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Oikein hyvää alkanutta vuotta ja marttailuintoa tälle uudelle vuosikymmenelle. 
Yhdistystoimijoiden melko kiireinen alkuvuosi on jälleen käsillä. Uutta tapahtumaa putkahtelee, 
vuosikokousaika on pian ajankohtainen ja vanha vuosi pitäisi tilastoida alta pois, eikä jäsenrekisterin 
päivittämistäkään kannata unohtaa. Mutta pidemmittä puheitta, tervetuloa mukaan Lounais-Suomen 
Marttojen 110 vuotisjuhlavuoteen. Hyvä arki kuuluu kaikille. 
 
1. 
Marttahdistyksen vuosikokous/kevätkokous tulee pitää helmikuun loppuun mennessä. Vuosikokousohjeita, 
esityslistapohjan, toiminnansuunnittelumalleja ja muuta kokousmateriaalia löydät kotisivujen 
järjestökansiosta https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/saannot-ja-ohjeet/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. Myös jäsenrekisteri täytyy päivittää.  
 
Kun vuosikokouksen on pidetty, toimittakaa piiriin: 
  - puheenjohtajan ja sihteerin yhteystiedot 
  - liitteenä valtakirja kokousedustajista piirin vuosikokoukseen 
 - vuoden 2020 tapahtumakalenteri 
   Toimitusosoite: lounais-suomi.turku@martat.fi  
    tai Lounais-Suomen Martat, Yliopistonkatu 33 G, 20100 Turku 
2. 
Sääntömuutos helpottaa marttayhdistysten arkea. Yhdistykset voivat ottaa uudet säännöt käyttöön heti 
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 tarkemmin täältä: ttps://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/saannot-ja-ohjeet/saantouudistus/
  
3. 
Toiminnan tilastointiin yhdistyksillä on kahdet käyttöoikeudet yhdistyksen hallituksen valtuuttamille 
tilastoinnin tekijöille. Ja juuri nyt alkuvuodesta tilastoinnit kannattaa tehdä. Tilastointiohjeet löytyvät täältä: 
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminnan-tilastoinnin-ohjeet/ 

4. 
Jäsenrekisterin käyttöoikeudet pyydetään Marttaliitosta. Käyttöoikeudet saa lähettämällä viestin 
osoitteeseen: jarjestosihteeri@martat.fi Samalla kun yhdistyksenne päivittää jäsenrekisterin, niin voisitteko 
ystävällisesti myös lähettää piiriin Maaritille päivitetyt sähköpostiosoitteet. Täältä löytyy ohjeita 
jäsenrekisteriasioihin: https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/jarjestoportaalijasenrekisteri/ 
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5. 

Lounais-Suomen Martat täyttää tänä vuonna 110 vuotta Marttasankarit ovat juhlavuoden ensimmäinen 

tapahtumamme. Tempaisemme pitkin vuotta marttailun saralla, seuraa siis kirjeitämme ja  

somekanaviamme, pysyt parhaiten kärryillä missä juhlavuonna mennään. Marttasankareilla siis aloitetaan 

23.1. Joko teidän yhdistyksenne sankari on valmiina valloittamaan maailmaa? 110 vuotisjuhlan pääjuhla 

pidetään Turussa 23.10.2020. 

6. 
Vilppu-hanke jatkuu tänä vuonna. Yhdistyksillä on nyt erinomainen tilaisuus tulla mukaan vanhusten 
vapaaehtoistoimintaan. Vilppu-toiminta on mielekästä yhdessäoloa ja yhdessä tekemistä, sekä martoille että 
ikäihmisille.  Mikäli  yhdistyksessänne on  2 – 4 marttaa, jotka voisivat kuusi kertaa olla mukana ohjaamassa 
ryhmätoimintaa, nyt jos koskaan kannattaa lähteä mukaan Vilppu-toimintaa. Me tarjoamme koulutuksen ja 
tuen toimintaan. Tämän helpompaa ja mukavampaa ei vapaaehtoistoiminta voisi enää olla.  Katso lisää: 
https://bit.ly/363T8YU  ja ota yhteyttä: maarit.hatakka@martat.fi. 

7. 
Keväistä iloa ja menoa on luvassa jos jonkinlaista. Martat Mainingeilla puutarharisteilyn asiantuntijana ja 
vetäjänä on Sonja Lumme. Hän on tuttu television puutarhaohjelmista, sekä monien puutarhakirjojen 
tekijänä. Sonjan opastuksella risteilyllä pääsee tutustumaan mm. yrttien kasvatukseen ja monipuoliseen 
käyttöön, perehtymään erikoistomaatteihin ja kuulemme myös luennon luonnonmukaisesta puutarhasta ja 
sen hoidosta.  Keväällä on luvassa myös juhlavuoden matka Pietariin 16.-19.4.2020. Matkalle kannattaa 
ilmoittautua mahdollisimman pian, paikkoja on rajoitetusti ja paikat täytetään 
ilmoittautumisjärjestyksessä.  Matkaohjelma on runsas ja monipuolinen, majoittuminen on hotelli 
Moskovassa. Katso ohjelma netistä ja ilmoittaudu: https://bit.ly/2Y79ihm 
Maaliskuun alussa martat tutustuvat martat.fi-sivustoihin. Mitä kaikkea sivut pitävät sisällään? Miten sieltä 
löytää yhdistystoimijalle tärkeää tietoa? Mistä saa hankittua tarvittavia käyttäjätunnuksia? Tämä on jokaisen 
marttayhdistysaktiivin ilta, tule mukaan. Ilmoittautua voit vaikka heti:  
3.3. Pori: https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/pori-martat-somettaa-marttaverstas-3-3/ 
4.3. Turku: https://www.martat.fi/lounais-suomi/tapahtuma/turku-martat-somettaa-marttaverstas-4-3/ 

Iloa ja intoa järjestötyöhön. Tehdään yhdessä tästä vuodesta mainio marttailuvuosi. 
 

Terveisin 

 

 

 

Lounais-Suomen Martat   

Maarit Hatakka 

järjestökoordinaattori 

044 584 88 16 
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