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1. Puheenjohtajan uuden vuoden tervehdys
Martoissa on arjen mahdollisuus – teemakausi jatkuu
Perusteet marttajärjestöön liittymiselle ja siinä toimimiselle vaihtelevat: yksi
haluaa olla mukana käsityöharrastuksessa, toinen arvostaa loistavaa
jäsenlehteä, kolmas on innokas kokki. Osalla meistä on takana sukupolvien
marttaperinne ja osalla taas martat on uusi, erilainen harrastus. Meitä kaikkia
yhdistää kuitenkin halu yhdessä oppimiseen, yhdessä vaikuttamiseen ja ennen
kaikkea yhdessä tekemiseen.
Yhdistysten, marttapiirin ja marttaliiton vuoden 2015 toimintakalentereista
näkyy taas se valtava into, jolla järjestössämme toimitaan. Marttatapahtumia
maassamme lienee vuosittain noin kaksikymmentätuhatta, se tarkoittaa noin
viittäkymmentä tapahtumaa vuoden jokaisena päivänä. Sähköisen tilastoinnin
mukaan vuonna 2014 Varsinais-Suomen Martoissa on toiminut 4280
vapaaehtoista tehden 16700 tuntia vapaaehtoistyötä. Yhdessä tekemisen määrä
on valtava.
Toisen tyttäreni lapsuudenystävä sai runsas vuosi sitten ihanan tyttövauvan.
Perheellä on kaikki hyvin, mutta he asuvat jonkin matkan päässä sukulaisistaan.
Nuori äiti kertoi, miten etenkin vauvan ollessa ihan pieni, perheen isän ollessa
töissä, äiti kaipaisi vaikka yhtä tuntia omaa aikaa, jolloin voisi käydä parturissa,
jalkahoidossa tai vaan suihkussa omaksi virkistyksekseen. Olen pohtinut, olisiko
meillä martoilla mahdollisuutta auttaa nuorta perhettä. Varmaan halukkaita
lapsenhoitajia löytyisi. Mannerheimin lastensuojeluliitolla on oma
lapsenvahtipalvelu, voisikohan meillä olla työmuotona mummolainaamo?
Hyvää toimintavuotta toivottaen
Tiina
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2. Järjestötoiminta
1.2. Yhdistyksen vuosikokous
Marttayhdistysten on pidettävä vuosikokous tai kevätkokous helmikuun
loppuun mennessä. Yhdistysten toiminnan raportit tulee olla sähköisessä
toiminnan tilastoinnissa tehtynä 30.1.2015 mennessä. Yhdistyksiltä, jotka eivät
ole ottaneet sähköistä tilastointia käyttöön, tulee lähettää toiminnan tiedot
piiriin paperisina (ota yhteys piiriin) 27.1.2015 mennessä, jotta ne ehditään
piirin toimesta tilastointiin syöttää. Muuta toimintakertomusta piiri ei
yhdistykseltä tarvitse. Toimintatilastotyökalu vaatii rekisteröitymisen ja siihen
kirjaudutaan rekisteröitymisen yhteydessä luoduilla tunnuksilla. Tilastointiin
pääset tästä linkistä:
https://secure.yap.fi/eAsiointi/Marttaliitto/Login.aspx?ReturnUrl=%2feAsiointi
%2fMarttaliitto%2fMartat%2fEvents.aspx (martat.fi/marttailu/yhdistyksille)
Luottamushenkilötiedot (ent. luottamushenkilölomake) yhdistykset syöttävät
itse sähköiseen jäsenrekisteriin 1.3.2015 mennessä (katso tarkemmat tiedot
alla).
Piiriin lähetettävät paperit: toimintasuunnitelma 2015, suostumus
yhteyshenkilön tietojen julkaisuun, luottamushenkilöluettelo
1. HALLITUKSEN KOKOUS HETI VUOSIKOKOUKSEN JÄLKEEN:
Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valitaan yhdistykselle
varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä piirin kokousedustajat.
Yhdistysrekisteriin ilmoitetaan nimenkirjoittajien muutokset heti ensimmäisen
hallituksen kokouksen jälkeen. Myös jäsenrekisteriin tulee tehdä
henkilömuutokset esim. puheenjohtajasta (katso tarkemmat ohjeet alla).
HUOMIOITTEHAN yhdistyksenne toiminnassa koko järjestömme yhteiset
teemat ja tapahtumat: Elämä on parasta itse tehtynä – jäsenhankintakampanja ja
jäsenhankintaviikko syksyllä, Ravintolapäivään osallistumismahdollisuus, viikon
13 tapahtuman järjestäminen (apuna yhdistyksenne uudet pop up –martat:
kässämartat(patalappu), ruokamartat(Suomineidon voileipäpöytä),
puutarhamartat(laatikko- ja ruukkuviljely), kv-martat(Kattilamatka
Kameruniin)
Lue kampanjoista lisää Marttaliiton yhdistyskirjeestä sekä seuraa Martat –
lehden tiedotusta ja www.martat.fi -sivuja.
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2.2. Uudistukset Marttojen jäsenrekisterissä
Marttaliitto on tehnyt jäsenrekisterin kehittämistyötä. Uudet toiminnot otetaan
käyttöön yhdistystasolla nyt tammi-helmikuun aikana. Jatkossa jokaisella
yhdistyksellä on mahdollisuus katsoa oman yhdistyksensä jäsenrekisteriä ja
päivittää jäsenten yhteystietoja siihen (nimi, osoite, puh, sähköposti,
luottamustehtävät). Tänä vuonna yhdistykset merkitsevät
luottamushenkilötietonsa suoraan jäsenrekisteriin 28.2. mennessä.
Varmuudeksi pyydämme yhdistyksiä toimittamaan luottamushenkilötiedot
paperilla piiritoimistolle (liite) vielä tänä vuonna. Jäsenrekisteri tulee
mahdollistamaan tulevaisuudessa myös viestintää, tapahtumienhallintaa
(yhdistyksen tapahtumakalenteri), eAsiointia jne.
Kukin yhdistys voi luoda käyttäjätunnuksen kahdelle (2) jäsenrekisterin
ylläpitäjälle, joten valitkaa yhdistyksistänne 2 vastuuhenkilöä (esim.
puheenjohtaja ja sihteeri) osallistumaan koulutuksiin ja huolehtimaan rekisterin
päivityksestä jatkossa.
Jokaiseen yhdistykseen kannustetaan nimeämään eri teemoille vastuumarttoja
(pop up marttoja): käsityömartta, puutarhamartta, ruokamartta,
kansainvälisyysmartta, pikkukokkiohjaajamartta. Näitä teemamarttoja voi olla
useampiakin kuin yksi/teema. Teemamarttoja koulutetaan piirin toimesta ja he
saavat teemakirjeitä Marttaliitosta. Myös teemamarttojen yhteystiedot on
tärkeää päivittää jäsenrekisteriin, jotta kirjeet ym. tavoittavat heidät.
Koulutukset rekisterin käyttöön:
1.

