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PJ-KIRJE
Marttayhdistyksen puheenjohtajalle ja toimintaryhmän vetäjälle
- tiedotathan kirjeen asioista myös muille jäsenillenne
Hyvää Uutta Vuotta 2018!
Alkuvuosi on yhdistysten luottamusmartoille kiireistä aikaa. Uuden vuoden
tapahtumat ovat käynnistymässä, vanha vuosi pitää saada tilastoitua,
vuosikokousaika on käsillä ja jäsenrekisteriäkin pitää päivittää.
V. 2018 Marttatoimintaan sisältyy monta yhteistä valtakunnallista teemaa ja
tapahtumaa: arkiruoka on järkiruokaa -ketjukoulutukset, patalapputempaus to
3.5.18, kässämarttojen ja kv (kansainvälisyys)-marttojen treffejä ja syksyn
Marttailuviikko vko 37. Yhdessä Yyterissä -marttapäivä la 1.9. kokoaa kaikki
lounaissuomalaiset martat juhlimaan Poriin Yyteriin. Huomioittehan yhteiset
teemamme ja tapahtumamme myös oman yhdistyksenne toiminnassa. Piirin
tapahtumakalenterin kokonaisuudessaan näet täältä:
https://www.martat.fi/marttapiirit/lounais-suomi/tapahtumakalenteri/
Voimia ja iloa alkuvuoden yhdistyskiireisiin
t. Sanna Voutilainen, toiminnanjohtaja, Lounais-Suomen Martat ry

1. Yhdistyksen vuosikokous
Marttayhdistysten on pidettävä vuosikokous tai kevätkokous helmikuun
loppuun mennessä. Vuosikokousohjeita, esityslistapohjan,
toiminnansuunnittelumalleja ym. löydät nettisivuilta ja siellä esim.
järjestökansiosta:
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-jainfo/yhdistystoimijoiden-omat-sivut/
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
jäsenrekisteriin tulee tehdä henkilömuutokset esim. puheenjohtajasta.
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Piiriin toimitettavat tiedot heti vuosikokouksen jälkeen viimeistään 1.3.18:
- tapahtumakalenteri 2018
- puheenjohtajan ja sihteerin yhteystiedot
- valtakirja kokousedustajista piirin vuosikokoukseen (liitteenä)
Tiedot voit lähettää sähköpostilla: lounais-suomi.turku@martat.fi tai lounaissuomi.pori@martat.fi tai osoitteeseen: Lounais-Suomen Martat, Yliopistonkatu
33 G, 20100 Turku tai Valtakatu 7 C, 28100 Pori.

2. Toiminnan tilastointi
Toiminnan tilastointia varten jokaisella yhdistyksellä on käyttöoikeudet
kahdelle (2) yhdistyksen hallituksen valtuuttamalle käyttäjälle. Linkki
tilastointiohjeisiin on
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-jainfo/yhdistystoimijoiden-omat-sivut/toiminnan-tilastoinnin-ohjeet/
Vastuuhenkilöiden vaihtuessa käyttäjät voivat tehdä käyttäjämuutoksensa itse.
Ohjelmaan kirjautumisen jälkeen avataan kohta Omat asetukset. Poisjäävä käyttäjä poistaa tunnuksensa, jonka jälkeen uusi käyttäjä voi rekisteröityä
ohjelmaan. Lisätietoja ja apua toiminnan tilastointiin saat
jarjestotoiminta@martat.fi

3. Jäsenrekisteri
Jäsenrekisterin käyttöoikeudet uusille käyttäjille pyydetään Marttaliitosta. Viesti
lähetetään osoitteeseen jarjestosihteeri@martat.fi
Katso ohjeet : https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalitja-info/yhdistystoimijoiden-omat-sivut/jarjestoportaalijasenrekisteri/
Tarkistattehan jäsenrekisteristä jäsentenne tiedot. Erityisesti monen
sähköpostiosoitteet kaipaavat päivittämistä. Myös jäsenen luottamustoimet on
hyvä olla ajan tasalla. Kun jäsenrekisterin tiedot ovat oikein, mm.
tiedotuksemme tavoittaa mahdollisimman monen jäsenen.

