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Piirin puheenjohtajan tervehdys vuodelle 2022 
 
Hyvät Martat, 

Kirjoitan tätä tervehdystä teille loppiaisaattona 2022 katsoen koronakurimuksesta huolimatta luottavaisena 

tulevaisuuteen  

Marttojen jäsenmäärä vuonna 2021 laski edelleen, nyt lähinnä siitä syystä, että emme pysty rekrytoimaan 

uusia jäseniä, emmekä pitämään yhteyttä olemassa oleviin jäseniimme. Marttatoiminta on säästöliekillä 

(tai jopa kokonaan tauolla) ja meihinhän liitytään nimenomaan halusta toimia.  

Onneksi osa yhdistyksistä on tilanteesta huolimatta jaksanut jopa kehittää toimintaansa.  Minua ovat 

ilahduttaneet erityisesti Taivassalon Marttojen, Raision Mimmien ja Marttojen, Keihäskosken Marttojen ja 

Wirmon Marttojen tempaukset. He pitävät yllä kolmea yhdistystoiminnan kannalta tärkeää asiaa 

• toimi 

• tiedota 

• pidä huolta jäsenistä 

 

Me martathan olemme tunnettuja kyvystämme ratkaista sekä pieniä että suurempia ongelmia. Tässä 

muutamia ratkaisuehdotuksia marttailun jatkamiseksi myös vuonna 2022 

• ellei voida toimia sisätiloissa, mennään ulos.  

• ellei voida toimia kasvotusten, toimitaan verkossa. 

• ellei voida pitää marttailtoja, tavataan pienemmässä piirissä 

• ellei voida tavata pienemmässäkään piirissä, pidetään kuitenkin yhteyttä 

• puhelimella voi soittaa 

• viestejä voi kirjoittaa 

• postikin kulkee 

 

Ollaan yhdessä, tai ainakin yhtä sydämessä 

Päivien pidentyessä, jonkin uuden edessä 

Kevään lehdillä, on tänäkin vuonna elämä 

Päivien pidentyessä, ollaan yhtä sydämessä 

Uuden edessä 

-Lauri Tähkä- 

Kahdeksan vuotta jatkunut kauteni Lounais-Suomen Marttojen puheenjohtajana päättyy toukokuun 

vuosikokouksessa. Kiitän lämpimästi kaikkia kohtaamisista, yhteistyöstä ja hauskoista hetkistä.  

 

Puheenjohtajanne Tiina 

tiina@pulmaton.fi 
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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. Hyvää alkanutta vuotta ja marttailuintoa tälle uudelle vuodelle. 

 
1. 

Marttahdistyksen vuosikokous tulee pitää sääntöjen mukaan maaliskuun loppuun mennessä. 

Vuosikokousohjeita, esityslistapohjan, toiminnansuunnittelumalleja ja muuta kokousmateriaalia löydät: 

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/vuosikokousjarjestelyt/ 

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 
  - valtakirja piirin kokousedustajista toimitetaan myöhemmin 
 - vuoden 2022 tapahtumakalenteri 
  
Toimitusosoite: lounais-suomi.turku@martat.fi tai  
Lounais-Suomen Martat, Yliopistonkatu 33 G, 20100 Turku 
 
Vuosikokoukset (kevätkokoukset) on mahdollista pitää etäkokouksina tai myös kasvokkain tapahtuvina 

tilaisuuksina, sillä yhdistysten vuosikokoukset eivät ole avoimia yleisötilaisuuksia. Kokoukset tulee kuitenkin 

järjestää aina terveysturvallisesti riittäviä etäisyyksiä noudattaen. Kokoustilojen omistajat ja haltijat ovat 

kuitenkin asettaneet omia rajoituksiaan, joita yhdistysten tulee seurata.  

Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista sääntömääräisten vuosikokousten siirtämistä. Mikäli yhdistykset 

kuitenkin siirtävät kokouksensa tuonnemmaksi, Marttaliitto tai marttapiirit eivät tule niitä moittimaan. 

Tavanomaisilla marttayhdistyksillä ei myöskään ole sellaisia rahoittajien tai muiden tahojen asettamia 

velvoitteita, joiden vuoksi vuosikokoukset tulisi pitää sääntömääräisessä ajassa. 

 
2. 
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/ 
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3. 
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/ 

Monet yhdistykset ja yhdistystoimijat ovat kiitettävästi päivittäneet sähköpostitietojaan Maaritille piiriin. 
Kiitos siitä! Nämä päivitykset ovat tärkeitä, jotta jokainen jäsen kuulee tasapuolisesti tapahtumista, 
kursseista, ilmoittautumismahdollisuuksista ja saa näin meiltä piiristä tietoa jäsenkirjeen muodossa.  

