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Hyvää Uutta Vuotta!
Vuoden ensimmäinen puheenjohtajakirje marttayhdistysten puheenjohtajille ja
toimintaryhmien vetäjille – viestiä saa viedä eteenpäin yhdistysten jäsenille
Alkuvuosi on kiireistä aikaa. Erityisesti luottamusmartoilla on monta monituista tehtävää. Uudet
tapahtumat ovat käynnistymässä, vanha vuosi pitää tilastoida, vuosikokousaika on jälleen ajankohtainen ja
jäsenrekisterikin odottaa päivittämistä.
Vuonna 2019 marttojen juhlavuoteen sisältyy monia yhteisiä valtakunnallisia teemoja ja tapahtumia. On
koulutuksia kananmunasta ja Munafestarit, kevään Marttaristeily, Sukat äidille-kampanja ja monenlaista
mielenkiintoista tekemistä. Huomioittehan yhteiset teemamme ja tapahtumamme myös oman
yhdistyksenne toiminnassa? Piirin tapahtumakalenterista löydät lisää informaatiota:
https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtumakalenteri/
1.
Yhdistyksen vuosikokous Marttayhdistysten on pidettävä vuosikokous tai kevätkokous helmikuun loppuun
mennessä. Vuosikokousohjeita, esityslistapohjan, toiminnansuunnittelumalleja ja muuta kokousmateriaalia
löydät marttojen kotisivujen järjestökansiosta. https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/saannot-jaohjeet/jarjestokansio/
Hallituksen kokous tulee pitää heti vuosikokouksen jälkeen. Järjestäytymiskokouksessa valitaan yhdistyksen
varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä piirin kokousedustajat. Yhdistysrekisteriin tulee ilmoittaa
nimenkirjoittajien (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri) muutokset heti ensimmäisen hallituksen
kokouksen jälkeen. Jäsenrekisteriin tulee myös tehdä henkilömuutokset.
Vuosikokouksen jälkeen tulee myös piiriin toimittaa seuraavat tiedot:
- puheenjohtajan ja sihteerin yhteystiedot
- liitteenä valtakirja kokousedustajista piirin vuosikokoukseen
- vuoden 2019 tapahtumakalenteri
Tietojen toimitusosoite: lounais-suomi.turku@martat.fi
tai Lounais-Suomen Martat, Yliopistonkatu 33 G, 20100 Turku
2.
Toiminnan tilastointi Toiminnan tilastointia varten jokaisella yhdistyksellä on kahdet käyttöoikeudet
yhdistyksen hallituksen valtuuttamille tilastoinnin tekijöille. Tilastointiohjeet löytyvät täältä:
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminnan-tilastoinnin-ohjeet/
Vastuuhenkilön vaihtuessa tilastoinnin tekijät voivat itse muuttaa käyttäjän tiedot. Ohjelmaan kirjautumisen
jälkeen avataan Omat asetuksen. Omat asetukset kohdassa poisjäävä käyttäjä poistaa tunnuksensa ja uusi
käyttäjä rekisteröityy ohjelmaan. Toiminnan tilastointiin on saatavissa apua osoitteesta
jarjestotoiminta@martat.fi
3.
Jäsenrekisterin käyttöoikeudet uusille käyttäjille pyydetään Marttaliitosta. Käyttöoikeudet saa lähettämällä
viestin
osoitteeseen:
jarjestosihteeri@martat.fi
Täältä
löytyy
ohjeita:
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/jarjestoportaalijasenrekisteri/
Olettehan ystävällisiä ja tarkistatte jäsenrekisteristä jäsentenne tiedot. Erityisesti sähköpostiosoitteissa on
päivittämisen varaa. Jäsenen luottamustoimet on myös hyvä pitää ajan tasalla. Ajantasaiset
jäsenrekisteritiedot varmistaa tiedotuksemme parhaan mahdollisen tavoitettavuuden.
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4.
