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1. Pj-kirje ja muu marttaposti
Varsinais-Suomen ja Satakunnan Martat yhdistyivät ja uusi vuosi
marttatoiminnassa aloitetaan uudessa Lounais-Suomen Martat ry:ssä.
Uudessa piirissämme toimii 140 marttayhdistystä ja 7 200 marttaa. Puolin
ja toisin saamme varmasti uusia toimintaideoita, jotka monipuolistavat
kaikkien marttatoimintaa. Ja innolla odotamme tutustumista uusiin
marttaystäviimme.
Puheenjohtajille ja toimintaryhmien vetäjille tulen aika ajoin lähettämään
PJ-kirjeitä pääsääntöisesti sähköpostilla. PJ-kirjeissä kerron
ajankohtaisista martta-asioista, annan vinkkejä yhdistyksen toiminnan
pyörittämiseen ja kerron tulevista marttatapahtumista.
Jokaiselle jäsenrekisterissä olevalle sähköpostin omaavalle jäsenelle
lähetän jatkossa marttapostia, jossa kerron tulevista marttatapahtumista.
Lisäksi Marttaliiton uutiskirjeen voi tilata nettisivuilta:
http://www.martat.fi/marttailu/uutiskirjeet/
Jotta kaikki marttaposti tavoittaa jokaisen marttayhdistyksen ja useimmat
jäsenemmekin, on tärkeää, että yhdistykset päivittävät yhdistysrekisteriin
jäsentensä tiedot, myös sähköpostiosoitteet.
Marttailoa vuodelle 2016,
t. Sanna Voutilainen, toiminnanjohtaja, Lounais-Suomen Martat ry

2. Yhdistyksen vuosikokous, toimintatilastointi ja jäsenrekisteri
Marttayhdistysten on pidettävä vuosikokous tai kevätkokous helmikuun
loppuun mennessä. Vuosikokousohjeita, esityslistapohjan,
toiminnansuunnittelumalleja ym. löydät järjestökansiosta:
http://www.martat.fi/marttailu/yhdistyksille/jarjestokansio/
1. HALLITUKSEN KOKOUS HETI VUOSIKOKOUKSEN JÄLKEEN:
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valitaan yhdistykselle
varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä piirin kokousedustajat.
Yhdistysrekisteriin ilmoitetaan nimenkirjoittajien(pj, varapj, sihteeri)
muutokset heti ensimmäisen hallituksen kokouksen jälkeen. Myös
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jäsenrekisteriin tulee tehdä henkilömuutokset esim. puheenjohtajasta (katso
tarkemmat ohjeet alla).
Piiriin toimitettavat tiedot: toimintasuunnitelma 2016, suostumus
yhteyshenkilön tietojen julkaisuun, puheenjohtajan ja sihteerin yhteystiedot.
Tiedot voit lähettää sähköpostilla:lounais-suomi.turku@martat.fi
tai osoitteeseen: Lounais-Suomen Martat, Yliopistonkatu 33 G, 20100 Turku

Toiminnan tilastointi
Yhdistysten toiminnan raportointi vuodesta 2015 tulee olla sähköisessä
toiminnan tilastoinnissa tehtynä 31.3.2016 mennessä.
Toimintatilastotyökalu vaatii rekisteröitymisen ja siihen kirjaudutaan
rekisteröitymisen yhteydessä luoduilla tunnuksilla. Sähköisen
toimintatilastoinnin linkin ja ohjeet löydät:
http://www.martat.fi/marttailu/yhdistyksille/
Jos yhdistyksenne ei ole vielä siirtynyt sähköiseen tilastointiin, asiaan voi
tutustua Marttailusivuille (linkki yllä) tai lisätietoja saa Ritva Ikoselta
(ritva.ikonen(at)martat.fi )

Jäsenrekisteri

Jäsenrekisteriuudistuksen myötä yhdistykset pääsevät päivittämään ja
tarkistamaan jäsentensä tiedot suoraan omaan jäsenrekisteriin. Muistattehan
päivittää jäsenen nimi, osoite, luottamustoimi ja sähköpostitiedot
jäsenrekisteriin. Näin tiedotuksemme tavoittaa mahdollisimman monen jäsenen.
Lisätietoja jäsenrekisteristä löydät täältä:
http://www.martat.fi/marttailu/yhdistyksille/jarjestoporttaali-jasenrekisteri/

Koulutukset jäsenrekisterin ja toimintatilaston käytöstä
ti 19.4. klo 17.30 Porin Lyseo, Pori
ke 20.4. klo 17.30 Kerttulin koulu, Turku
to 21.4. klo 17.30 Halikon koulukeskus, Halikko
Koulutuksessa harjoitellaan käytännössä tietokoneella oman yhdistyksen
tilastoinnin ja jäsenrekisterin täyttöä. Ota siis koulutukseen mukaan
yhdistyksenne tunnukset sekä toimintatilastoon että jäsenrekisteriin. Jos
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yhdistyksellänne ei ole vielä toimintatilastotunnusta, ota yhteyttä
ritva.ikonen@martat.fi.
Jos yhdistyksellänne ei ole tunnuksia jäsenrekisteriin, ota yhteyttä
jarjestotoiminta@martat.fi

3. Järjestöseminaari Laitilassa ja luottamusmarttakoulutus
Porissa
Järjestöseminaari järjestetään lauantaina 30.1.16 klo 9.30 -15.30 Laitilan
kaupungintalolla. Päivän ohjelmassa on esitykset Marttajärjestön polusta
hittituotteeksi, menestyvistä marttayhdistyksistä sekä työnohjaaja Liisa
Salmenperän luento ”Aurinkoinen ja avoin mieli – näkökulmia
yhdistysarjen kehittämiseen”. Päivään sisältyy aamukahvi ja keittolounas.
Hinta 22 €/henkilö.
Luottamusmartoille (pj, sihteeri, rahastonhoitaja) järjestetään
koulutuspäivä Porissa piirin tiloissa (Valtakatu 7) lauantaina 5.3.16 klo
10-14. Hinta 20 €/henkilö, sis. keittolounaan.

