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LÄMMIN KIITOS kaikille Uusia alkuja-kierrätystapahtumaan osallistuneille. Tapahtumaan tuli valtavasti 

erilaista kotitaloustavaraa. Ja kysyntä oli kovaa. Erityisesti kattilat, pannut,  

uunivuoat, pikkulusikat ja pyyhkeet menivät kuin kuumille kiville. Moni on kysellyt tapahtuman jatkosta. 

Uusia alkuja tulee jälleen ensi syksynä, mutta ehkä hieman uudenlaisella ilmeellä. Siitä lisää  

tuonnempana. Tästä kirjeestä löydät tietoa tämän syksyn toiminnoistamme. 

1. 
MARTTAYHDISTYSTEN SÄÄNNÖT MUUTTUVAT 

Sääntömuutos helpottaa marttayhdistysten arkea vähentämällä sääntömääräyksiä ja mahdollistamalla 

uudenlaisia toimintatapoja. Yhdistykset voivat ottaa uusien sääntöjen mukaiset arjen helpotukset  

käyttöön heti yhdistyksen seuraavan vuosikokouksen päätöksen jälkeen, sillä säännöt on  

ennakkotarkastettu ja hyväksytty. Ainoastaan jäsenlajeja koskevat muutokset otetaan käyttöön  

yhtenäisesti 1.1.2021. Tämä koskee kaikkia yhdistyksiä. Katso tarkemmat ohjeet täältä: 

ttps://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/saannot-ja-ohjeet/saantouudistus/  

2. 

TOIMINTASUUNNITELMAPOHJAT 

Ensi vuoden (2020) toimintasuunnitelmapohjasta on tiedotettu yhdistyksille elokuun yhdistyskirjeessä ja 

uusimmassa Martat-lehdessä. Yhdistykset löytävät löytämään toimintasuunnitelmapohjan ja siihen liittyvän 

esityksen täältä: https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminnan-suunnittelu/  

Tänä vuonna tehdyssä yhdistyskyselyssä  65 % yhdistyksistä vastasi käyttäneensä yhteistä 

toimintasuunnitelmapohjaa joko sellaisenaan tai osittain.  

3.  

SIHTEERIT JA RAHASTONHOITJAT VERTAISTAPAAMISEEN 

1. ja 2.10. järjestetään sekä Turussa että Porissa sihteerien ja rahastonhoitajien vertaistapaamiset. 

Tilaisuudet on tarkoitettu vain sihteereille ja rahastonhoitajille. Tarkoitus on keskustella, kuulostella ja 

saada hyviä vinkkejä, neuvoja ja oppeja muilta vertaisilta. Illoissa on vielä hyvin tilaa. Nyt kannattaa lähteä 

maksuttomaan vertaistapaamiseen. Ilmoittaudu mukaan: 

TURKU:https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/turku-sihteerien-ja-rahastonhoitajien-

vertaistapaaminen-1-10/ 

PORI:https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/pori-sihteerien-ja-rahastonhoitajien-

vertaistapaaminen-2-10/ 

4. 

MARTAN OMA PYSÄKOINTIKIEKKO 

Lounais-Suomen Martat juhlii ensi vuonna 110 vuotista olemassaoloaan. Juhlan kunniaksi meiltä löytyy nyt 

marttojen ikiomaa pysäköintikiekkoa. Kiekon hinta on 5 €. Mikäli yhdistykset haluavat ostaa näitä myyntiin, 

niin 50 kiekkoa tai enemmän maksaa yhdistyksille a´ 3 €. Kiekko on valmistettu Suomessa. 
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5.  

KIINNOSTAISIKO ESILIINAN KUTOMINEN 

Marttojen perinnemekon kaavat ja ohjeet löytyvät piiristä. Turusta kaavat voi lainata ja tilata ne postitse 

kopioitavaksi, mekon ompeluohjeet tulevat kotisivuillemme. Kaavojen laina-aika on kaksi viikkoa. Porista 

kaavoja ja ohjeita voi ostaa (5 €) tai käydä Marttalassa itse kopioimassa kaavan. Nyt olisi myös 

mahdollisuus kutoa Taito ry:n tiloissa, Vanhalla suurtorilla, perinnemekkoon oma esiliina. Mikäli 

yhdistyksestänne löytyy kiinnostuneita kutojia, olkaa yhteydessä: maarit.hatakka@martat.fi 

Loimi laitetaan puille vielä tämän syksyn aikana. 

6.  

NAUTINNOLINEN MARTTARISTEILY 15.11. 

Marraskuun harmauden keskellä on hyvä lämmittää mieltä ja piristää päivää. Lähde Itämeren aalloille 

hemmottelemaan itseäsi ja nauttimaan hyvästä seurasta ja makoisasta ruoasta. Päivän aikana tarjolla on 

muun muassa esittelyjä, maistiaisia, hyvinvointiluentoja, hyvää ruokaa ja shoppailua. Varaukset ja 

lisätiedot: https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/marttaristeily-15-11-2019/              

         

 

 

 

 

Terveisin 

  

  

  

                        Lounais-Suomen Martat 

                          Maarit Hatakka 

                          järjestökoordinaattori 

                          044 584 88 16 

Kutsu yhdistyksille    ̶  Tervetuloa juhlimaan 110 vuotiasta lounaissuomalaista marttailua 

Martat tietävät, että ”HYVÄ ARKI KUULUU KAIKILLE”. Myös sankareille, päivänsankareille ja erityisesti 

SankariMartoille. Haastamme nyt kaikki alueemme yhdistykset rakentamaan oman arjen sankarin, 

SankariMartan. Se voi olla nukke, patsas, neule, virkkaustyö, tuunattu veistos, iso, pieni, oikein iso, 

sopivan kokoinen, sellainen, kuin teidän yhdistyksenne SankariMartta on. Tarkoitus on, että kaikkien 

yhdistysten SankariMartat muuttavat 23.1.2020 johonkin alueenne julkiseen tilaan. Kirjastoon, 

uimahalliin, pankin eteiseen, kaupan kassalle, kirkon penkkiin tai vaikka kyläkoulun pihakeinuun 

välittämään marttailun ilosanomaa. Kaikki SankariMartat ilmestyvät samana päivänä, kuka minnekin, 

ja näin Lounais-Suomen Marttojen juhlavuosi käynnistyy koko piirin alueella yhtä aikaa. 
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