Marttaliiton järjestämät koulutukset

Marttaliitto järjestää jäsenrekisterin käytöstä sähköiset koulutukset
yhdistyksille, eli voit osallistua koulutuksen seuraamiseen kotoasi, mikäli sinulla
on tietokone, sähköpostiosoite ja nettiyhteys. Käyttökoulutukset ovat: 27.1.,
11.2., 18,2. Kaikki koulutukset ovat saman sisältöisiä, joten voit valita itsellesi
sopivimman ajan osallistua koulutukseen. Koulutukseen voi osallistua myös
useamman kerran. Koulutukset alkavat klo 17. Koulutuksiin on ilmoittauduttava
etukäteen sähköpostiin ritva.ikonen@martat.fi . Ilmoittautuneille tulee
sähköpostitse Lync-kokouskutsu. Osallistuminen tapahtuu kutsussa tulevan
linkin kautta.
Nettisivuiltamme löytyy ohje webinaariin kirjautumiseen.
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Liiton koulutusten ja ilmoittautumisajat:
Koulutus
ilmoittauduttava
viimeistään

2.

27.1 klo 17
23.1. (pe)
11.2. klo 17
9.2. (ma)
18.2. klo 17
16.2. (ma)
Piirin järjestämä koulutus
Liiton nettikoulutukseen voi tulla osallistumaan piiritoimistolle 18.2. klo
17 alkaen. Tuolloin teidän ei tarvitse tehdä ilmoittautumista Ritva Ikoselle.
Lisäksi puheenjohtajien ja sihteerien koulutuksessa käydään niin
sähköistä tilastointia ja kuin jäsenrekisteriasiaakin läpi. Tarvittaessa
järjestän myös lisäkoulutuksia.

3. Käsityömatka Tallinnaan 15.-16.15
Tallinnan käsityöharrastajien toivekohteisiin suuntautuva matka tehdään
ensi keväänä helatorstain jälkeisenä perjantaina. Kohteina mm.
käsityötarviketukku, pellavakauppa, tilkkutaidetalo. Kysy lisää ja katso
nettisivuiltamme lisätietoja matkasta. Sitovat ilmoittautumiset 31.1.
mennessä.

4. Syö hyvin -marttaristeily ti 3.3.
Marttaristelyn teemana Syö hyvin. Ohjelmassa ruokamarttojen koulutus:
Linssit, pavut, pähkinät ravitsemuksen kulmakivinä, Syö hyvää – opas
kaikille osallistujille, ravitsemusnäyttelyt, kotivara pelastaa – ruokaa arjen
häiriötilanteissa, katsaus suomalaisen perheen ruokatottumusten – ja
tapojen muutoksiin (kouluttajana Seija Palmroth ja piirin neuvojat)
Marttaristeilylle lähdetään tiistaina 3.3. klo 8.15 Turusta Viking Linen
terminaalista ja paluu samana päivän klo 19.50. Paluumatkalla ruokailu
Viking Grace - laivalla. Risteilyn hinta on 69 e. Risteilyn hintaan sisältyy
koulutus, aamukahvi ja leipä, ruokailu buffetpöydässä ruokajuomineen
sekä paluumatkalla hytti tavaroille.
Sitovat ilmoittautumiset, paikkoja rajoitetusti.
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5. Kevään koulutukset ja tapahtumat
Käsityömarttojen treffit to 29.1. klo 17
Käsitöistä kiinnostuneiden marttojen ideointi – ja keskusteluilta piirin
tiloissa. Tervetuloa kehittämään marttojen käsityötoimintaa sekä saamaan
ideoita omaan käsityöharrastukseen. Ilmoittautumiset piiriin 26.1.
mennessä.

