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JOULUKUUN TIEDOTE  7/2022      14.12.2022

1. Syyskokouksen päätöksiä 
2. Vuodenvaihde kotitalouskeskuksessa 
3. Alkuvuoden TS-illat 
4. Maailman suurin marttailta 
5. Iltapäivätoiminnan sijaispula 
6. Asumisen valmennuskurssi

HYVÄT MARTAT! 
Joulukuun aikana piiritoimiston kotitalouskeskuksella hyörivät alakouluikäiset 
ykkös- ja kakkosluokkalaiset leipoen pipareita. Joulutunnelma herää, kun 
herkullinen piparintuoksu valtaa tilat ja mukava lasten innokas puheensorina 
kuuluu iltapäiväkerholaisten iloitessa pääsystä piirikeittiölle leipomaan. 
Keittiöllä lapsia ohjaa Heidi ja torikahvilan kesästä tuttu Veera Pitkäkangas 
apunaan toimiston puolelta Rauni ja harjoittelijamme Miia Pyhtilä. 
 
1. Syyskokouksen päätöksiä  
Piirin syyskokous pidettiin Härmän kylpylässä Seniorin eväät -hankkeen 
päätöstilaisuuden yhteydessä. Kokoukseen osallistui yhteensä 49 marttaa. 
 
Erovuoroisista hallituksen jäsenistä jatkamaan kaudelle 2023–2024 valittiin 
Paula Ahola Sievistä ja Arja Savela Kokkolasta. Uutena hallitukseen valittiin Kaisa 
Ala-Mutka Alavudelta ja Mari Haapaniemi Seinäjoelta. Edelleen hallitukseen 
kuuluvat pj. Tiina Pollari Lestijärveltä, Seija Kaustinen Kaustiselta, Tuuli 
Ketolainen Kokkolasta, Maria Kohtala Kurikasta ja Anita Ora Lappajärveltä. 
 
Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023. 
 
2. Vuodenvaihde kotitalouskeskuksessa 
Kotitalouskeskuksen toimisto on avoinna arkisin klo 9–12 aina 22.12. saakka. 
Välipäivät olemme kiinni. Toimisto avaa ovensa taas 9.1.2023 klo 9.00. 
 
3.  Alkuvuoden TS-illat 
Tapaamme toiminnansuunnitteluilloissa tammi-helmikuun aikana seuraavasti:  
tiistai 17.1. klo 18–21 Kuortane, kunnantalo os. Keskustie 52 
torstai 19.1. klo 18–21 Halsua, Halsuan yhteisnäiskoulu os. Perhontie 29 
tiistai 24.1. klo 18–21  Mustasaari, Sepänkylän seurakuntakeskus os. Niilontie 3 
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tiistai 31.1. klo 18–21  Pietarsaari, Etelänummen koulu os. Runeberginkatu 2 
torstai 2.2. klo 18–21  Teuva, Yrittäjien kokoushuone os. Porvarintie 16 C (R-

kioskin viereinen ovi, portaat ylös) 
 
Ilmoittautumiset Raunille toimiston numeroon 06 8313 127 (arkisin klo 9–12) tai 
maililla rauni.lampela(ät)martat.fi viimeistään kaksi arkipäivää ennen tilaisuutta. 
Illan aiheena: Marttatoiminnan ajankohtaiset asiat ja vuoden 2023 neuvonta-
teemat ja materiaalit, esittelyssä mm. Mysteeribox sähkökatkoksiin. Tervetuloa 
mukaan! 
 
4. Maailman suurin marttailta 

Olette varmaan jo suunnitelleet maailman suurimman marttaillan toteutuksen 
oman yhdistyksen tai muiden yhdistysten kanssa yhdessä. Ideoita löytyy mm. 
marttojen netitisivuilta.  
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminta/maailman-suurin-
marttailta/maailman-suurin-marttailta-2023/  
TS-ilta Pietarsaaressa on ohjelmaltaan poikkeava, sillä osana iltaa juhlitaan myös 
maailman suurinta marttailtaa. 
 
5. Iltapäivätoiminnan sijaispula 
Meillä on tällä hetkellä Kokkolassa kova sijaispula, siksi lähestymmekin teitä yh-
distyksiä, jos teiltä löytyisi apua tilanteeseen. Eläkkeellä olevat martat tai muu-
ten iltapäivisin vapaana olevat henkilöt ovat tervetulleita avuksi iltapäiväkerhoi-
himme korvausta vastaan. Korvaus voidaan maksaa palkkana suoraan martalle 
(verokortti tarvitaan) tai korvauksena yhdistykselle. Olethan yhteydessä Tuijaan! 
 
6. Asumisen valmennuskurssi – mahdollisuuksia ja ratkaisuja 55+ vuotiaille 
Marttaliitto järjestää yhdessä Suomen Asumisen avun kanssa yhteisen nelikertaisen 
koulutuksen. Valmennuskurssi toteutetaan Teams-etäyhteydellä 4 peräkkäisenä 
maanantaina helmi-maaliskuussa klo 17.30–19.00. Kurssin päivämäärät ovat 13.2, 
20.2., 27.2 ja 6.3. Ilmoittaudu mukaan joko piirin nettisivuilla tai soittamalla 
piiritoimistolle. Saat ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa ilmoittamaasi sähkö-
postiosoitteeseen lisätietoja tilaisuuksien sisällöistä sekä teams-kokouslinkin, joka 
säilyy samana kaikki 4 valmennuskertaa. Ilmoittautumisesta tulee vahvistus 
sähköpostiisi. Osallistuminen on maksutonta. Tervetuloa mukaan! 

 

Rauhallista joulun aikaa 
                 ja 
Onnea vuodelle 2023!  
 

t. piirihallitus ja työntekijät 
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