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1. Toiminnanjohtajan tervehdys
Tässä syksyn aikana olen saanut mukavasti pyyntöjä tulla yhdistyksiin vierailulle. Viimeksi eilen kävin
Laukaassa ja kylläpä meillä olikin mukava ilta. Osa yhdistyksistä on pyytänyt luentoa ja osan kanssa
olemme ihan vain keskustelleet marttatoiminnasta, sen tulevaisuudesta ja toiminnan suunnittelusta
vuodelle 2019. Monessa yhdistyksessä suunnitellaan kiivaasti ensi vuoden toimintaa ja niinpä
muistuttaisin vielä siitä, että vuosi 2019 on marttojen juhlavuosi, jolloin järjestömme viettää 120vuotisjuhlaansa. Valtakunnallisia tapahtumia on paljon. Muun muassa Maailman suurin marttailta
31.1.2019 klo 17-19, Vapaaehtoistempaus ikääntyvien iloksi 8.3., Juhlajumalanpalvelus Turussa 8.9.,
14.9. Marttatori Helsingissä jne. Muistuttaisin myös siitä, että Elämänlaatua eläkeikään-hankkeen
puitteissa Keski-Suomen piirin yhdistykset voivat ideoida esim. juhlavuodelle jonkin tapahtuman
yhdessä muiden yhdistysten kanssa ja saada jopa toteuttamiseen hieman avustustakin.
Toiminnansuunnittelu tahtoo usein pyöriä samaa rataa, mutta kehottaisin kurkkailemaan muiden
yhdistysten nettisivuja ja blogeja mitä muut ovat puuhailleet. Ja ehdottomasti eri puolelta Suomea
kannattaa käydä hakemassa vinkkejä toiminnan virkistämiseksi ja vaihteluksi. Yksi hyvä keino on kysellä
oman yhdistyksen jäseniltä, millaista toimintaa he toivoisivat ja näiden toiveiden pohjalta sitten
yhdistyksen hallitus kokoontuu tuumailemaan toteutettavia ideoita. Uskoisin, että yhdistyksen
hallituksesta löytyy ainakin yksi, jolla on käytössään Gmail ja sieltä löytyykin oivallinen väline
jäsenkyselyn toteuttamiseen. Kun olet kirjautuneena Gmailiin, näet siellä oikeassa yläkulmassa
”ruudukon” jonka alta löytyy Google sovellukset ja sieltä kun klikkaa ikonia Drive, sen alta löytyy Oma
Drive. Sieltä alta sitten jo löytyy Google Forms. On muuten helppo ja yksinkertainen tapa luoda
sähköinen kysely. Jäsenille voi sähköpostilla lähettää pyynnön vastata kyselyyn viestissä olevan linkin
kautta. Vastata voi anonyymisti, joten mikä ettei voisi kysellä myös esimerkiksi jäsenten tyytyväisyyttä
toimintaan, kehitysideoita ja toiveita. Käykääpä kokeilemassa, sillä tämä on oiva tapa osallistaa
yhdistyksen jäseniä yhdistystoiminnan kehittämiseen ja toiminnan suunnitteluun ajasta ja paikasta
riippumatta.
Ja tämän linkin kautta pääsette valtakunnalliseen toiminnansuunnittelupohjaan, joka toivottavasti
helpottaa työtänne: https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-jainfo/yhdistystoimijoiden-omat-sivut/toiminnan-suunnittelu/
Idearikasta syksyä toivotellen
Kati-Erika Timperi

