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     Tiedote 2/2015 
 

Marttayhdistyksille, toimintaryhmille ja luottamusmartoille  
 
HUOM! Jäseniltä on tullut toive, että puheenjohtajat tiedottaisivat piirin tulevista 
tapahtumista omille jäsenilleen. Muistathan siis kertoa marttailloissa retkistämme, 
kursseistamme ja muista tapahtumistamme.  
 

 Sisällysluettelo  
1. Kutsu marttapiirin varsinaiseen kokoukseen  
2. Toiminnan kysely yhdistyksille ja toimintaryhmille  
3. Jäsenhankintaviikko 41  
4. Marttapäivä on nyt Marttafestarit 
 - kaksi kilpailua yhdistyksille 

5. Matkat ja retket 
6. Tulevat kurssit ja tapahtumat 
7. Syksyn kurssivaraukset piiriin 1.6. mennessä 
  
  
  
 

   

                        

Liitteet  
Kokouspaperit: esityslista, toimintakertomus ja tilinpäätös2014, Lisäys 
toimintasuunnitelmaan 2016 ja talousarvio 2016 
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1. Kutsu marttapiirin varsinaiseen kokoukseen 

Varsinais-Suomen Martat ry:n sääntömääräinen varsinainen kokous 

järjestetään keskiviikkona 20.5. klo 18 alkaen Turun työväenopistolla, 

Kaskenkatu 5, Turku. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 

Piirin sääntömuutokseen liittyen ja piirin syyskokouksen 2014 tekemien 

päätösten mukaisesti tässä vuoden 2015 varsinaisessa kokouksessa ei 

tehdä henkilövalintoja. Vuoden 2014 alusta alkaneet hallituskaudet 

jatkuvat vuoden 2016 varsinaiseen kokoukseen saakka. Vuoden 2015 

alusta alkaneet hallituskaudet jatkuvat vuoden 2017 varsinaiseen 

kokoukseen saakka.  Seuraavat hallitusvalinnat tehdään siis vuonna 

2016.   

Liitteenä kokouspaperit virallisille kokousedustajille toimitettavaksi. 

Ennakkoilmoittautuminen kokoukseen 11.5.2015 mennessä. 

Tervetuloa! 

Hallitus  

 

2. Toimintakysely yhdistyksille 

Marttapiirin varsinaisessa kokouksessa toukokuussa luodaan linjat 

seuraavan vuoden toiminnalle. Haluammekin kartoittaa kyselyllä kaikkien 

yhdistystemme ja toimintaryhmiemme toiveet ja tarpeet tulevista 

koulutuksista, neuvonnan teemoista ja muista tapahtumista. Kyselyn 

tulokset ohjaavat marttapiirin v. 2016 toiminnan suunnittelua. Kysely 

kannattaa käsitellä yhdistyksen hallituksen kokouksessa.  Linkki kyselyyn 

on lähetetty puheenjohtajien/toimintaryhmien vetäjien sähköpostiin. Ne 

yhdistykset, jotka eivät pysty täyttämään sähköistä kyselyä, ottakaa 

yhteyttä piiriin paperisen lomakkeen saamiseksi. 

Kyselyyn tulee vastata mielellään 20.5. mennessä. 

 

3. Jäsenhankintaviikko 41 (5.-11.10.2015) 

Nyt hankkimaan uusia jäseniä omaan yhdistykseen! 

Lokakuussa jäsenhankintaviikolla toivotaan jokaisen yhdistyksen ja 

toimintaryhmän pitävän avoimet ovet, jonne jokainen jäsen kutsuu yhden 

tai useamman ihmisen tutustumaan oman yhdistyksen toimintaan. 
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Toimittakaa sähköpostilla (sanna.voutilainen@martat.fi)  

tiedot (mitä, missä, milloin) jäsenhankintaviikon tapahtumastanne 31.5. 

mennessä. Piirissä kootaan kaikista viikon tapahtumista yhteinen 

tiedotepohja, nettilinkki ja facebooktiedote. Yhdistyksiin on lähetetty 

tiedote jäsenhankintaviikosta jo edellisessä tiedotteessa. Voit katsoa 

lisätiedot jäsenhankintaviikosta nettisivuiltamme. 

 

4. Marttapäivä on nyt Marttafestarit 

kaikkien marttojen yhteinen juhla, perinteinen Marttapäivä, on nyt 

Marttafestarit.  

Marttafestarit järjestetään lauantaina 24.10.  Mynämäellä Laurin koululla. 

Ohjelmassa mm. Marianne Heikkilän luento, v. 2016 toimintateemojen 

esittelyä, . Laittakaa jo nyt festarit syksyn tapahtumakalenteriinne ja 

lähtekää marttailemaan isommallakin porukalla. Mukaan mahtuu 300 

ensin ilmoittautunutta. Seuraa tiedotustamme tapahtumasta.  

 

Kaksi kilpailua yhdistyksille ja toimintaryhmille 

- kilpailut ratkeavat Marttafestareilla 

 

1. kilpailu: Paras marttatapahtumamme 

Yhdistys/toimintaryhmä valitsee parhaan marttaillan tai muun 

onnistuneet marttatapahtumansa ja kuvailee sen innostavasti yhdelle 

A4 –kokoiselle paperille. Näistä esitteistä kootaan Marttafestareille 

näyttely, jossa osallistujat voivat äänestää mielenkiintoisinta 

marttatapahtumaa. Lähettäkää kuvauksenne valitsemastanne 

marttaillasta/-tapahtumasta sähköpostilla 

( ) 12.10.2015 mennessä.  sanna.voutilainen@martat.fi

 

2. kilpailu: Paras jäsenhankkija yhdistys/toimintaryhmä 

Eniten prosentuaalisesti jäsenmääräänsä v. 2015 aikana 

(24.10.mennessä) kasvattanut marttayhdistys/toimintaryhmä 

palkitaan Marttafestareilla. Tiedot uusista jäsenistä saadaan suoraan 

jäsenrekisteristä, joten kilpailuun ei tarvitse erikseen ilmoittautua. 

