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Hei marttaystävä!
Hyvää ja antoisaa talven jatkoa kauniissa ja vaihtelevissa talvisäissä! Haluamme, että saat uutta
sisältöä ja virtaa elämääsi marttailun kautta. Kirjeen liitteenä on tiivistelmä vuoden 2017
toiminnasta, uudesta hallituksesta ja uudistuvasta tietosuojasta, joka vaikuttaa jäsenrekisterin
ylläpitoon.
Tänä vuonna panostamme erityisesti siihen, että saat mahdollisimman helposti tietoa
toiminnastamme ja toisaalta siihen, että voit entistä helpommin vaikuttaa toiminnan sisältöön.
Mitä kautta toiminnasta tiedotetaan?
Martat-palsta/Sampo-lehti, kotisivut (www.martat.fi/saarijarven-martat-ry), facebook-sivu ja
sähköposti. Jäsenkirjeet postitetaan kaikille 2 kertaa vuodessa. Ja aina voit soittaa ja kysyä!
Ovatko yhteystietosi ajan tasalla? Ilmoita muutoksista!
Jos et saa tätä kirjettä sähköpostiisi, email-osoitteesi on virheellinen, joten lähetä uusi osoitteesi
tänne: helena.lunttila(at)gmail.com. Sähköpostitse saat meiltä nopeasti tietoa ajankohtaisista
asioista.
Saarijärven marttojen toimintaa, alkuvuosi 2018 (muutokset ja täydennykset mahdollisia)
12.03. Marttailta: Patalapputalkoot. Tehdään erilaisia patalappuja 3.5. järjestettävään
patalapputempaukseen. Omat tarvikkeet. Valola klo 18.
05.04. klo 17 alkaen: Leivontailta ”Karjalanpiirakoita ja erilaisia leipäsiä” Hanni Kurosen
opastuksella. Yläkoulun kotitalousluokka.
13.04. klo 10 alkaen: Alueen marttayhdistysten yhteinen kattauspäivä Kyyjärven Paletissa. Katetaan
pöydät teemoilla häät, lakkiaiset, tupaantuliaiset ja vuosijuhlat. Tarvikkeet ja vinkit talon puolesta.
16.04. Uudet ja vanhat martat kohtaavat ja avoin infotilaisuus marttatoiminnasta
kiinnostuneille. Ravintola Frisee klo 17-19. Tarjolla pientä purtavaa. Vapaa pääsy. Mukaan sopii
40 ensimmäistä. Ilmoittautumiset 9.4. mennessä Helvi Liimataiselle, helvi.liimatainen(at)sci.fi,
puh. 0400 686 409.
03.05. Marttojen patalapputempaus.
14.05. Puutarhavierailu Otto Rautiaiselle. Kimppakyydein lähtö K-Market Mintun luota.
16.-17.06. Kesäretki Mikkeli – Puumala – Savonlinna – Punkaharju – Kerimäki – Enonkoski.
Majoitus Spahotel Casinossa Savonlinnassa. Osallistumismaksu 200 €/hlö, ulkopuoliset 250 €/hlö
(mikäli tilaa jää), 1 h huoneen lisä 25 €. Ilmoittautumiset maksamalla hinta tilille FI29 5408 0440
0199 22, viitenumero 12001, viimeistään 11.05.2018. Tied. Liisa, puh. 050 358 0201.

26.07. Martan päivän viettoa Nuottalassa Kannonkoskella. Mukaan Pirkko Heinonen.
??.08. Kupit ja kapustat kiertoon. Kodin turhat tarvikkeet jakeluun opiskelijoille.
16.08. Kesäteatteriretki Ränssin Kievariin Kuikkaan: Hei sir, saako soittaa? Esitys alkaa klo 18.
16.09. Uuraisten marttojen järjestämä yhteinen kirkkopyhä Uuraisilla.
??.10. Avoinna ??.11. Avoinna
??.12. Pikkujoulut

