuonna  
10.1.2022 klo 9.00. 
 
3.  Alkuvuoden TS-illat 
Tapaamme toiminnansuunnitteluilloissa joko fyysisesti tai TEAMS:n kautta 
tammi- helmikuun aikana seuraavasti:  
tiistai 18.1. klo 18–21 Halsua 
torstai 20.1. klo 18–21 Kuortane 
tiistai 25.1. klo 18–21 Mustasaari 
torstai 27.1. klo 18–21 Pietarsaari 
tiistai 1.2. klo 18–21 Seinäjoki 
 
Ilmoittautumiset iltoihin Raunille toimiston numeroon 06 8313 127 (arkisin klo 
9–12) tai maililla rauni.lampela(ät)martat.fi viimeistään kaksi arkipäivää ennen 
tilaisuutta. Tarkemman paikat ja tilanteet mm. korona osalta selvitämme uuden 
vuoden aluksi. Noudatamme kaikkia viranomaisten terveysturvallisuusohjeita. 
Mikäli tilaisuus järjestetään TEAMS:n kautta, tilaisuuden kesto on 2 tuntia eli klo 
18–20. 
 
Marttatoiminnan ajankohtaiset asiat ja vuoden 2022 neuvontateemat ja 
materiaalit. Tervetuloa mukaan! 
 
4. Heli Similä aloittaa Po-Po Martat ry:n toiminnanjohtajana 10.1.2022 
Kotitalouden asiantuntija Heli Similä, joka on viimeiset kaksi vuotta toiminut 
Seniorin eväät -hankkeen koordinattorina, siirtyy eteenpäin elämässä. Heli on jo 
muutaman vuoden asunut Kempeleessä perheensä kanssa ja hän on tehnyt 
sieltä käsin meille töitä. Nyt on kuitenkin aika kiittää Heliä näistä vuosista ja 
toivottaa hänelle menestystä uudella uralle marttojen parissa – Pohjois-
Pohjanmaan Martat ry:n toiminnanjohtajana. 
 
 

Rauhallista joulun aikaa 
                 ja 
Onnea vuodelle 2022! 

 
t. piirihallitus ja työntekijät 
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