2. Ajankohtaista

Marttaliiton Sukat äidille kampanja

Sukat äidille on vuonna 2019 toteutettava juhlavuoden tempaus, jonka aikana on tarkoitus kerätä ja
lahjoittaa kaikille ensisynnyttäjille villasukat.
Keski-Suomessa sukkia tarvitaan 252 paria joulukuussa 2018, 252 paria maaliskuussa 2019, 252 paria
elokuussa 2019 ja 252 paria lokakuussa 2019. Yhteensä siis 1005 paria. Jos nyt jo joulukuussa 2018
saamme enemmän kuin 252 paria, säästävät kätilöt ylimääräiset parit maaliskuussa 2019 annettavaksi
jne. Ylimääräisiä sukkia toimitetaan tarvittaessa myös Uudenmaan piirin, koska siellä sukkien tarve on
suurin.
Etsimme 1-2 marttaa organisaattoreiksi, jotka voisivat antaa aikaansa ja osaamistaan sukat äidille
kampanjan organisoimiseen. Vapaaehtoiset martat auttavat sukkien toimittamisessa sairaaloihin
yhdessä piirin työntekijöiden ja kätilöiden kanssa. Jos haluat auttaa meitä, niin ota yhteyttä Katjaan
keski-suomen@martat.fi 050 438 7532.
Yhdistysten tehtävät:
-

Kutoa sukkia ja kirjata määrät ylös piiri/neuloja ja määrä kohtaisesti.

-

Kiinnittää sukkiin marttojen viesti äideille. Nämä viestilappuset liitto on luvannut toimittaa meille
piiriin mahdollisimman pian. Kun saan ne, niin ilmoitan heti asiasta yhdistysten puheenjohtajille ja
järjestämme ne teille yhdistyksiin mahdollisimman pian.

-

Koota kaikki oman yhdistyksen marttojen tekemät sukat yhteen.

-

Toimittaa sukat piirin toimistolle keskitetysti kokoamisviikoilla 49, 9, 33 ja 41 – toimiston
aukioloaikoina maanantaisin klo 9.00-16.00 ja tiistaisin klo 9.00-16.00 välillä. Ajankohdat ovat myös
tämän jäsenkirjeen liitteessä. Sukkia ei voi toimittaa meille muina ajankohtina. Sukkia ei sairaalan
toiveesta saa viedä kätilöille itse vaan meidän täältä piiristä pitää ne sinne toimittaa.

-

Toimittaa sukkien mukana piirin toimistolle tiedot sukkaparien määrästä. Tarvitsemme piirissä vain
tiedon määristä. Näin voimme pitää kirjaa siitä paljonko sukkia olemme jo sairaalaan vieneet.

-

Pitää tallessa dokumentit ylös kirjatuista määristä, jotta ne voidaan toimittaa suoraan liitolle heidän
pyytämällään tavalla. Tämän kirjaustavan he ovat luvanneet ilmoittaa mahdollisimman pian. Kun
tiedän asiasta lisää, niin ilmoitan heti yhdistysten puheenjohtajille. Jos kysymyksiä kirjaamisesta
ilmenee jo nyt, voitte ottaa yhteyttä Ritva Ikoseen ritva.ikonen@martat.fi

Yhdistysten kässämarttojen tapaaminen keskiviikkona 28.11.2018 klo 14.00-16.00

Kutsumme kaikki Keski-Suomen alueella toimivat kässämartat tai sellaiseksi haluavat Jyväskylään
Sepänkeskukseen tutustumaan toisiinsa ja piirin käsityöryhmän toimintaan. Osoite: Sepänkeskus,
Kyllikinkatu 1, 40100 Jyväskylä. Ilmoittautuminen ja allergiatiedot Tuijalle tuija.elomaki@martat.fi
sunnuntaihin 18.11.2018 mennessä. Tervetuloa!

Hygieniapassikoulutus maanantaina 29.10 klo 17.30-20.30

Koulutukseen vielä 3 paikkaa jäljellä. Perjantaina 26.10.2018 ehtii vielä ilmoittautua. Ilmoittautua voi
suoraan Hannille hanni.kuronen@martat.fi 050 512 0073.

Neuloosi Jäsenale
Neuloosi Oy on luvannut antaa Keski-Suomen Martoille jäsenalennusta –5 % kaikista normaali hintaisista
myynnissä olevista tuotteista. Osoite: Kilpisenkatu 9, 40100 Jyväskylä. Puh. 040 586 64 43. Liikkeen
löydät myös Facebookista ja Instagramista.

Adressit

Piirin toimistolla on myynnissä uusia suruadresseja. Adressien hinta 1 kpl/8€ ja 5 kpl/35€.

