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TIEDOTE 6/2022      28.10.2022

 
Hyvät martat 
 
Tämän tiedotteen tärkeimmät asiat koskevat piirin syyskokouspäivää, joka 
pidetään lauantaina 19.11. Härmän Kylpylässä. Samalla vietetään kolmivuotisen 
Seniorin eväät -hankkeen päätösjuhlaa, josta syystä kokouksessa ei ole 
osallistumismaksua. 
  

1. Ehdokasasettelu hallituksen jäsenten vaaliin 
2. Syyskokous 19.11. klo 14 alkaen 
3. Seniorin eväät -hanke 
4. Loppusyksyn kurssit 
5. Marttojen uusi leivontakirja 
_______________________________________________________________________ 
 
 

1. Ehdokasasettelu hallituksen jäsenten vaaliin 
Nykyisistä erovuoroisista hallituksen jäsenistä ehdolle on asetettu Paula Ahola 
Sievistä ja Arja Savela Kokkolasta (Pietarsaari). Uutena jäsenenä hallitukseen on 
ehdolla Kaisa Ala-Mutka Töysästä (Alavus). Ehdokkaita on kolme ja 
hallituspaikkoja neljä, joten vähintään yksi ehdokas tarvitaan ennen kokousta, 
että saadaan riittävä määrä hallituksen jäseniä. Ehdokasta voi esittää vielä 
syyskokouksessa. 
Muistattehan kuitenkin kysyä ehdotettavalta hänen suostumuksensa, ennen kuin 
esitätte häntä piirihallitukseen. 

 
2. Syyskokous 19.11. klo 14 alkaen 

Kokoukseen ilmoittautumiset tarvitsemme perjantaihin 11.11. klo 14.00 
mennessä. Kertokaa samalla mahdolliset erikoisruokavaliot. Ilmoittautua voi 
sähköpostilla: rauni.lampela(ät)martat.fi tai p. 06 8313 127 arkisin klo 9–14.  
Kokoukseen ei voi osallistua etänä.  
 
Yhdistys saa tämän tiedotteen liitteenä kokouspaperit sähköisesti. Itse 
kokouksessa kaikki kokousedustajat saavat omat paperit ilmoittautumisen 
yhteydessä, papereita ei siis tarvitse tulostaa itse.  
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3. Seniorin eväät -hanke 
Kolmivuotinen, STEA-rahoitteinen hankkeemme päättyy tämän vuoden lopussa. 
Olemme kuitenkin hakeneet hankkeelle jatkovuotta (4. vuosi) ja tarkoitus on 
hakea tätä kohdennetuksi avustukseksi STEA:n toukokuun 2023 haussa. 
 
Myös osa teistä martoista on päässyt osallistumaan hankkeen kursseille ja 
tilaisuuksiin. Tavoitteena onkin vakiinnuttaa toiminnan rahoitus jokavuotiseksi, 
sillä ennaltaehkäisevällä työllä on pitkälle kantava merkitys niin tässä ikäihmisten 
hankkeessa kuin muussakin toiminnassa. 
 
On myös erityisen mukavaa, että saamme Heli Similän mukaan hankkeen 
päätöstilaisuuteen. Hän kuitenkin toimi hankkeen koordinaattorina tämän 
vuoden helmikuulle saakka ja on edelleenkin lähes joka kuukausi tehnyt 
hankkeelle töitä meidän palkkalistoilla. 
 

4. Loppusyksyn kurssit 
Meillä on piirin kotitalouskeskuksella vielä tälle vuodelle muutama kurssi, joihin 
mahtuu mukaan. https://www.martat.fi/keski-ja-etela-pohjanmaa/tapahtumat/  
Tervetuloa! 
23.11. Nyt leivotaan jouluksi 
7.12. Joulun herkut ja makeiset 
 

5. Marttojen uusi leivontakirja 
Joulupukin konttiin löytyy nyt oivallinen, uusi  
marttojen leivontakirja. Tilaa omasi martta-
hintaan 22 €. 
https://www.martat.fi/martanpuoti/martat-
leivontakirja/  

 
 terveisin 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 
 
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, henri.salonurmi(ät)martat.fi 044 3363 218  
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