4. 

Koronaohjeet /Yhdistysten toiminta kevätkaudella Yhdistysten kasvokkain tapahtuva harrastustoiminta 

joudutaan tämänhetkisillä rajoituksilla lähes kaikilla alueilla pitämään tauolla. Mikään ei kuitenkaan estä 

yhdistysten harrastustoiminnan jatkamista etäyhteyksiä käyttäen. 

Kannustamme yhdistyksiä järjestämään virtuaalisia tapaamisia tai vaikka haastekampanjoita omille 
jäsenilleen. Ulkona voi pienellä porukalla lenkkeillä, vaikka lyhtyjen kera, tai harrastaa 
valokuvasuunnistusta. Jäsenkirje on mukava tapa muistaa oman yhdistyksen jäseniä. 
Kokoontumisrajoitukset mahdollistavat alle kymmenen hengen kokoontumiset niin sisällä kuin ulkona, 
maskien kera ja hyvästä käsihygieniasta huolehtien.  

Tämän vuodentapahtumakalenterimme löydät täältä (koronarajoitukset saattavat muuttaa myös piirin 
tapahtumien aikatauluja): https://www.martat.fi/lounais-suomi/kurssit/tapahtumakalenteri/ 

5. 

Tulevia tapahtumia löytyy mm. Teamsista Toiminnanesittelyillat peruuntuivat tammikuulta. Uusi ilta 

pidetään Teamsissa 3.2. klo 18.00 - 19.00. Illassa suunnataan katse tulevaan vuoteen, tapahtumiin, 

toimintaa ja vuoden teemoihin. Ilmoittautuminen kotisivujemme kautta: https://www.martat.fi/lounais-

suomi/kurssit/ilmoittaudu/ 

PJ-koulutus toteutuu toivottavasti jo kasvokkain toteutettuna tapahtumana. Päivät ovat 28.3. Porissa ja 

29.3. Turussa. Myös virtuaalinen pj-koulutus on tarjolla, sen päivämäärä on 31.3. Nämä koulutukset 

kannattaa merkitä jo kalenteriin, ilmoittautuminen avautuu vielä tammikuun aikana. 

8.2. Makukoulu – ketjukoulutus Teamsissa Jokaisesta yhdistyksestä kannattaa osallistua, samalla saatte 

tiedon materiaaleista, joita koulutukseen kuuluu. Ketjukoulutukseen osallistujat saavat opit siihen, kuinka 

voitte omissa yhdistyksissänne pitää näitä Makukouluja. Esim. muistojen makukoulua tai maistattaa 

erilaisia öljyjä, yrttejä, pähkinöitä jne. Ei ole olemassa oikeaa tai väärää makua, kukaan ei voi sanoa miltä 

toisen suussa maistuu.  
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Virtuaalimarttaillat kutsuvat Piiri tarjoaa kevään aikana monenlaista virtuaalista koulutusta. Heti ensi 
viikolla MARTTAILLAT KUTSUVAT mukaan kolmen Marttapiirin yhteiseen marttailtaan. Kevään aikana 
mukana ovat Lounais-Suomen, Etelä-Hämeen ja Pirkanmaan Marttapiirien asiantuntijat. Iltoja toteutetaan 
Teamsin välityksellä kuukausittain, joinakin kuukausina kahdesti kuussa. Ilmoittautuminen avautuu vielä 
tällä viikolla: https://www.martat.fi/lounais-suomi/kurssit/ilmoittaudu/ 

Kevään ENSIMMÄINEN virtuaalinen MARTTAILTA on 27.1. klo 17.30-19.00.  
Aiheena Juuri Sinulle – maukasta hapanjuurileipää, asiantuntijana Lounais-Suomen Martoista  
Sari Raininko.  
Marttaillat kutsuvat  16.2. Tee itse miniryijy – vuoden käsityöteema esittäytyy 
   10.3. Siemenestä tomaatiksi 
   10.4. Pääsiäinen pöytään – vinkkejä  pääsiäsiruokiin 
   11.5. Holittomat juhlajuomat – alkoholittomia drinkkejä juhlaan 
   17.5. Luonnonvärit lankoihin – lankojen värjääminen  

 
Mainiota marttailua alkaneelle vuodelle! 

 

Toivottavat  

Toiminnanjohtaja Sanna Voutilainen ja järjestökoordinaattori Maarit Hatakka 

sanna.voutilainen@martat.fi  maarit.hatakka@martat.fi 
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