Kerro toiveistasi marttailtojen sisältöön
Soita meille, lähetä sähköpostia tai ota kiinni hihasta kaupungilla tavatessasi, jos sinulle tulee
mieleen kiinnostava aihe, johon haluaisit paneutua marttaillassa tai muussa yhteisessä tilaisuudessa.
Löytyykö esim. näistä aiheista jotain sinua koskettavaa:
 luonnonyrtit, keruu, yrttien kasvatus, yrttiviljely
 kokkailu- jaleivontakurssit: brunssi /pieniä suupaloja juhliin / etniset ruuat, voileipäkakut
 kotikosmetiikka
 luontoretket, yhteiset sauvakävelykierrokset
 marttakirppis – omat tarpeettomat tavarat kiertoon yhteisesti
 ympäristöystävällinen siivous
 yritysvierailut, minne?
 testamentti, edunvalvonta, hoitotestamentti
 Saarijärven uuden kansallispuvun uudistusprojekti, kansallispuvun käyttötavat
Ota yhteyttä, anna palautetta tai esitä toiveitasi
Satu Iso-Ahola, satu.iso-ahola(at)mbnet.fi, saarijarvenmartat(at)gmail.com, puh. 040 1281 481
Helvi Liimatainen, helvi.liimatainen(at)sci.fi, puh. 0400 686 409
Tuula Väänänen, vaantu(at)gmail.com (kahvitukset, kotitalous)
Vuokko Kauppinen, vkauppinen10(at)gmail.com
Tunnetko marttojen jäsenedut - Martat-lehden lisäksi




Saarijärvellä vuonna 2018: Uimahalli Kuntokeskus Aarresaaren pääsymaksusta alennus
1 € / käynti, 2 kertaa viikossa (edellyttää ilmoittautumista ja kirjautumista uimahallin
lipunmyynnissä joka kerta, jäsenkortti mukaan)
Marttaliiton jäsenetuja, poimintoja: https://www.martat.fi/martat/jasenkanava/jasenedut/
Silmäasema: Jäsenedut Sinulle ja perheellesi, voimassa olevalla jäsenkortilla Silmälaseista -25 %,
Aurinkolaseista -15 % Laserleikkauksista* -10 % *koskee leikkausosuutta.

Novitaknits.com-verkkokauppa: Martoille etu novitaknits.com -verkkokauppaan: -20 %
alennusta normaalihintaisista ostoksista. Koodi MARTTA20. voimassa v. 2018 loppuun
Tiesitkö, että yhdistyksen jäsenyys päättyy automaattisesti, kun jäsenmaksu jää maksamatta?
Yhdistyksen hallituksessa puheenjohtaja vaihtunut
Pitkäaikainen puheenjohtajamme Vuokko luopui tehtävästään. Kiitän luottamuksesta ja tuoreena
marttana otan vaativan puheenjohtajan pestin vastaan nöyränä. Tästä on hyvä jatkaa, sillä
yhdistuksen toiminta on ollut monipuolista ja innostavaa. Suuret kiitokset siitä kuuluvat Vuokolle ja
muille aktiivisille toimijoille. Samassa yhteistyön hengessä toimitaan myös tästä eteenpäin.
Aurinkoisin terveisin ja iloisiin tapaamisiin marttailloissa
Satu Iso-Ahola, puheenjohtaja
Saarijärven Martat ry
Vuodesta 1993 marttailussa mukana, yli puolet ajasta hallituksessa olleena, voin kiitollisena todeta
oppineeni paljon yleishyödyllistä elämääni rikastuttavaa. Yhdessä, uudelle avoimin mielin
tekemisessä on ollut voimaa ja elämä on todella parasta itse tehtynä.
Kaikkea hyvää jokaiselle 138 Saarijärven martalle toivottaen & kohtaamisia marttailun
merkeissä innolla odottaen
varapuheenjohtajaksi väistynyt Vuokko
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Vuoden 2017 toiminta pähkinänkuoressa
Yhdistyksessä oli vuoden 2017 lopussa 138 jäsentä eli 5 enemmän kuin edellisenä vuonna.
Yhdistys on toiminut jo yli 101 vuotta. Toimintaan keskeisenä osana kuuluvat marttaillat, retket ja
tutustumiset sekä ulkopuolisille järjestetyt kahvitukset ym. tilaisuudet. Kansainväliseen toimintaan
on osallistuttu Marttaliiton Kamerun-projektin kautta. Toiminnasta sovitaan yhdistyksen
hallituksessa. Vuoden 2017 tapahtumaraportin mukaan järjestettiin 68 tilaisuutta, joissa oli yhteensä
7872 osallistujaa ja vapaaehtoisina toteuttajina 222 marttaa (samojakin marttoja eri tilaisuuksissa),
joille talkootyötä kertyi kaikkiaan 977 tuntia. Hallituksen kokouksia sisältyi tilastoon 5 kpl.

