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1. Kevätkokouspaperit ja illan ohjelma  
Kirjeen liitteenä kevätkokouksen ohjelma ja esityslista. Nykyisten rajoitusten mukaan 
kokoukseen voi osallistua paikan päällä Kokkolassa, mutta osallistuminen on mahdollista myös 
etäyhteyden kautta. Kokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa, osallistuuko 
kokoukseen tulemalla Kokkolaan vai etänä TEAMS:n kautta. Etäosallistujien tulee ilmoittaa 
myös sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Paikanpäälle tulijat ilmoittavat myös mahdolliset 
erityisruokavaliot. Ilmoittautumisen Raunille torstaihin 14.4. klo 14.00 mennessä joko mail. 
rauni.lampela(ät)martat.fi tai 06 8313 127, arkisin klo 9–14.  

 
2. Toimintakertomus 

Piirin toimintakertomus on tämän tiedotteen liitteenä ja se löytyy myös piirin nettisivuilta. 
Miettikää etukäteen yhdistyksissä nykyistä toiminnan tilastoinnin ohjelmaa ja piirin 
toimintakertomuksen liitettä 3, joka tähän asti on sisältynyt toimintakertomukseen ja kertonut 
yhdistysten toiminnasta piirin alueella.  
Toimintakertomuksen liite 3 vuoden 2021 osalta saattaa täydentyä vielä ennen kokousta, joten 
vasta kokouksen jälkeen yhdistysten yhteenlasketut tiedot ovat lopulliset. Päivitämme niitä 
kokoukseen saakka. 

 
3. Tilinpäätös 

Tilinpäätös vuodelta 2021 on myös tiedotteen liitteenä, mutta sitä emme laita nettisivuille, 
vaan sen saatte vain sähköpostitse. Koko hallitus oli paikalla tilinpäätöskokouksessa, mutta osa 
osallistui kokoukseen etänä, joten allekirjoitussivuja on kaksi: se jossa on perinteiset käsinkirjoi-
tetut allekirjoitukset ja Visma Sign yhteenveto sähköisistä allekirjoituksista. Tilintarkastusker-
tomuksen saatte kokouksessa. 
 

4. Uudet pj:t ja yhdistysten tiedot 
Näin vuoden alussa on myös hyvä päivittää tilanne sähköisten tilastojen täyttämisestä ja 
jäsenrekisterin tietojen ajankohtaisuudesta. Aiheesta lisää esim. marttojen nettisivuilla: 
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/jarjestoportaalijasenrekisteri/ 
https://www.martat.fi/wp-content/uploads/2019/05/Jasenrekisterin-ohje-yhdistykset-
8.5.2019-1.pdf  

 
5. Kotivara 

Ajankohtainen asia eli omatoiminen varautuminen on saanut monet yhteistyökumppanimme 
ja myös teidät martat kiinnostumaan asiasta. Tilaisuuksia on pidetty jo kirjastoissa Kokkolassa 
ja Pietarsaaressa, lisäksi tilaisuuksia on ollut Toimintojentalolla Seinäjolla ja piiritoimistolla 
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Kokkolassa. 
Vielä on tulossa seuraavat tilaisuudet: 
ma ti 11.4. klo 18–20 Kotivara -luento ja näyttely, Kyrönmaan kirjasto, Porinmäenkuja 1 
to 28.4. klo 17.30–19 Kotivara -luento ja näyttely, Kaustinen 
ti 10.5. klo 13–16 Kotivara -näyttely, Seinäjoen kaupunginkirjasto, Alvar Aallon katu 12 
ti 10.5. klo 16.30–17.30 Kotivara -luento, Järjestötalo, Ruukintie 3, 2. kerros, Seinäjoki 
 

6. Puheenjohtajien koulutus  
Piiri järjestää marttayhdistysten puheenjohtajille tai puheenjohtajiksi aikoville koulutuksen 
tiistaina 10.5. klo 18–21 Seinäjoella. Koulutus pidetään Järjestötalon uusissa tiloissa (entinen 
Omenahotelli), osoitteessa Ruukintie 3, 2. kerros eli samassa paikassa missä on Kotivara luento 
juuri ennen tuota puheenjohtajien koulutusta. Ilmoittaudu mukaan ja ilmoita samalla 
mahdollisista erityisruokavaliosta Raunille, joko puhelimella tai sähköpostitse.  
 
 
Kevätterveisin: piirin hallitus ja toimihenkilöt 
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Tuija Biskop, tj.  
tuija.biskop(ät)martat.fi, 050 597 6585 

 
Elisa Heiskanen 
KA tiimivastaava 
elisa.heiskanen(ät)martat.fi, 044 3363 202 (maanantaisin klo 9–14)  
 
Rauni Lampela  
toimistotyöntekijä 
rauni.lampela(ät)martat.fi,  
(06) 831 3127 arkisin klo 9–14 

 
Heidi Peltonen 
kotitalouden asiantuntija  
heidi.peltonen(ät)martat.fi, 044 9890 166 
 
Johanna Santalo 
IP-toiminta, sijoituspaikkana Isokylän IP, 044 3363 218  
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