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Oikein hyvää marttailuviikkoa kaikille martoille! 

Kevät tuli ja kesäkin jo kolkuttaa ovella, vaikka kovin viileältä tuntuikin tänä aamuna ulkona 
tihkusateessa. Meidän kaikkien arkea ja myös marttailua rajoittaneet koronarajoitukset ovat 
poistuneet jo lähes kokonaan ja olemme iloksemme huomanneet myös yhdistysten aktivoituneen 
toiminnassaan huhti- ja toukokuun aikana. Ihmisten herääminen ja uskallus kokoontua on näkynyt 
piirissäkin ja kiirettä on pitänyt kaikilla.  

Tähän tiedotteeseen on kerätty muutamia ajankohtaisia asioita Pohjois-Pohjanmaan Marttojen 
toiminnasta tulevina kuukausina sekä muuta ajankohtaista liitteessä. 

 

Kevätkokous- ja koulutuspäivä 9.4. 

Kevätkokous- ja koulutuspäivään Luovi-opistolla osallistui mukava määrä marttoja ympäri piirin 
toiminta-alueen. Päivä sujui oikein hyvin, niin koulutusten kuin kokouksenkin osalta, mutta kaikille 
paikalla olleille jäi varmasti päällimmäisenä mieleen yhdessä oleminen ja ihmisten tapaaminen 
sekä kova puheensorina. Molempiin ketjukoulutuksiin osallistui noin 20 marttaa, ja he 
toivottavasti vievät koulutuksen antia edelleen ainakin omaan yhdistykseensä. Kokous hyväksyi ja 
vahvisti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden. Kokous hyväksyi 
myös vuoden 2021 toimintakertomuksen. 

 

Kauppakeskus Valkea ja Martat yhteistyö: 

Edelleen muistuttelemme tästä mahdollisuudesta. 

Kauppakeskus Valkea Oulun keskustassa on toivonut meitä marttoja mukaan yhteistyöhön 
esittelemään toimintaamme ja tuomaan kauppakeskuksen asiakkaille mielenkiintoista 
oheisohjelmaa ostosreissujen yhteyteen.  

Oulunsuun Martat tarttuivat rohkeasti tilaisuuteen huhtikuussa, ollen yhden lauantaipäivän esillä 
hapanjuuriteemalla ja esittelemällä oman yhdistyksensä toimintaa. Hyvä te!  

Tämä olisi mahtava tilaisuus myös muille yhdistyksille tuoda esille omaa toimintaansa, marttailuun 
liittyviä teemoja ja tehdä myös jäsenhankintaa! Kauppakeskus Valkea tarjoaa tilan (pääkäytävällä) 
ja markkinoivat tapahtumia omissa kanavissaan. Tässä on oiva tilaisuus tehdä yhteistyötä myös 
muiden yhdistysten kanssa ja järjestää yhdessä tällainen pop up -piste. 

Tarttukaa ihmeessä tähän mahdollisuuteen ja olkaa yhteydessä Heliin asian eteenpäin viemiseksi. 
heli.simila@martat.fi tai 041 311 8802.   

 

Kesäaika piirissä: 

Toimihenkilöt lomailevat juhannuksen ja elokuun alun välillä, joten Marttala on kiinni 24.6-31.7. 

Jos yhdistyksellä on tapahtumia kesän aikana ja tarvitsette piiristä jotain materiaalia, olisi hyvä ne 
käydä hakemassa viimeistään juhannusviikolla
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Yhdistysten esittely: 

Marttailu kiinnostaa tällä hetkellä ja meiltä kovasti 
kysytään yhdistysten toiminnasta. Me mielellämme 
kertoisimme kyselijöille lisää ja ohjaisimme liittymään 
sopivaan yhdistykseen, mutta tarvitsemme siihen ajan 
tasalla olevia tietoja yhdistyksistä. Päivittäkää 
yhdistysten sivuille ainakin yhteystiedot, apua 
päivitykseen saa esimerkiksi Heliltä. 

Yhdistysten esittelytekstejä, joita aiemmin pyysimme, 
saa siis edelleen lähettää Helille! 

Vapaaehtoisten vakuutukset: 

Marttaliitto on vakuuttanut kaikki vapaaehtoiset 
martat, yhdistysten ei tarvitse erikseen vakuuttaa omia 
vapaaehtoisia. Täältä löydät lisää tietoa:  
https://www.martat.fi/martat/tutustu-
toimintaamme/vapaaehtoistoiminta/ 

 

Kesän pikkukokkikurssit Marttalassa: 

Pikkukokeille on tarjolla kursseja kesäkuussa 

6.-8.6 (1-3pv) ja 13.-17.6 (5pv) 

Lisätiedot kursseista: https://www.martat.fi/pohjois-pohjanmaa/tapahtumat/ 

 

Syksyllä tulevaa: 

• Oman yhdistyksen toiminta näkyväksi -koulutus: suunnittele yhdistykselle esite, näyttävä 

marttaillan mainos tai somekuva. Alustavat päivät 15.8 ja 1.9, joista toinen etäyhteydellä. 

• Yhteisiä toiminnansuunnitteluiltoja yhdistyksille vertaismarttojen vetämänä.  

• Syyskokous 22.10 (varmistuu vielä). 

• Kaikille avoimia ruokakursseja Marttalassa 

• Suunnitteilla myös muita koulutuksia yhdistyksien toimintaa ja yhteistyötä tukemaan 

 

Päivitämme tapahtumakalenteriamme ennen kesälomille jäämistä vielä, joten muistathan välillä 

vilkaista sinne      https://www.martat.fi/pohjois-pohjanmaa/tapahtumat/ 

 

 

Aurinkoisin terveisin ja ihanaa tulevaa kesää toivotellen 

Anne, Helena, Heli, Taina ja piirin hallitus 
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Pohjois-Pohjanmaan Martat on mukana äänestyksessä! 

Olemme hakeneet tätä tukea voidaksemme tarjota lapsille ja nuorille lisää toimintaa. 

Äänestää voi Arinan asiakasomistajat, joille on äänestyslinkki lähetetty sähköpostilla. 

 
 

 

 


