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     PJ-kirje 4/2018 
 

PJ-KIRJE 
Marttayhdistyksen puheenjohtajalle ja toimintaryhmän vetäjälle 
- tiedotathan kirjeen asioista myös muille jäsenillenne 

 

HUOM! jos et ole enää yhdistyksenne puheenjohtaja tai toimintaryhmän vetäjä, 
välitäthän tämän kirjeen uudelle puheenjohtajalle/vetäjälle.  

 

1. Jäsenmäärä kasvuun jokaisessa yhdistyksessä  
Marttapiirin hallitus on asettanut vuodelle 2018 tavoitteeksi 

jäsenmäärän kasvun jokaisessa yhdistyksessä kahdella jäsenellä. Uusia 

jäseniä houkuttelee mukaan hyvä ja monipuolinen toiminta. Kannattaa 

järjestää yhdistykseen avoimia ystäväiltoja, joihin kuka tahansa voi tulla 

tutustumaan toimintaan. Vinkkejä jäsenhankintaan saat pj-

koulutuksissa ja pj-vertaistapaamisessa. Jokainen yhdistys, joka on 

kasvattanut jäsenmääräänsä vähintään kahdella jäsenellä, saa yhden 

vapaalipun Viking Linen tarjoamalle järjestöristeilylle v 2019. 

 

2. Puheenjohtajien vertaistapaamiset 
Muistathan suositut pj-vertaistapaamiset huhtikuussa. Olet saanut 
sähköpostiisi kutsun oman alueesi tilaisuuteen. Muistathan ilmoittautua.  
Voit toki osallistua myös muun alueen tapaamiseen, jos oman alueen 
tapaamisen ajankohta ei sinulle sovi. 
Tapaamiset: 
3.4 klo 18, Karsattilantie 66, 32210 Loimaa (Päivi Vanha-Perttula) 

5.4. klo 18 Merikarvian kunnanvirasto, Kauppatie 40 (Kirsi Vesterbacka) 

9.4. klo 17.30 Turun My:n tilat, Uudenmaankatu 19, Turku (Sinikka Ratala) 

11.4. klo 18 Paanulassa, Lokalahdella, Papinpellontie 3 (Tiina Sjölund) 

11.4. klo 18 Seniorium, Rantatie 30, Parainen (Anne Pihlaja) 

17.4. klo 17.30 LähiTapiola, Turuntie 8, Salo (Matti Männistö) 

18.4. klo 18 piirin tilat, Valtakatu 7, Pori (Karoliina Tuomola-Heino) 

19.4. klo 17.30 Perhekeskus Satelliitti, Lumparlankatu 18, Raisio (Katja 

Rippstein) 

23.4. klo 18, paikkana Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus, 

järjestöluokka, osoite on Risto Rytinkatu 70, Huittinen (Sari Granni) 
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3. Maksuttomat nettisivut omalle yhdistykselle  
Tämän kevään aikana on hyvä saada jokaisella yhdistyksellä 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) 

puh. 044 7605368 tai Katariina Lystadiin (Pori) puh. 050 4122285. 

 

4. Käsityöstä ja kansainvälisyysasioista kiinnostuneiden 

marttojen treffit  

o HUOM! tilaisuuksissa jaettaan Patalapputempaukseen liittyviä 

tervehdyskortteja patalappuihin kiinnitettäväksi. 

Käsityöt ja kansainväliset teemat kiinnostavat jäseniä ja niitä teemoja on 

hyvä olla myös yhdistyksen toiminnassa mukana. Tervetuloa ideoimaan 

yhdessä muiden marttojen kanssa toimintaa  sekä samalla saat hyviä 

vinkkejä oman yhdistyksenkin toimintaan.  

Marttatreffejä järjestetään seuraavasti (muista ilmoittautuminen): 

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 

 

5. Henkilötietojen käsittelyä koskevat ohjeet yhdistyksille  

Uusi EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) astuu voimaan 25.5.2018. Uusi asetus 

edellyttää toimia kaikilta henkilörekisterien pitäjiltä, myös marttayhdistyksiltä.  

Henkilörekisterejä ovat kaikki sähköiset tai muut listat ja materiaalit, myös 

käsin kirjoittaen ylläpidetyt, joissa henkilötietoja esiintyy. Joten jokaisella 

yhdistyksellä on laissa tarkoitettuja rekisterejä. 

Katso tarkemmat ohjeet liitteen ohjeista tai nettisivulta. 

 

PS. Muistattehan piirin hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen vaalien 

ehdokkaiden ennakkoasettelun 13.4.18 mennessä (katso lisäohjeet 2/18 

kirjeestä).  
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5. Miesliesi starttaa – etsimme poikien ja miesten ryhmiä 

Löytyykö teidän paikkakunnaltanne alakouluikäisten poikien ja heidän 

isänsä tai muun miespuolisen läheisen ryhmää?  

Miesliesi hankkeeseen kootaan poikien ja miesten ryhmiä, jotka kokkaavat 

yhdessä opetellen arjen taitoja, terveellistä ravitsemusta sekä viettävät 

mukavaa aikaa yhdessä. Kurssien ohjaajina toimivat piirin asiantuntijat ja 

kurssit ovat osallistujille maksuttomia. Ryhmä kokoontuu 3 kertaa.  

Jos haluatte tarjota tällaista mahdollisuutta omalla paikkakunnallanne, 

kannattaa lähteä etsimään sopivaa ryhmää esim. koulujen 

vanhempainyhdistysten, urheiluseurojen ym. kautta. Jos kiinnostuneita 

osallistujia löytyy, ota yhteyttä piiriin.  

 

 

 

 

Marttailuterveisin, 

Lounais-Suomen Martat 
Sanna Voutilainen  


