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Aurinkoinen syystervehdys Marttayhdistysten puheenjohtajat ja 
toimintaryhmien vetäjät 
 

1. Uusi järjestötoiminnan koordinaattori 
Maarit Hatakka on aloittanut Lounais-Suomen Marttojen uutena 
järjestötoiminnan koordinaattorina. Järjestötyö on Maaritille ennestään tuttua 
sekä oppilas- että kyläyhdistyksen toiminnasta, mutta myös maaseudun 
kehittämisyhdistyksen hanketyöstä. Toimittajan ja tiedottajan työt ovat myös 
aiemmin työllistäneet tämän varsinaissuomalaistuneen karjalaisen. 
Maarit Hatakan toimenkuvaan kuuluu muun muassa piirin tiedotus- ja 
markkinointitehtäviä, yhdistysten aktivointi ja järjestötyössä auttaminen sekä 
erilaisten tapahtumien ja kampanjoiden toteuttaminen. Ota yhteyttä: 
maarit.hatakka@martat.fi tai 044 584 88 16.  

MarttaVerstaat ovat nyt yhdistyksille uusi mahdollisuus kehittää 
toimintaansa.  Mikäli yhdistysten aktivointi, viestintä, sosiaalisen median 
käytänteet, yhdistyskoulutus jne. kiinnostaa, kannattaa kysellä ja sopia 
Maaritin kanssa sopiva ajankohta. Mahdollisuuksien mukaan useampi 
yhdistys voisi vaikka yhdistää voimansa ja pyytää koordinaattorin 
tilaisuuteensa.  
Marttamessut ovat myös erinomainen tapa tuoda marttojen toimintaa 
tutuksi ja hankkia uusia jäseniä. Tästäkin tilaisuudesta Maaritilta voi kysyä 
vinkkejä ja neuvoja tai pyytää hänet mukaan messuilemaan. 
 

2. Yhdistysten jäsenmäärät kasvuun  
Tämän vuoden tavoitteeksi Marttapiirin hallitus on asettanut jäsenmäärän 
kasvun jokaisessa yhdistyksessä. Kahden uuden jäsenen tavoite on hyvin 
maltillinen, mutta merkittävä. Hyviä houkuttimia ovat laadukas, monipuolinen 
ja humaani toiminta.  Hieno tapa kutsua tutustumaan marttojen toimintaan 
ovat esim. avoimet ystäväillat. Jokainen yhdistys, joka kasvattaa 
jäsenmääräänsä vähintään kahdella jäsenellä, saa yhden vapaalipun Viking 
Linen tarjoamalle järjestöristeilylle 2019. 

Järjestöristeily on su 3.2.2019  
HUOM! Risteilyn päivämäärä vaihtunut. 
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3. Marttailuviikkoa vietetään viikolla 37, 10. - 16.9.2018 
Martat-lehden välistä löytyy kutsukortti Marttailuviikolle, kannattaa suositella  
niiden käyttämistä ja houkutella näin uusia kävijöitä tapahtumiinne.  

 
10.9. Uusia alkuja -tapahtuma Porissa Puuvillan 

kauppakeskuksessa 
Kierrätystapahtuma, jossa martat voivat lahjoittaa 
kotitaloustarvikkeita uusille opiskelijoille ja näin auttaa heidät 
uuteen alkuun. 

12.9. Uusia alkuja tapahtuma Turussa,  
Turun Ammattikorkeakoululla 
Yhteistyössä Turun AMK ja Lounais-Suomen Jätehuolto. 
Molemmista tapahtumista tulossa tiedote viikolla 34. 

 
4. Syksyn Marttaristeily 23.11. 

Kun saapuu syys ja illat pimentyy on aika kokoontua risteilyyn. 
Marttaristeilyllä pääset nauttimaan leppoisasta tunnelmasta, hyvästä seurasta 
ja hyvästä ruoasta. Mitä mainioin mahdollisuus hemmotella itseään. 
Ole nopea ja ilmoittaudu mukaan, paikkoja tälle Picknik-päiväristeilylle 
on rajoitetusti. 
Lisätiedot, ohjelma ja ilmoittautuminen:  
https://bit.ly/2Mj7xLk 

 
5. Maksuttomat nettisivut omalle yhdistykselle  

Kotisivut eli nettisivut ovat tärkeä osa marttojen aktivointia ja yhdistyksen 
toiminnan näkyvyyttä. Nettisivut on yhdistyksille edullinen, helppo ja 
nykyaikainen tapa näkyä ja kuulua. Nettisivuilla voi olla vaikka yhdistyksen 
tapahtumakalenteri sekä yhteystiedot, mahdollisuuksien mukaan toki 
enemmänkin tietoa.  
Nettisivujen teosta löytyy lisätietoja nettisivuilta. https://bit.ly/2OJxY9S 
Voit myös ottaa yhteyttä Maaritiin puh. 044 584 88 16 tai Katariina Lystadiin 
(Pori) puh. 050 4122285. 
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Marttailuterveisin 
Lounais-Suomen Martat 

 
Maarit Hatakka 

järjestökoordinaattori 
  

HEI PORIN SEUDUN MARTTA, SINUT ON ETSINTÄKUULUTETTU 

Tule mukaan lähimarttatoimintaan.  

Etsimme ryhmätoiminnan ohjaajia ikääntyvien ihmisten ryhmiin.  

Toiminta on osa Vilppu-hanketta ja sitä toteutetaan Porissa ja lähiseuduilla, 

pääasiassa päivisin. 

Mikäli olet kiinnostunut ja innostunut vapaaehtoistoiminnasta sekä ryhmässä 

toimimisesta, tervetuloa mukaan.  

Tarjoamme sinulle koulutuksen ja tuen sekä mahdollisuuden kehittää 

toimintaa. Osallistu lähimarttana ja löydä oma tapasi auttaa!  

Lisätietoja Vilppu-hankkeesta ja lähimarttatoiminnasta: 

maarit.hatakka@martat.fi/044 584 88 16 

http://www.martat.fi/lounais-suomi