Puutarhamarttojen treffit to 29.1. klo 17
Puutarhan hoidosta kiinnostuneille martoille ideointi – ja keskusteluilta
piirin tiloissa. Tervetuloa kehittämään marttojen puutarhaneuvontaa sekä
ideoimaan puutarhamarttojen tulevaa koulutus ym. toimintaa.
Ilmoittautumiset piiriin 26.1. mennessä.

Rapakunto remonttiin; elinvoimaa seniori-ikäisille naisille
Järjestämme tutustumiskäynnin kaikille naisille, erityisesti senioriikäisille, Kuntokeskus Tempossa ti 27.1. klo 10 ( Kärsämäentie 35, Turku,
vanha Leaf).
Käynnin aikana kuullaan luento ”Rapakunto remonttiin” sekä päästään
tutustumaan kuntosalin laitteisiin ja mahdollisuuksiin oman kunnon
parantamiseksi sekä ylläpitämiseksi. Ilmoittaudu rohkeasti mukaan.
Tilaisuus on maksuton.

Ruokakurssit piirin tiloissa
Kurssihinnat: ABC-ruokakurssit 20 €, muut kurssit 25 € jäsenille, 30 €
muille.
ti 20.1. klo 17 Höyryävät keitot – edullista ja kevyttä ruokakurssi
to 5.2. klo 17 Sushi -ruokakurssi
ti 10.2. klo 17 Karjalanpiirakka –kurssi
to 12.2. klo 17 ABC-ruokakurssi; kastikkeet
ti 17.2. klo 17 ABC-ruokakurssi: laatikot
vko 8 ma 16.2.- 17.2. klo 10.30-13
Pikkukokit
ma 23.2. klo 17 ABC – ruokakurssi: leivotaan sämpylät, rieskat, piirakat,
kääretorttu
ke 22.4. klo 17 Kaiken maailman voileivät –ruokakurssi
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to 23.4. klo 16.15 Ikkunan pesu –luento HUOM! hinta 5 €
ti 5.5. klo 17
Juhlapöydän leivonnaiset –ruokakurssi

Puheenjohtajien ja sihteerien koulutukset
to 19.3. klo 17 Halikon koulukeskus, Kuruntie 7
ma 23.3. klo 17 Turku (tarkempi paikka vielä avoin)
ti 31.3. klo 17 Auran keskustan koulu
ke 1.4. klo 17 Vehmaan koulu
Koulutuksen hinta 15 €/henkilö. Ilmoittaudu 10.3. mennessä. Paikkoja
rajoitetusti.

Naistenilta Uudessakaupungissa ja Maskussa
Naisten illat ovat tarkoitettu kaikille ruoanlaitosta kiinnostuneille ja kodin
vaatehuollosta vastaaville. Illan toisessa työpajassa perehdytään
uudenlaiseen voileipäpöytään ja opetellaan valmistamaan Suomineidon
voileipäpöydän herkkuja. Toisessa työpajassa pohditaan vaatteiden
vastuullista kuluttamista, hoitoa ja kierrätystä.
ti 17.3. klo 17 Naisten ilta: Suomineidon voileipäpöytä ja Garderobi –
koulutus, Maskun Hemmingin koulu, Seppäläntie 10
ke 18.3. klo 17 Naisten ilta: Suomineidon voileipäpöytä ja Garderobi
koulutus, Viikaisten koulu, Viikaistenkatu Uusikaupunki

Pikkukokkikurssit
Koululaisten hiihtolomaviikolla järjestetään piirin tiloissa
pikkukokkikursseja. Kurssipäivien tarkempi ohjelma ilmestyy
nettisivuillemme tammikuun lopussa.

Puutarhamartan koulutus ke 15.4.
Puutarhamarttojen koulutus järjestetään ke 15.4. klo 17 piirin tiloissa.
Koulutuksen teemana on Kaunis perennapenkki (perennapenkin
perustaminen, perennojen valinta ja hoito sekä perennalajeja erilaisiin
kasvuolosuhteisiin) ja Veden käyttö puutarhassa. Koulutuksen hinta 25
€/osallistuja. Ilmoittautumiset 30.3. mennessä.
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Tee veroilmoitus netissä –tietoisku ke 22.4. klo 12 piirin
tiloissa. Ilmoittaudu 15.4. mennessä (huom! koulutuksessa ei ole itse
verotukseen liittyvää neuvontaa)

Puutarharetki Porvooseen ke 3.6. Seuraa tiedotusta

Toivomme tapahtumiimme sähköistä ilmoittautumista
nettisivujemme tapahtumakalenterin kautta
http://www.martat.fi/piirit/varsinais-suomi/tapahtumakalenteri/
tai puh. 010 838 5584. 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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