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

1. Yhdessä Yyterissä -marttapäivä la 1.9.18
Vielä ennen kesälomia kannattaa kerätä porukka kasaan ja ilmoittautua
mukaan syksyn Marttapäivään. Paikkoja on tarjolla vain 200 ja
ilmoittautumisia on jo tullut.
Tervetuloa merelliseen Marttapäivään Porin legendaaristen Yyterin
hiekkarantojen äärelle Virkistyshotelli Yyteriin.
Päivän ohjelmassa marttahenkinen rastirata sekä ilottelua Naakkakuoron
esityksen tahtiin.
Marttapäivän ohjelma:
klo 11-12

rastirata: marttahenkisiä näyttelyitä,
tutustumispisteitä, tehtäviä
klo 12-13
ruokailu
klo 13
tervetulosanat
klo 13.15 -14.15
Porilainen Naakkakuoro: musiikillinen small
talk
n klo 15
tilaisuus päättyy
Marttapäivän hinta on 33 e/henkilö sisältäen ohjelman sekä buffetlounaan.
Ilmoittautumiset ja maksut piiriin 20.8. mennessä tai niin kauan
kuin paikkoja on.
Ilmoittautua voi nettisivujen kautta, Poriin lounais-suomi.pori@martat.fi
tai soittamalla numeroon 050 – 41 222 85 Turkuun lounaissuomi.turku@martat.fi tai soittamalla numeroon 050 - 448 1665
HUOM! Turusta varattavissa kuljetus Yyteriin hintaan 18 e/henk.
Tervetuloa joukolla mukaan!

2. Sienimarttojen treffit 24.5. ja Villiyrttiretki 6.6.
Sienet ja villiyrtit ovat tärkeä osa marttojen kotitalousneuvontaa. Joko
teidän yhdistyksessä on oma sienimartta? Sienimarttojen treffeillä
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verrytellään sienisilmiä sekä saadaan tietoa sienimarttana toimimisesta.
Treffit järjestetään Turussa ja Porissa 24.5. Tervetuloa niin tutut kuin
uudet ja innokkaat sienimartat kokemaan oppimisen ja onnistumisen iloa
matkalla sieniosaajaksi! Ilmoittautumiset netin kautta tai puhelimitse.
Villiyrttiretkellä 6.6. Turussa ja Porissa luonto kutsuu sinua
keräämään, nauttimaan ja virkistäytymään villiyrttien parissa. Tervetuloa
oppimaan villiyrteistä ja keräämään niitä kotitalouden asiantuntijan
kanssa 6.6. kävelyretkelle. Keräämistämme yrteistä valmistamme ruokaa
7.6. ruokakurssilla. Katso tarkemmat paikkatiedot nettisivuiltamme tai
soita ja kysy piiristä lisää.

3. 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.

4. Yhdistystoiminnan kehittäminen

Kaipaatteko vinkkejä yhdistyksenne toimintaan? Miten saa uusia jäseniä?
Miten huolehtia tasapuolisesta työnjaosta yhdistyksessä?
Ota yhteyttä piiriin ja varaa vaikka hallituksenne kehittämisiltaan mukaan
vertaismartta, mediamartta tai piirin hallituksen jäseniä yhdessä ideoimaan
kanssanne entistä mielekkäämpää ja monipuolisempaa toimintaa.
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.
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Katso tarkemmat ohjeet nettisivulta
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-jainfo/yhdistystoimijoiden-omat-sivut/yleistietoayhdistyksille/henkilotietojen-kasittely-yhdistyksissa/
Marttailuterveisin,
Lounais-Suomen Martat
Sanna Voutilainen
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