Yhdistyksen kotisivut on tärkeä tiedotuskanava paitsi jäsenille myös marttailusta kiinnostuneille. Jokaisella
yhdistyksellä on siis hyvä olla omat nettisivunsa, yhdistyssivunsa. Helpoin ja kätevin tapa luoda yhdistykselle
kotisivut, on tehdä ne järjestön yhteisille kotisivuille. Yhdistyksen yhdistyssivut voi rakentaa mielenkiinnon ja
tarpeiden mukaan, yhteystiedot ja tapahtumakalenteri palvelevat jo vallan mainiosti. Kotisivujen teosta
löytyy
lisätietoa
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/tietoa-yhdistyssivuista/
Kotisivuvastaaville ja Mediamartoille on tarjolla koulutusta kotisivujen käytöstä, sekä myös muusta
somettamisesta. Koulutus on piirin toimistolla Turussa lauantaina 16.2. klo 10.30 – 15.00. Ilmoittautumiset:
maarit.hatakka@martat.fi
5.
Koulutuspäivät yhdistysten puheenjohtajille ovat 12.3. klo 17.00 Porissa ja 13.3. klo 17.00 Turussa.
Molemmat koulutukset ovat piirin toimistoilla. Puheenjohtajien koulutuksessa käydään läpi yhdistysten
puheenjohtajien tehtävät, marttatoimintaa ohjaavat säännöt ja toimintatavat, yhdistyksen johtaminen sekä
hyvät käytänteet yhdistystoiminnassa. Koulutus sopii erityisesti uusille puheenjohtajille. Ilmoittaudu siis
mukaan. Pori: https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/puheenjohtajien-koulutus-12-3-porissa/
Turku:
https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/puheenjohtajien-koulutus-13-3-turussa/
Puheenjohtajien vertaistapaamiset järjestetään huhtikuussa eri paikkakunnilla. Näihin tapaamisiin
lähetämme henkilökohtaisen kutsun sähköpostitse. Kannattaa seurata tiedotustamme.
6.
Koulutukset ja tapahtumat Marttajärjestö täyttää tänä vuonna 120 vuotta. Kananmuna on osa järjestön
historiaa, siksi tuomme tänä vuonna erityisesti esille tämän monipuolisen raaka-aineen. Tarjoamme vuoden
aikana esimerkkejä ja ohjeita kanamunan lukemattomista käyttömahdollisuuksista. Kananmuna
ketjukoulutukset järjestetään maaliskuussa. Ketjukoulutuksissa jaetaan kestävän arjen tietoja ja taitoja sekä
ideoidaan, kuinka teemaa voi toteuttaa marttayhdistyksissä. Ketjukoulutukset ovat 18.3. Turussa ja Porissa,
19.3. Halikossa ja 21.3. Loimaalla. 9.4. sekä Turun että Porin Marttakeittiöissä järjestetään Monipuolisesti
munasta ruokakurssit. Lisätiedot: https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtumakalenteri/
7.
Marttaristeily 26.3.2019 Keväiset tuulet hivelevät marttojen puutarha- ja sisustusristeilyllä. Puutarhan satoa,
silmäniloa ja kodin keväisiä kattauksia on esillä Marttaristeilyllä maaliskuisena tiistaina. Lähtö Viking Linen
terminaalista klo 8.15 ja paluu samana iltana klo 19.50. Päivän ohjelma: https://www.martat.fi/lounaissuomi/wp-content/uploads/sites/11/2019/01/marttaristeily19-kevat.pdf
Risteilyn hinta on 66 €. Hintaan sisältyy koulutus, meriaamiainen, buffetruokailu sekä paluumatkalla hytti
tavaroille. Sitovat ilmoittautumiset 8.3. mennessä tai kunnes paikat ovat täynnä:
https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/marttaristeily-26-3-teemoina-puutarha-ja-sisustus/
Ilmoittautua voi myös puhelimitse ma – to klo 9.00 – 13.30 numeroon 050 448 1665.

Voimia ja iloa alkuvuoden yhdistystoimiin!
Marttailuterveisin
Lounais-Suomen Martat ry ̶ Sanna, Maarit, Pia, Emmi, Riitta, Sari, Sari, Anne ja Arto
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