Miesliesi-kurssin kevään 2019 ajankohdat ovat nyt tiedossa!

Kutsumme pojat ja miehet kokkailemaan yhdessä. Kurssi on maksuton ja tarkoitettu 8-12 vuotiaille
pojille ja heidän isilleen tai miespuolisille läheisilleen. Kurssi kokoontuu Marttakeskuksessa 3 kertaa
torstaisin klo 17.00-19.30. Kurssi 1: Torstait 7.3, 14.3 ja 21.3.2019. Kurssi 2: Torstait 28.3, 4.4 ja
11.4.2019. Ilmoittautuminen Tuijalle, tuija.elomaki@martat.fi.

Syksyn 2018 kurssit ja tapahtumat netissä osoitteessa

https://www.martat.fi/tapahtumat/?tribe_paged=1&tribe_event_display=list&tribe_martat_division=
121

3. Toimintakalenteri

Keski-Suomen Martat ry:n toimintakalenteri syksy 2018
Piirin tapahtumat ja kurssit ovat kaikille avoimia, ellei kurssin kohdalla ole toisin mainittu.

Ilmoittautumiset suoraan netin kautta. https://www.martat.fi/tapahtumat/ ja valitse piiriksi KeskiSuomen martat.
Ilmoittautuminen on sitova. Seitsemän (7) päivää ennen kurssia voi perua osallistumisensa veloituksetta
ja sen jälkeen veloitamme 50 % kurssin hinnasta. Mikäli jättää peruttamatta kurssista veloitetaan koko
hinta.
Kurssit pidetään Marttakeskuksessa, Yliopistonkatu 11, 40100 Jyväskylä ellei toisin mainita.

LOKAKUU
Ma 29.10. klo 17.30-20.30 Hygieniapassikoulutus + tentti, 40 € Mukaan otetaan max. 12 henkilöä.
Henkilöllisyystodistus (passi + ajokortti) mukaan. Vielä ehtii ilmoittautua mukaan torstaina 25.10!

MARRASKUU
Ma 5.11., ma 12.11. ja ma 19.11. klo 10-11 Ikiliikkari, osa Elämänlaatua eläkeikään -hanketta
Piippurannan klubi, Paperitehtaankatu 1, 40100 Jyväskylä Kokeillaan eri liikuntalajeja: virelavista,
kuntosalia ja kehonhuoltoa. Tilaa 16 ensimmäiselle ilmoittautuneelle. *Sitovat ilmoittautumiset
sähköpostitse Kati Havulle to 1.11. mennessä.
Ke 14.11. klo 16-18 Pikkukokkikurssit 7-12 vuotiaille 6 €
To 29.11. klo 17.30 – 20.00 Leivotaan yhdessä – jouluiset leivonnaiset 23 € / 28 €
Aikuinen + lapsi - pari em. hintaan. Max. 10 paria.

JOULUKUU
Ke 5.12. klo 16-18 Pikkukokkikurssi 7-12-vuotiaille 6 €
To 13.12. klo 17.30 - 20.00 Kasvissyöjän jouluherkut 23 € / 28 €

4. Liitteet:
Liite 1. - Tietoa sukat äidille kampanjan kokoamispaikoista, aukioloajoista ja kokoamisajankohdista.
Liite 2. – Tiedotepohja yhdistyksien käyttöön – sukat äidille kampanja.
Liite 3. - Kuluttaja-akatemian Superpäivä lauantaina 17.11.2018
Liite 4. – Kutsu Bloom-projektin kestävän kehityksen työpajoihin. Erillinen PDF-tiedosto sähköpostin
yhteydessä.
Liite 5. – Pariasiaa parisuhdeluennot ja koulutukset maakunnissa – Saarijärvi, Petäjävesi, Keuruu,
Multia ja Jämsä. Erillinen PDF tiedosto sähköpostin yhteydessä

