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TIEDOTE 4/2022        27.6.2022

Hyvät martat, terveiset piiritoimistolta! 
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4. Martat.fi uudistuu syksyllä 
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6. Muuta 

________________________________________________________________________ 
 

1. Kevätkokous 
Kevätkokous pidettiin 27.4. hybridikokouksena, paikan päällä piiritoimistolla oli 21 marttaa ja 

kokoukseen etänä osallistui 20 marttaa. Kokoukseen osallistui siis 21 virallista kokousedustajaa 

18 yhdistyksestä, kaikkiaan meitä oli yht. 41. Liitteenä kopio kokouksen pöytäkirjasta (toinen 

allekirjoitus puuttuu vielä) 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 on avoinna koulujen alkamiseen saakka 
ma, ti, to, pe ja la 8–14 (15) ja ke 8–21. 
Martanpäivänä, tiistaina 26.7., tapaamme Kokkolan kauppatorilla Marttakahvilassa, olemme 
silloinkin avoinna 8–15. Tervetuloa! 

 
3. Syksy 

SIENET: Syksyn osalta kaikki isommat sienitapahtumat on jo lyöty lukkoon ja elo-syyskuun 
kalenteri on ääriään myöten täynnä: 
Sieninäyttelyt: 
Kokkola 27.8. klo 10–14 
Vaasa 30.8. klo 12–16 
Seinäjoki 31.8. klo 12–16 
Kuortane 2.9. klo 15–17  
Teuva 12.9. klo 15–17 
Halsua 19.9. klo 15–18      
Avoimet sieniretket: 
Kokkola 26.8. klo 15–19  
Sienitasting: 
Kurikka 25.8. klo 17–20 
Pietarsaari 29.8. klo 17–20 
Vaasa 30.8. klo 17–20 
Seinäjoki 31.8. klo 17–20 
Kuortane 2.9. klo 17–20 
Teuva 12.9. klo 17–20 
 
MUUT KOULUTUKSET/TAPAHTUMAT: 
13.9. klo 15–17 Maailman suurin marttailta – avoimet ovet piiritoimistolla 
14.9. klo 17–18.15 Puutarhamarjat TEAMS 
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Koti&Keittiö kurssit keskiviikkoisin klo 18–21, Kotitalouskeskus Martat, Kokkola  
 
21.9. Silkkaa hapatusta 
5.10. Monta tapaa leipoa  
19.10. Makua mausteilla 
23.11. Nyt leivotaan jouluun 
7.12. Joulun herkut ja makeiset 

 
 

4. Martat.fi uudistuu syksyllä  
Marttaliitto uudistaa omat ja piirien sivut syksyn aikana. Yhdistysten sivut poistuvat 
nykyisellään siitä samasta järjestelmästä, joissa ne ovat Marttaliiton ja piirien sivujen kanssa 
olleet. Yhdistyksiä suositellaan jatkossa käyttämään Yhdistysavain-palvelua. Asiasta tämän 
kirjeen viimeisillä sivuilla Joonas Jylhän terveiset teille marttayhdistyksiin. 
 

5. Uusi Marttarekisteri käyttöön syksyllä 
Marttajärjestö ottaa syksyllä käyttöön uuden jäsenrekisterin. Marttayhdistysten jäsenrekisteri 
eli portaali korvataan Marttarekisterillä. Jäsenrekisteriä on kehitetty yhdistysten toiveiden 
mukaisesti ja uusi ohjelma on helppokäyttöinen. Marttarekisterin tunnukset lähetetään 
yhdistysten puheenjohtajien lisäksi niille, joilla on tunnukset nykyiseen jäsenrekisteriin. 
Marttarekisterin käyttökoulutukset järjestetään TEAMS:llä 29.9. ja 25.10. 
 

6. Muuta 
Piirimme pyörii neuvonnan osalta edelleen vajaalla miehityksellä. Toivottavasti tilanne paranee 
syksyn aikana. Kalenterimme ovat tällä hetkellä syyskuun loppuun asti ihan täynnä. Lokakuulta 
eteenpäin sieltä löytyy vielä muutamia vapaita iltoja, joista voitte sopia suoraan Heidin kanssa, 
kun kysymys on ruokakursseista, muilta osin voitte olla yhteydessä Tuijaan. Tuija lomailee 
27.6.–20.7. ja Heidi 21.7.–17.8. 
 
Rentouttavaa ja mukavaa kesää teille rakkaat martat! 

 
 t. Tuija, Rauni, Heidi, Elisa ja Henri 
 

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 
 
Henri Salonurmi, IP-toiminta, sijoituspaikkana Isokylän IP 
henri.salonurmi(ät)martat.fi, 044 3363 218 
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Lähettäjä: Joonas Jylhä <joonas.jylha@martat.fi>  

Lähetetty: keskiviikko 22. kesäkuuta 2022 10.08 

Vastaanottaja: Piirientoiminnanjohtajat <Piirientoiminnanjohtajat@martat.fi 

Aihe: Martat.fi uudistuu syksyllä – Yhdistyksiä suositellaan jatkossa käyttämään Yhdistysavain-

palvelua 

 

Hei kaikki, 

 

Kuten olemme keskustelleet keväällä toiminnanjohtajatapaamisessa, Martat.fi:tä tullaan ensi syksynä 

uudistamaan. Samassa yhteydessä marttayhdistyksiä suositellaan siirtymään Yhdistysavain-palvelun 

käyttäjiksi, ja nykyinen Marttayhdistykset-sivusto sellaisenaan lakkaa olemasta. Tiedotamme asiasta 

tänään lähtevässä yhdistyskirjeessä ja aiheeseen liittyvä uutinen on julkaistu nyt myös Martat.fi:ssä: 

https://www.martat.fi/ajankohtaista/martat-fi-uudistuu-syksylla-yhdistyksia-suositellaan-jatkossa-

kayttamaan-yhdistysavain-palvelua/. 