Yhdistyksen toimijat vuonna 2018
Yhdistyksen toimintaa ohjaa hallitus, johon kuuluu 10 jäsentä sekä ilman äänioikeutta sihteeri ja
rahastonhoitaja. Tehtäviä on jaettu toiminnan eri alueille osallistujien kiinnostusten mukaan.
Hallitus:
Puheenjohtaja:Satu Iso-Ahola, satu.iso-ahola(at)mbnet.fi
Varapuheenjohtaja: Vuokko Kauppinen, vkauppinen10(at))gmail.com
Muut jäsenet: Vaula Kautto, Pirjo Koivisto, Kirsi-Maria Leuhu, Liisa Lehtovuori, Tarja
Merruntaus-Peltola, Kaija Piispanen, Eija Rautiainen, Teija Riekko, Tuula Väänänen
Sihteeri: Helvi Liimatainen, helvi.liimatainen(at)sci.fi, puh. 0400 686 409
Rahastonhoitaja/Jäsenrekisteri: Helena Lunttila, helena.lunttila(at)gmail.com
Muut toimijat:
Viestintävastaava, kotisivut ja facebook-sivut:
Satu Iso-Ahola, satu.iso-ahola(at)mbnet.fi, saarijarvenmartat(at)gmail.com
Emäntäryhmä: Tuula Väänänen, Vuokko Kauppinen, Salme Kivimäki, Helena Lunttila ja Eila
Pasanen
Vastuuhenkilöt seuraaviin tehtäviin:
tilastointi, yhdistys- ja jäsenrekisterien käyttö, leikekirjan kokoaminen, marttapiirin kokoukset,
Väinö Viitasalo – rahaston kokoukset, Kotikontujen toiminta, SPR:n Terhokerho, yhdistyksen
kummitoimikunta, 5E-kylät -toimikunta, muistamiset

Jäsenrekisteri ja tietosuoja
Toukokuussa on astumassa voimaan uusi tietosuojalaki, joka edellyttää myös yhdistyksiltä entistä
tarkempaa jäsentietojen suojausta. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsentiedot ovat entistäkin varmemmin
suojattuna jäsenrekisterin pitäjillä. Saarijärven marttojen tietoja käytetään lähinnä jäsenviestintään.
Marttaliiton tasolla käyttötarkoituksina ovat jäsentiedotus, jäsenlehti sekä jäsenmaksut ja osoitteita
voidaan jakaa myös kaupallisiin tarkoituksiin, mikäli jäsen on antanut siihen luvan
liittymislomakkeella.
Jäsenistä on Marttaliiton rekisterissä seuraavat tiedot: nimi, yhteystiedot, syntymäaika (ilman
loppuosaa), jäseneksi liittymistiedot, opintomerkkisuoritukset ja ansiomerkit, jäsenyyteen liittyvät
luottamustoimet ja jäsenmaksutiedot.
Rekisterivastaavana Saarijärvellä on Helena Lunttila, jolta voi tarkistaa tai pyytää poistamaan omia
tietoja ( helena.lunttila(at)gmail.com, puh. 050 323 7877).