4. Yhdistyksen nettisivut
Jokaisella yhdistyksellä on hyvä olla omat nettisivut järjestön yhteisillä
nettisivuilla. Nettisivuilla voi minimissään olla yhdistyksen tapahtumakalenteri
sekä yhteystiedot. Nettisivujen teosta saat lisätietoja nettisivuilta tai ota yhteyttä
piiriin Arto Lautialaan (Turku) tai Katariina Lystadiin (Pori).
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5. Koulutusta yhdistysten puheenjohtajille
Puheenjohtajien koulutuksissa käydään läpi puheenjohtajan tehtävät,
marttatoimintaa ohjaavat säännöt ja toimintatavat, yhdistyksen johtaminen sekä
hyvät käytänteet yhdistystoiminnassa. Koulutus sopii erityisesti uusille
puheenjohtajille. Koulutuspäivät ovat:
13.3. klo 17.30 Porissa piirin tiloissa
14.3. klo 17.30 Turussa piirin tiloissa
Ilmoittaudu mukaan!
Puheenjohtajien vertaistapaamiset järjestetään huhtikuussa eri paikkakunnilla.
Puheenjohtajat tulevat saamaan henkilökohtaisen kutsun tapaamiseen
sähköpostin kautta. Tilaisuudet löytyvät myöhemmin myös piirin nettisivuilta.
Seuraa tiedotustamme.

6. Muut koulutukset ja tapahtumat
Arkiruoka on järkiruokaa -ketjukoulutus
Arkiruoka on järkiruokaa - teema on mukana läpi vuoden marttojen erilaisissa
tapahtumissa: koulutuksissa, marttailloissa, Marttailuviikolla (vko 37).
Ketjukoulutuksissa jaetaan kestävän arjen tietoja ja taitoja sekä ideoidaan, miten
teemaa voi toteuttaa marttayhdistyksissä sekä myös omassa arjessa. Jokaiselle
koulutukseen osallistuvalle yhdistykselle annetaan mukaan tuhti
materiaalipaketti jaettavaksi oman yhdistyksen jäsenille tai materiaalia
yhdistyksen tapahtumassa jaettavaksi. Ketjukoulutuspäivät ovat helmikuussa
usealla paikkakunnalla:
12.2. klo 17.30 Arkiruoka on järkiruokaa -ketjukoulutus martoille, Turku
12.2. klo 17.30 Arkiruoka on järkiruokaa -ketjukoulutus martoille, Pori
13.2. klo 17.30 Arkiruoka on järkiruokaa -ketjukoulutus martoille, Halikko
13.2. klo 17.30 Arkiruoka on järkiruokaa -ketjukoulutus martoille, Rauma
14.2. klo 17.30 Arkiruoka on järkiruokaa -ketjukoulutus martoille, Virttaa
15.2. klo 17.30 Arkiruoka on järkiruokaa -ketjukoulutus martoille, Mynämäki
Kässämarttojen ja KV -marttojen treffit
Käsityöt ja kansainväliset teemat kiinnostavat jäseniä ja niitä teemoja on hyvä
olla myös yhdistyksen toiminnassa mukana. Jokaiseen yhdistykseen
kannattaakin valita käsityötoiminnasta ja kv-toiminnasta vastaava martta.
Tervetuloa ideoimaan yhdessä muiden kässämarttojen ja KV-marttojen kanssa,
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mitä kaikkea martat voisivat tehdä v. 2018 aikana. Samalla saat hyviä vinkkejä
oman yhdistyksenkin toimintaan.
Marttatreffejä järjestetään seuraavasti:
9.4. klo 17.30 Kässämarttojen ja KV-marttojen treffit, Turku
10.4. klo 17.30 Kässämarttojen ja KV-marttojen treffit, Salon Halikko
10.4. klo 17.30 Kässämarttojen treffit, Kankaanpää
11.4. klo 17.30 KV-marttojen (kansainvälisyys) treffit, Pori
12.4. klo 17.30 Kässämarttojen treffit, Rauma
12.4. klo 17.30 Kässämarttojen ja KV -marttojen treffit, Kyrö

7. Terveys on aarre -marttaristeily 20.3.
Marttaristeilylle lähdetään tiistaina 20.3. klo 8.15 Turusta Viking Linen
terminaalista ja paluu samana päivän klo 19.50. Paluumatkalla ruokailu
Viking Grace - laivalla.
Päivän ohjelmassa:
-

Liiku, lepää, syö ja nauti -terveysaarteen etsintää
Henkistä ravintoa – onnea pitää tavoitella
Elämäsi tärkeimmät kysymykset
Siirtyminen parempaan ruokavalioon
Yli 10 askelta terveyteen
Christer Sundqvist, FT

- Marttaneuvojien tietoiskut:
uudet suolat, sokerit ja makeutusaineet
kuitunäyttely
sokerinäyttely
Risteilyn hinta on 68 e. Risteilyn hintaan sisältyy koulutus, meriaamiainen,
ruokailu buffetpöydässä ruokajuomineen sekä paluumatkalla hytti tavaroille.
Sitovat ilmoittautumiset nettisivujemme tapahtumakalenterin kautta tai
puh.050 448 1665.
Marttapiirin tapahtumiin on kätevää ilmoittautua nettisivujemme
tapahtumakalenterin kautta, mutta myös soittamalla voi aina ilmoittautua.
Piirin toimiston aukiolo- ja puhelinajat ovat ma - to klo 9:00 - 13:30.
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