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Kaunista ja kirkasta huhtikuun alkua marttayhdistysten puheenjohtajat ja toimintaryhmien 

vetäjät – viestiä saa viedä eteenpäin yhdistysten jäsenille 

 

Tervetuloa pj-vertaistapaamisiin 

Marttayhdistysten puheenjohtajille tarkoitetut vertaistapaamiset järjestetään Lounais-Suomen 

piirin alueella huhtikuun aikana. Liedon tapaaminen toukokuun alkupuolella. 

Ilmoittaudu mukaan kutsussa olevan ohjeen mukaisesti, kutsut saapuvat hyvissä ajoin ennen 

tapaamisia. Mikäli et pääse oman alueesi tapaamiseen, olet tervetullut mihin tahansa muuhun pj-

vertaistilaisuuteen. Ajankohdat ja paikat löytyvät kotisivuiltamme: 

https://www.martat.fi/lounais-suomi/ajankohtaista/pj-vertaistapaamiset-huhtikuussa/ 

 

Yhteystietojen päivittäminen 

Vuosikokousten jälkeen yhdistystenne tietoihin on saattanut tulla muutoksia. Yhteystietojen 

päivittäminen on jälleen hyvin ajankohtaista. Mikäli ette enää itse toimi puheenjohtajana tai 

toimintaryhmän vetäjänä, ilmoitattehan piiriin uudet tiedot ja välitätte kirjeemme eteenpäin. 

Parhaiten tiedot tulevat perille: lounais-suomi.turku@martat.fi tai lounais-suomi.pori@martat.fi. 

Toivomme yhä, että yhdistysjäsenten sähköpostiosoitteet päivittyisivät myös piiriin, näin saamme 

tiedotettua teitä parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikka näissä tiedoissa ei olisi tapahtunut 

muutoksia, jäsenten sähköpostilistat olisi hyvä toimittaa järjestökoordinaattorille: 

maarit.hatakka@martat.fi. 

 

Lounais-Suomen Marttojen vuosikokous pidetään Raision kaupungintalolla keskiviikkona 

22.5.2019 klo 17.00 alkaen. 

Piirin hallituksen vaaliin voi vielä esittää ehdokkaita. Nyt on vielä mainiosti viikonloppu aikaa 

laittaa paperit liikkeelle. 

Pyydämme marttayhdistyksiä toimittamaan liitteenä olevalla lomakkeella ehdotukset 

ennakkoasetteluksi marttapiirin hallituksen jäsenten vaaliin marttapiirin Turun toimistolle 

viimeistään maanantaina 8.4.2019. Luettelo ennakkoon asetetuista ehdokkaista toimitetaan 

marttayhdistyksen puheenjohtajalle kokouspapereiden liitteenä. Yhdistyksen puheenjohtaja 

toimittaa kokouspaperit virallisille kokousedustajille. 

Ehdokkaiden ennakkoasettelusta löytyy lisää tietoa helmikuun jäsenkirjeestä. 
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Juhlavuoden tapahtumat 

Toista kertaa järjestettävän Marttailuviikon päätteeksi juhlistetaan marttojen 120 vuotista taivalta. 

Juhlavuosi huipentuu Marttatorille 14.9. kun Helsingissä Senaatintorilla järjestetään isot 

marttakarkelot. Torin tapahtumista ja oheisohjelmasta löytyy tarkemmat tiedot: 

https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/marttatori/ 

Turun Tuomiokirkon jumalanpalvelus on edellisenä sunnuntaina 8.9. klo 10.00. Tästä tulee 

martat.fi-sivustolle informaatiota kevään aikana. 

 

Leppoisia kevättuulia 

 

Lounais-Suomen Martat 

 

        

Maarit Hatakka 

järjestökoordinaattori 

044 584 88 61 
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