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KOKOUSKUTSU 

 

KUTSU LOUNAIS-SUOMEN MARTAT RY:N VARSINAISEEN KOKOUKSEEN 
Lounais-Suomen Martat ry:n hallitus on päättänyt kutsua piirin varsinaisen kokouksen koolle 
29.9.2020 klo 18.00.  
Kokous järjestetään niin sanotulla hybridimallilla, jossa yhdistetään etä- ja liveosallistumista. 
Hallitus pyytää, että kokousedustajat osallistuvat kokoukseen tietoliikenneyhteyksiä 
käyttäen.  Kokouspaikalle voidaan ottaa maksimissaan 40 kokousedustajaa. Kokouspaikka valitaan 
niin, että riittävistä turvaväleistä voidaan huolehtia. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.   
 
Koska kokoontumisrajoitukset ovat edelleen voimassa, eikä niiden tai pandemiatilanteen 
tulevaisuudesta ole tietoa, päätettiin järjestää kokous ns. hybridimallilla. Kokous järjestetään 
yhdistysten toimintaa koskevan 30.9.2020 saakka voimassa olevan määräaikaisen poikkeuslain ja 
Valtionneuvoston ohjeistuksen mukaisesti. Poikkeuslaki mahdollistaa etäkokouksen, vaikka se ei 
ole yhdistyksen säännöissä. 
 
Kokousedustajien ennakkoilmoittautuminen on pakollista viimeistään 21.9.2020 mennessä. 
Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava, tapahtuuko osallistuminen tietoliikenneyhteyttä 
käyttäen vai paikalle saapuen. Ilmoittautumisesta, valtakirjojen toimittamisesta sekä muista 
kokousjärjestelyistä tiedotetaan elokuussa tarkemmin (seurataan Marttaliiton mallia ja 
ohjeistusta). Yhdistysten kokousedustajille tarjotaan apua ja ohjeistusta etänä kokoukseen 
osallistumiseen. Kokousalustana tulee todennäköisesti olemaan Microsoft Teams-sovellus, josta 
martoilla on jo kokemusta muun muassa etäluentojen kautta. 
 
 
 
Tervetuloa osallistumaan kokoukseen 
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Ehdokkaiden ennakkoasettelu marttapiirin hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten 

vaaliin 

MARTTAYHDISTYKSILLE 
 
EHDOKKAIDEN ENNAKKOASETTELU MARTTAPIIRIN HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA 
HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINNASSA 
Lounais-Suomen Martat ry:n varsinaisessa kokouksessa 29.9.2020 valitaan sääntöjen mukaan 
hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle. Hallitukseen kuuluvat 
puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä. Hallitukseen voidaan valita vain piirin alueen 
marttayhdistyksiin kuuluvia varsinaisia jäseniä. 
 
HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALITSEMINEN 2020-2022 
  Erovuorossa 
                Tiina Sjölund, Laitila, v. 2014 -  
 
JÄSENTEN VALITSEMINEN PIIRIN  
HALLITUKSEEN EROVUOROISTEN TILALLE VUOSIKSI 2020–2022 

 
    Erovuorossa  ovat seuraavat hallituksen jäsenet: 

Sari Granni, Harjavalta, v. 2016 - 
Marja Lamminen, Turku, v. 2018 - 
Eija Tammi, Turku, v. 2018 -  
Kirsi Vesterbacka, Pori, v. 2016 - 

    
 
    Hallituksessa jatkavat jäsenet: 
    Matti Männistö, Turku, v. 2017- 
    Sinikka Ratala, Luvia, v. 2017- 

                      Katja Rippstein, Mynämäki, v. 2017-  
Jonna Vinberg, Turku, v. 2019 -  

 
Esitykset  
Pyydämme marttayhdistyksiä toimittamaan liitteenä olevalla lomakkeella ehdotukset 
ennakkoasetteluksi marttapiirin hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaaliin 
marttapiiriin Turun toimistolle 7.9.2020 mennessä.   
Luettelo ennakkoon asetetuista ehdokkaista toimitetaan marttayhdistyksen puheenjohtajalle 
kokouspapereiden liitteenä. Yhdistyksen puheenjohtaja toimittaa kokouspaperit  
virallisille kokousedustajille. 
 

http://www.martat.fi/lounais-suomi
http://www.martat.fi/
http://www.martanpuoti.fi/
http://www.marttaperinne.fi/
http://www.pikkukokki.fi/
http://www.facebook.com/MARTATVINKKAA
http://www.youtube.com/MARTATTV


 

Lounais-Suomen Martat ry 
Yliopistonkatu 33 G, 20100  Turku  

Valtakatu 7 C, 28100  Pori 
 050 448 1665  

 www.martat.fi/lounais-suomi 
kurssimaksut  FI 05 5711 9240 0005 13 

 
MARTAT ● WWW.MARTAT.FI ● WWW.MARTANPUOTI.FI ● WWW.MARTTAPERINNE.FI ● WWW.PIKKUKOKKI.FI ● 

WWW.FACEBOOK.COM/MARTATVINKKAA ● WWW.YOUTUBE.COM/MARTATTV ● TWITTER.COM/MARTATVINKKAA ● 
TWITTER.COM/MARTTALIITTO 

 

PJ-KIRJE  4/20 

11.6.2020 

 

HUOM! Mikäli et ole enää yhdistyksenne puheenjohtaja tai toimintaryhmän vetäjä, välitäthän ystävällisesti 

tämän kirjeen oikeaan osoitteeseen. Puheenjohtajan ja toimintaryhmän vetäjän yhteystiedot tulisi ilmoittaa 

myös piiriin: lounais-suomi.turku@martat.fi . Muutokset tulee tehdä myös jäsenrekisteriin. Muistattehan 

lisäksi ilmoittaa uuden puheenjohtajan yhdistysrekisteriin. 

TIEDOKSI 

Marttayhdistysten kokoontumisista on tullut meille kyselyjä. Voimassa olevan ohjeistuksen mukaan 50 

henkilöä saa olla yhtäaikaisesti samassa tilassa. Kokoontumisia ei siis ole kielletty ja jokaiselle osallistujalle 

tulee antaa mahdollisuus itse päättää osallistumisestaan.  Kätevä tapa varmistaa saapuvien lukumäärä, on 

pyytää osallistujia ilmoittautumaan ennakkoon. Turvavälit on myös hyvä huomioida, samoin kuin 

käsihygienia ja tilan siisteys muutoinkin.  

Nyt kesäaikaan kannattaa panostaa etämarttailuun; etäkokouksiin, etäluentoihin, kässäilyyn yhdessä netin 

välityksellä ja vaikka haastaa oman yhdistyksen väkeä – miksei naapuriyhdistyksenkin väkeä – erilaisin 

haastekampanjoin mukaan marttailun mukavaan toimintaan. Kesällä kannattaa pitää pihakokouksia, käydä 

yhdessä marttaillen retkillä tai vaikka villiyrttilenkillä. Monet puutarhatkin ovat avoinna ulkoilmakokouksille. 

Etänä ja ulkoilen, näin marttailu onnistuu mainiosti myös poikkeusaikana! 

Aurinkoista kesää. 

 

Terveisin 

 

 

 

 

     Lounais-Suomen Martat 

      Maarit Hatakka 
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