Kilpailussa on kaksi sarjaa; yli/alle 50 jäsentä.  
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5. Matkat ja retket 

Käsityömatka Tallinnaan 15.-16.5.  
Tervetuloa mukaan matkallemme Tallinnaan käsityöharrastajan toive 

kohteisiin. Tallinnassa vierailemme ostosten merkeissä mm. 

käsityötarviketukussa, pellavakaupassa, sisustus- ja kynttiläpuodeissa. 

Tilkkutaiteilija Marja Matiisen esittelee meille omaa, upeaa 

Tilkkutaidetaloaan. Matkalla jää aikaa myös ihailla vanhan kaupungin 

kauniita rakennuksia sekä putiikkien käsitöitä. Voit myös rentoutua 

hotellin kylpylässä ja tasokkaassa ravintolassa. Katso lisää 

nettisivuiltamme http://www.martat.fi/piirit/varsinais-

suomi/tapahtumakalenteri/kasityo-ja-sisustusmatka-tallinnaan-pe-15.5-

la-16.5/ tai soita meille. Vielä 6 paikkaa vapaana, ilmoittaudu pian! 

Puutarhamatka Porvooseen ke 3.6. 
Puutarhamatkalla tutustumme oppaan johdolla Sirkka Turkin 
Taidepuistoon ja J.L. Runebergin kotiin ja Fredrika Runebergin 
puutarhaan. Matkalla jää omaa aikaa Porvoon vanhaan kaupunkiin 
tutustumiseen. Matkalle lähdetään klo 07.30 Turun linja-autoaseman 
tilausajolaiturilta ja takaisin Turussa olemme n klo 18.30.  

 
Matkan hinta: 72e/hlö sisältäen menomatkan kahvin ja pullan, lounaan, 
opastus ja sisäänpääsyt Sirkka Turkin taidepuistoon ja J.L Runebergin 
kotiin ja Fredrikan puutarhaan. Mukaan mahtuu 50 ensin 
ilmoittautunutta.   

  

6. Tulevat kurssit ja tapahtumat  

Ruokakurssit ja neuvonta piirin tiloissa 

Kurssihinnat: ABC-ruokakurssit 20 €, muut kurssit 25 € jäsenille, 30 € 

muille. 

ke 22.4. klo 17 Kaiken maailman voileivät –ruokakurssi 

to 23.4. klo 16.15 Ikkunan pesu –luento HUOM! hinta 5 € 

ti 5.5. klo 17 Juhlapöydän leivonnaiset –ruokakurssi  

ti 10.6. klo 17 Villivihannekset kotikeittiössä – ruokakurssi 

ke 2.9. klo 17 ABC – ruokakurssi: jauheliharuoat 

to 3.9. klo 16.15 Kauha ja kukkaro luento: Kotivara (maksuton) 

to 10.9. klo 17 ABC – ruokakurssi:kala 
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ti 15.9. klo 17  ABC – ruokakurssi: broilerruoat  

ke 16.9. klo 17 Sieniruokakurssi 

ti 6.10. klo 16.15 Kauha ja kukkaro luento: teekulttuuri (maksuton) 

ke 7.10. klo 17 Kotimakkaran teko -ruokakurssi 

to 8.10. klo 17 Kotimakkaran teko –ruokakurssi 

ti 20.10. klo 17 Sushi- ruokakurssi 

 
Senioreiden Veroilmoitus verkossa -tietoisku  
ke 22.4.2015 klo klo 12 marttapiirin tiloissa, maksuton.  
Veroilmoitus verkossa on palvelu, jonka kautta suomalaiset voivat korjata 
ja täydentää sähköisesti esitäytetyn veroilmoituksen tietoja. Palvelu 
aukeaa vuosittain huhtikuun alkupuolella ja sulkeutuu henkilökohtaisen 
palautuspäivän mukaan toukokuussa.  
Marttajärjestö ja Verohallinto ovat sopineet, että martat opastavat 

ikääntyvää väestöä sähköisen veroilmoituksen täydentämisessä. Kyse on 

sähköisen palvelun käytön opastamisesta, ei veroneuvonnasta eikä 

veroilmoituksen täyttämisestä henkilön puolesta. Ilmoittautumiset piiriin 

16.4. mennessä. 

7. Syksyn kurssivaraukset piiriin 1.6. mennessä 

Muistattehan tehdä yhdistyksenne/toimintaryhmänne syksyn 

kurssivaraukset piiristä 1.6. mennessä. Piirin kurssitarjottimen löydät 

tästä: http://www.martat.fi/piirit/varsinais-

  suomi/marttailu/kurssitarjotin-2015/

Kurssivarauksen voit tehdä lähettämällä piiriin sähköpostilla 2-3 

vaihtoehtoista päivää kurssille, kurssiaihetoiveen sekä tiedon, missä 

kurssi pidetään.  

Vahvistuksen kurssivarauksellenne saatte 12.6. mennessä.  

 

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.  
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