4. Marttojen koulutusristeily ke 30.3.
Marttaristeilylle lähdetään keskiviikkona 30.3. klo 8.15 Turusta Viking
Linen terminaalista ja paluu samana päivän klo 19.50. Paluumatkalla
ruokailu Viking Grace - laivalla.
Päivän ohjelmassa luennot raakaleivonnasta, puolivalmisteista ja
eineksistä arkiruokana, Syödään kuin Swazimaassa –esitys sekä
Sonja Lumpeen puutarhaluento.
Risteilyn hinta on 65 €. Risteilyn hintaan sisältyy koulutus, aamukahvi ja
leipä, ruokailu buffetpöydässä ruokajuomineen sekä paluumatkalla hytti
tavaroille.
Sitovat ilmoittautumiset, paikkoja rajoitetusti.

5. Kevään koulutukset ja tapahtumat
Kaikki kevään tapahtumat löydät nettisivujemme tapahtumakalenterista:
www.martat.fi/lounais-suomi. Nettisivuillamme on erilliset
tapahtumakalenterit Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle, jotta
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löytäisit helpommin sinua lähimpänä olevat tapahtumat. Voit osallistua
kummankin alueen tapahtumiin.
Tässä muutama poiminta alku vuoden tapahtumista. Näihin kannattaa
jokaisesta yhdistyksestä lähettää oppiin marttoja:

Käsityömarttojen treffit ti 2.2. klo 17, piirin tilat, Turku
Illan aikana ideoidaan yhdistyksen käsityötoimintaa sekä opetellaan
tekemään nauhoja ja nyörejä marttojen valtakunnallisen pop up-viikon
teemalla.
La 23.4. klo 9-15 Garderobikoulutus Porissa; nappien ompelu, housujen
lyhennys

Kauha&Kukkaro tietoiskut
Vartissa valmista to 4.2. Turussa ja Porissa piirin tiloissa
Yrttien kasvatus ja käyttö to 31.3. Turussa ja Porissa

Pop up-marttojen koulutukset/ketjukoulutukset
ma 29.2. klo 17 Vistan koulu, Paimio
ti 1.3. klo 17 piirin tiloissa, Turku
ma 4.4. klo 18 piirin tiloissa Porissa
 Puutarhamartta; yrttien kasvatus ja vuoden nimikkokasvit
 Ruokamartta: yrttien ja vuoden nimikkokasvien käyttö
to 18.2. klo 18 Porissa piirin tiloissa, aiheena Kotivara
MARTTOJEN POP UP –VIIKKO ON VIIKKO 14. JOKAISEN YHDISTYKSEN
TOIVOTAAN PITÄVÄN AVOIMET OVET TAI MUUN TAPAHTUMAT VIIKON
AIKANA. Valtakunnallisina pop up-viikon teemoina ovat nauhat ja nyörit,
syödään kuin Swazimaassa sekä vuoden vihannesten kasvatus ja käyttö.
Ohjeita ja materiaalia pop up-tapahtuman järjestämiseen saa piirin pop
up-koulutuksista sekä Marttailusivulta.

Ruokakurssit piirin tiloissa
ABC-ruokakursseilla opetellaan mm. kastikkeiden teon, laatikkoruokien ja
broilerruokien valmistamisen perusteita.
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Avoimilla ruokakursseilla aiheina mm. höyryävät keitot, kotimakkaran
teko, kaikenmaailman lihapullat, pääsiäisen leipäleivokset, kasvisruoka.

Pikkukokkikurssit
Koululaisten hiihtolomaviikolla järjestetään piirin tiloissa
pikkukokkikursseja.

Tee veroilmoitus netissä –tietoisku ti 12.4. Turussa ja Porissa.
Porissa klo 15-19 avoimet ovet ja päivän aikana kuulet myös muita
tietoiskuja, maistiaisia ym.

Tulossa myös:
Hygieniakoulutus Porissa ti 21.3.
Puheenjohtajien vertaistapaamiset viikolla 11

Nettisivujemme ja asiakaspalvelumme uudet osoitteet:
www.martat.fi/lounais-suomi
email: lounais-suomi.turku@martat.fi ja
lounais-suomi.pori@martat.fi
Toivomme tapahtumiimme sähköistä ilmoittautumista
nettisivujemme tapahtumakalenterin kautta
http://www.martat.fi/piirit/lounais-suomi/tapahtumakalenteri/
Paikkoja rajoitetusti ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Muista lukea puheenjohtajille postitettava Marttaliiton
yhdistyskirje.
Kirje löytyy myös nettisivuilta www.martat.fi/marttailu/yhdistystoimijoille
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