Liite 1. - Tietoa sukat äidille kampanjan kokoamispaikoista, aukioloajoista ja kokoamisajankohdista.
Sukat äidille kampanja on jo alkanut. Jokaista neulojaa tarvitaan mukaan. Alueen organisaattori toimii yhdistysten apuna ja
antaa tarvittaessa lisätietoa.
Marttaliitossa kampanjan yhteyshenkilö on Ritva Ikonen, ritva.ikonen@martat.fi
Kokoamispaikat

Käynti osoite

Marttakeskus Jyväskylä

Yliopistonkatu 11, 40100
Jyväskylä

Noutopaikka avoinna,
jolloin sukkia voi viedä
piiriin/kokoamispaikkaan
Maanantaina 9.00-16.00
Tiistaina 9.00-16.00

organisaattorin nimi

organisaattorin sähköposti

Katja Visser
+ Vapaaehtoinen martta?

keski-suomen@martat.fi

Kampanjaan kaikki sukat äidille neulotut sukat kirjataan piiri/neuloja ja määrä kohtaisesti. Kirjatkaa neulotut määrät ylös ja pitäkää tieto
tallessa kunnes saamme lisäohjeita. Toimittakaa pelkät sukkaparien määrät myös paperilla Katjalle kun toimitatte sukkia piiriin. Yhdistyksen
sisällä voitte sopia miten keräätte omien marttojenne tekemät sukat – sanokaa jäsenille, että toimittavat sukat teidän yhdistyksellenne ja että
yhdistykset toimittavat sukat keskitetysti tänne piiriin.Yhdistysten pitää toimittaa sukat alla olevan taulukon mukaisina aikoina
Marttakeskukselle. Emme voi ottaa sukkia vastaa muina ajankohtina, koska sovimme kätilöiden kanssa tietyt ajat, jolloin sukat toimitetaan
Keski-Suomen keskussairaalalle. Sairaalalta on toivottu, että sukkia ei tuoda sinne muiden kuin piirin työntekijöiden toimesta.
erä 1 DL 2.12.18

erä 2 DL 3.3.19

erä 3 DL 18.8.19

erä 4 DL 13.10.19

kokoamisviikko 49

kokoamisviikko 9

kokoamisviikko 33

kokoamisviikko 41

Maanantaina 9.00-16.00
Tiistaina 9.00-16.00

Maanantaina 9.00-16.00
Tiistaina 9.00-16.00

Maanantaina 9.00-16.00
Tiistaina 9.00-16.00

Maanantaina 9.00-16.00
Tiistaina 9.00-16.00

Emme voi ottaa sukkia vastaan
muina ajankohtina!

Emme voi ottaa sukkia vastaan
muina ajankohtina!

Emme voi ottaa sukkia vastaan
muina ajankohtina!

Emme voi ottaa sukkia vastaan
muina ajankohtina!

Liite 2.
Sain tämän tiedotepohjan liitolta. Voitte halutessanne käyttää tätä apuna sukkien keräämisessä yhdistyksen alueella. Yst. Katja Visser

Tietoa sukat äidille kampanjan kokoamispaikoista, aukioloajoista ja kokoamisajankohdista.
Sukat äidille kampanja on jo alkanut. Jokaista neulojaa tarvitaan mukaan. Alueen organisaattori toimii yhdistysten apuna ja
antaa tarvittaessa lisätietoa.
Kampanjaan kaikki sukat äidille neulotut sukat kirjataan piiri/neuloja ja määrä kohtaisesti. Kirjaamisesta annetaan myöhemmin tarkemmat
ohjeet. Marttaliitossa kampanjan yhteyshenkilö on Ritva Ikonen, ritva.ikonen@martat.fi
Kokoamispaikat

Käynti osoite

esim. Savon Martat ry

Noutopaikka avoinna,
jolloin sukkia voi viedä
piiriin/kokoamispaikkaan

organisaattorin nimi

organisaattorin
sähköposti

Kuopio
Mikkeli
Savonlinna
IIsalmi

erä 1 DL 2.12.18

erä 2 DL 3.3.19

erä 3 DL 18.8.19

erä 4 DL 13.10.19

kokoamisviikko 49

kokoamisviikko 9

kokoamisviikko 33

kokoamisviikko 41

Liite 3.

