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Mukavaa elokuuta kaikille! 

Elokuu saapui ja hiljalleen täällä piirissäkin työt aloitellaan taas. Marjat ja sienet kovasti 
houkuttelevat tuonne metsiin kulkemaan ja onneksi meidän työkalentereista löytyykin elo- ja 
syyskuun osalta paljon erilaisia retkiä tai muita luonnontuotteisiin liittyviä tilaisuuksia, nyt on juuri 
paras aika niille! Haastamme myös kaikki yhdistykset tekemään yhden marja- tai sienestysretken, 

sekin on yhdessä paljon mukavampaa      

Tähän tiedotteeseen on kerätty muutamia ajankohtaisia asioita sekä tietoja tulevista 
tapahtumista. Ja mielellään kuulisimme myös mitä kaikkea yhdistyksillä on syksyllä tiedossa! 

 

Kahvituksia, muonituksia ja tarjoiluapua? 

Piiriin tulee lähes joka viikko joku kysely liittyen juhlien ja tilaisuuksien tarjoiluihin. Kaipaisin tietoja 
siitä, mitkä yhdistykset näitä tekee ja keneen otetaan yhteyttä? Mielellään voisimme vaikka piirin 
kotisivuillekin kerätä yhteen paikkakunnittain yhteystiedot, jotta tarjoiluavun etsijä osaisi ottaa 
suoraan yhteyttä oikeaan yhdistykseen. Jos siis yhdistyksenne näitä keikkoja mielellään tekee, 
laittakaa Helille yhteystiedot. Tälläkin hetkellä syyskuun alkupuolelle useampaan juhlaan Oulussa 
on etsinnässä tarjoiluapua, Heliltä saa yhteystiedot, jos joku yhdistys on kiinnostunut. 

 

Vapaaehtoiseksi lasten kerhotoimintaan tai Seniorin eväät -hankkeen kursseille? 

Elo-syyskuussa järjestämme Sanginsuun koululla lasten 8 kerran iltapäiväkerhon ja sinne 
kaivattaisiin vapaaehtoisia piirin työntekijälle avuksi. Kerhot ovat viikoilla 33-36 tiistaisin ja 
torstaisin klo 14-16. Kerhoissa on tarkoitus tehdä käsitöitä, askarrella, kokkailla ja ulkoilla/retkeillä. 
Jos lasten kanssa puuhastelu kiinnostaa, niin yhteyttä Heliin tai Helenaan. Vapaaehtoiseksi voi tulla 

vaikka yhden kerran ja halutessaan pääsee myös vaikuttamaan kerhokerran sisältöönkin      

Välipalakerhot Metsokankaan koululla ja Kaakkurin koululla alkavat syyskuun puolessa välissä, 
näihinkin otamme mielellämme välillä vapaaehtoisia avuksi ohjaamaan. Ikääntyneiden Seniorin 
eväät -kursseille ovat vapaaehtoiset myös erittäin tervetulleita mukaan! Halukkaat voivat ottaa 
yhteyttä Helenaan. 

 

Yhdistyksille viestintäkoulutusta tarjolla: 

Oman yhdistyksen toiminta näkyväksi: suunnittele yhdistykselle esite, näyttävä marttaillan mainos 
tai somekuva. Saat vinkkejä ja opastusta eri viestintäkanavien sekä -ohjelmien käyttöön. 

Koulutukset: 1.9 klo 17-19 Marttalassa ja 21.9 klo 18-20 etäyhteydellä (TEAMS), ilmoittautuminen 
Helille tai tapahtumakalenterin kautta.  
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Syksyn kaikille avoimet ruokakurssit:  

Kurssit Marttalassa (Kajaaninkatu 36, Oulu) klo 17-20 

25.8.  Karjalaiset piirakat, lapsi-aikuinen -kurssi, tule vaikka lapsenlapsen kanssa! (Maksuton) 

8.9.    Martan sieniherkut 

15.9.  Kasviskeittiöstä kaikille 

18.10.Ruokailoa ikävuosiin, HUOM! klo 10-13 

18.10.Kotikeittiön kalaruoat 

3.11.  Makua mausteilla 

24.11. Suolaiset leivonnaiset arkeen ja juhlaan 

8.12.  Gluteeniton leivonta 

15.12. Ruokalahjat 

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

 

Uusi Marttarekisteri käyttöön syksyllä: 

Marttajärjestö ottaa syksyllä käyttöön uuden jäsenrekisterin. Marttayhdistysten jäsenrekisteri eli 
portaali korvautuu Marttarekisterillä. Jäsenrekisteriä on kehitetty marttayhdistysten toiveiden 
mukaisesti ja uusi ohjelma on helppokäytöinen. Marttarekisterin tunnukset lähetetään yhdistysten 
puheenjohtajien lisäksi niille, joilla on tunnukset nykyiseen jäsenrekisteriin. Marttarekisterin 
käyttökoulutukset järjestetään Teamsilla 29.9. ja 25.10. 

