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Syksyä kohti mennään! 

Elokuu on kääntynyt syyskuun puolelle ja mekin käännämme katseet jo kohti syksyn tärkeitä tapahtumia ja 
ensi vuoden toiminnan suunnittelua. Jos yhdistyksillä on toiveita tai ideoita ensi vuoden toimintaan, niin 
niitä saa ehdottomasti tänne suuntaan esittää! 

 

Piirin syyskokous 22.10 

Pohjois-Pohjanmaan Martat ry:n sääntömääräinen syyskokous on lauantaina 22.10 Oulussa                 
Pyhän Tuomaan kirkon seurakuntasalissa klo 13. Tervetuloa! Kokouskutsu erillisenä liitteenä. 

Kokouksen jälkeen pidetään toiminnanjohtaja Taina Pirkolan eläkkeelle jäämisen kunniaksi pienimuotoiset 
juhlat. Jos yhdistykset haluavat olla mukana yhteisessä muistamisessa, olkaa Heliin yhteydessä. 

 

Ehdokasasettelu kaudelle 2023-2024 

Puheenjohtajan vaalia ei tänä vuonna ole ja piirin puheenjohtajana jatkaa Ilona Suppanen. 

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Marja Viirret ei ole enää käytettävissä seuraavalle kaudelle. 

Hallituksen jäsenistä erovuorossa ovat: 

Maija Pohjola, Kuusamon Martat ry, Koillismaan vaalipiiri  

Tuuli Koiranen, Myllyojan Martat ry, Oulun seudun vaalipiiri  

Anneli Viitaluoma, Luovon Martat ry, Lakeuden vaalipiiri  

Marja Viirret, Pyhäjoen Martat ry Rannikon vaalipiiri  

Hallitukseen edelleen kuuluvat: 

Päivi Huitula, Ylivieskan Martat ry, Eteläinen vaalipiiri  
 
Kaisa Salmu, Oulunsuun Martat ry, Oulun seudun vaalipiiri  
 
Vuokko Kaiponen, Takkurannan Martat ry, Pohjoinen vaalipiiri  
 
Aino Hietala, Vaalan Martat ry, Oulujokivarren vaalipiiri 
 
Ehdokasasettelulomake on erillisenä liitteenä ja se on palautettava piiriin 14.10 mennessä. 
Lomakkeeseen toivotaan ehdokkaan selkeää esittelyä ja lisäksi ehdokkaan toivotaan esittäytyvän myös 
syyskokouksessa paikan päällä tai etäyhteydellä.  
 
Vaalipiirijako löytyy myös erillisestä liitteestä. 
 

Kahvituksia, muonituksia ja tarjoiluapua? 

Piiriin tulee lähes joka viikko joku kysely liittyen juhlien ja tilaisuuksien tarjoiluihin. Kaipaamme 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. 
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Vapaaehtoiseksi lasten kerhotoimintaan tai Seniorin eväät -hankkeen kursseille? 

Välipalakerhot Metsokankaan koululla ja Kaakkurin koululla alkavat syyskuun puolessa välissä, näihin 
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. 

Koulutus 21.9 klo 18-20 etäyhteydellä (TEAMS), ilmoittautuminen Helille tai tapahtumakalenterin kautta. 

 

Uusi marttarekisteri, käyttökoulutusta tarjolla 29.9 ja 25.10. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: 
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/marttarekisteri/ 

 

Syksyn kaikille avoimet ruokakurssit:  

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

18.10.Ruokailoa ikävuosiin, HUOM! klo 10-13 

18.10.Kotikeittiön kalaruoat 

25.10 Vaalea hapanjuurileivonta 

3.11.  Makua mausteilla 

24.11. Suolaiset leivonnaiset arkeen ja juhlaan 

15.12. Ruokalahjat 

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

 

Syyskuun 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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