 

Tässä alla tiedot myös teille vielä kokonaisuudessaan. Mahdolliset yhdistysten kysymykset voitte 

ohjata allekirjoittaneelle. 

 

Yhdistysten on tässä vaiheessa ehkä kaikkein tärkeintä tietää, ettei Marttayhdistykset-sivusto katoa 

yhtäkkiä yhdessä yössä, vaan nykyiselle sivustolle pääsee kyllä käsiksi vielä pitemmän aikaa, eli 

siirtymävaihe tulee olemaan pitkä. Aikataulusta tiedotetaan heti syksyn alussa, kun tiedämme siitä 

enemmän. 

 

Mukavaa juhannusta toivotellen, Joonas 

 

Martat.fi uudistuu syksyllä – Yhdistyksiä suositellaan jatkossa 
käyttämään Yhdistysavain-palvelua 

Martat.fi:ssä tehdään syksyllä 2022 uudistuksia, jotka parantavat sivuston saavutettavuutta ja käytettävyyttä. 
Yhdistyksiä suositellaan jatkossa käyttämään Yhdistysavain-palvelua. 

Marttaliitto on vuodesta 2017 tarjonnut osana sivustoa kotipesän marttayhdistysten sivuille. Koulutuksista 
huolimatta yhdistyksiltä saadun palautteen perusteella Martat.fi-sivujen päivittäminen on koettu teknisesti 
hyvin haastavana, ja vain pieni osa yhdistyksiä käyttää ja päivittää Martat.fi-sivujaan aktiivisesti. 

Yhdistysavain palvelu 

Jatkossa Marttaliitto suosittelee, että yhdistykset käyttävät kotisivujen tekemiseen Yhdistysavain-palvelua. 
Palvelun perusversio on maksuton, ja maksullisilla versioilla pystyy rakentamaan jo laajemmat tarpeet 
täyttävät verkkosivut. Jo maksuton versio tarjoaa enemmän mahdollisuuksia, kuin nykyinen Martat.fi:ssä oleva 
toteutus. Maksullisesta versiosta on tarjolla marttayhdistyksille reilusti alennettu hinta. Yhdistysavaimen 
ylläpito on rakennettu helppokäyttöisyys ja käyttäjäystävällisyys edellä. Projektin aikana myös 
Yhdistysavaimen Martat-sivupohja tullaan uudistamaan nykyisen marttabrändin mukaiseksi. 

Yhdistyssivusto ei katoa heti – seuraa tiedotusta syksyllä 

Martat.fi:n uudistusprojektin aikataulu tarkentuu syksyllä. Nykyinen Marttayhdistykset-sivusto ei tule 
katoamaan yhtäkkiä yhdessä yössä, vaan projektin aikataulusta tiedotetaan tarkasti yhdistyskirjeessä ja 
Martat-lehden yhdistyssivuilla. Marttayhdistykset ehtivät halutessaan siirtää tietoja mahdollisille uusille 
kotisivuille tai esimerkiksi sosiaalisen median kanaville vähintään koko vuoden 2023 ajan. 

Yhdistysten perustiedot tuodaan jatkossa Martat.fi:hin yhdistysrekisterin kautta. Näin varmistetaan, että 
Martat.fi:stä löytyy aina ajantasaista tietoa marttayhdistyksistä esimerkiksi uusia liittyviä jäseniä varten. 

mailto:joonas.jylha@martat.fi
https://www.martat.fi/ajankohtaista/martat-fi-uudistuu-syksylla-yhdistyksia-suositellaan-jatkossa-kayttamaan-yhdistysavain-palvelua/
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Yhdistysrekisteriin kerätään tietoja muun muassa parhaillaan käynnissä olevalla yhdistyskyselyllä. Perustiedot 
tuodaan yhdistysrekisteristä loppuvuodesta 2022 myös osaksi Martat-sovellusta. 

 
Lisätietoja 

• Marttaliiton viestintäpäällikkö Joonas Jylhä, joonas.jylha@martat.fi, puh. 050 331 2978 

• Tutustu Yhdistysavain-palveluun. 

 

Joonas Jylhä, viestintäpäällikkö  

Marttaliitto ry, Pursimiehenkatu 26 C, 00150 Helsinki  

p. 050 331 2978 | www.martat.fi  

Facebook | Twitter | Instagram | MartatTV | LinkedIn 

 

Lataa nyt puhelimeesi uusi Martat-sovellus. 

 
 

 

mailto:joonas.jylha@martat.fi
https://www.yhdistysavain.fi/
http://www.martat.fi/
https://www.facebook.com/martatvinkkaa/
https://twitter.com/JoonasJylha
https://www.instagram.com/marttailu/
https://www.youtube.com/user/MartatTV
https://fi.linkedin.com/in/joonasjylha
https://www.martat.fi/sovellus/