Nämä ja paljon muitakin yhdistystoimijoiden koulutuksia löytyy alla olevasta linkistä: 

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminnan-suunnittelu/yhdistystoimijan-
koulutuskalenteri/ 

 

Martat.fi uudistuu, tässä alla vielä muistutuksena kesäkuussa yhdistyskirjeessä ollut tiedote: 

Martat.fi uudistuu syksyllä – Yhdistyksiä suositellaan jatkossa käyttämään Yhdistysavain-palvelua 

Martat.fi:ssä tehdään syksyllä 2022 uudistuksia, jotka parantavat sivuston saavutettavuutta ja 
käytettävyyttä. Yhdistyksiä suositellaan jatkossa käyttämään Yhdistysavain-palvelua. 

Marttaliitto on vuodesta 2017 tarjonnut osana sivustoa kotipesän marttayhdistysten sivuille. 
Koulutuksista huolimatta yhdistyksiltä saadun palautteen perusteella Martat.fi-sivujen 
päivittäminen on koettu teknisesti hyvin haastavana, ja vain pieni osa yhdistyksiä käyttää ja 
päivittää Martat.fi-sivujaan aktiivisesti. 

Yhdistysavain palvelu 

Junnukokkikurssit klo 16:30-19:30 

13.10. Satokauden aarteet 

23.11. Makumatka Espanjaan 

14.12. Makeasti kohti joulua 
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Jatkossa Marttaliitto suosittelee, että yhdistykset käyttävät kotisivujen tekemiseen Yhdistysavain-
palvelua. Palvelun perusversio on maksuton, ja maksullisilla versioilla pystyy rakentamaan jo 
laajemmat tarpeet täyttävät verkkosivut. Jo maksuton versio tarjoaa enemmän mahdollisuuksia, 
kuin nykyinen Martat.fi:ssä oleva toteutus. Maksullisesta versiosta on tarjolla marttayhdistyksille 
reilusti alennettu hinta. Yhdistysavaimen ylläpito on rakennettu helppokäyttöisyys ja 
käyttäjäystävällisyys edellä. Projektin aikana myös Yhdistysavaimen Martat-sivupohja tullaan 
uudistamaan nykyisen marttabrändin mukaiseksi. 

Yhdistyssivusto ei katoa heti – seuraa tiedotusta syksyllä 

Martat.fi:n uudistusprojektin aikataulu tarkentuu syksyllä. Nykyinen Marttayhdistykset-sivusto ei 
tule katoamaan yhtäkkiä yhdessä yössä, vaan projektin aikataulusta tiedotetaan tarkasti 
yhdistyskirjeessä ja Martat-lehden yhdistyssivuilla. Marttayhdistykset ehtivät halutessaan siirtää 
tietoja mahdollisille uusille kotisivuille tai esimerkiksi sosiaalisen median kanaville vähintään koko 
vuoden 2023 ajan. 

Yhdistysten perustiedot tuodaan jatkossa Martat.fi:hin yhdistysrekisterin kautta. Näin 
varmistetaan, että Martat.fi:stä löytyy aina ajantasaista tietoa marttayhdistyksistä esimerkiksi 
uusia liittyviä jäseniä varten. Yhdistysrekisteriin kerätään tietoja muun muassa parhaillaan 
käynnissä olevalla yhdistyskyselyllä. Perustiedot tuodaan yhdistysrekisteristä loppuvuodesta 2022 
myös osaksi Martat-sovellusta. 

Lisätietoja 

• Marttaliiton viestintäpäällikkö Joonas Jylhä, joonas.jylha@martat.fi, puh. 050 331 2978 
• Tutustu Yhdistysavain-palveluun. 

 

Elokuun terveisin! 

Anne, Helena, Heli, Taina ja piirin hallitus 

 

Yhteystiedot:  

Heli Similä, 

toiminnanjohtaja/kotitalousasiantuntija  

heli.simila@martat.fi, p. 041 311 8802 

Taina Pirkola, kotitalousasiantuntija 

taina.pirkola@martat.fi, p. 050 566 1851 

Anne Lampela, kotitalousasiantuntija 

anne.lampela@martat.fi, p. 050 309 2771 

Helena Paaso, kotitalousasiantuntija  

helena.paaso@martat.fi, p. 050 323 8820 
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