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Hyvät Martat! 

Tässä tiedotteessa hieman ajankohtaista asiaa ja tietoa 
tulevista tapahtumista.  

Syyskokous pidettiin lauantaina 22.10 Oulussa. Kokouksessa 
vahvistettiin vuoden 2023 talousarvio ja 
toimintasuunnitelma, sekä valittiin piirin hallitukseen 
jäsenet erovuoroisten tilalle. 

Piirin hallitukseen vuonna 2023 kuuluvat Aino Hietala, Maija 
Pohjola, Vuokko Kaiponen, Anneli Viitaluoma, Päivi Huitula, 
Kaisa Salmu, Nonna Kostamo ja Päivi Väänänen. 
Puheenjohtajana Ilona Suppanen.  

Syyskokouksen yhteydessä myös toivoteltiin piirin 
pitkäaikaiselle toiminnanjohtajalle Taina Pirkolalle mukavia 
eläkepäiviä. Taina jää virallisesti eläkkeelle 1.12, mutta on jo 
nyt jäänyt lomalle.  

 

 

Tulevia tapahtumia 

Marraskuussa tarjolla kolme eri TEAMS:n välityksellä pidettävää marttailuun liittyvää iltaa: 

10.11 klo 17-18.30 Jäsenhankinnan A&O, ajatuksia ja ideoita yhdistyksen jäsenhankintaan. 
Monessa yhdistyksessä mietitään, että miten niitä uusia marttoja saataisiin mukaan toimintaan. 
Nyt on hyvä mahdollisuus osallistua yhdessä muiden kanssa kuuntelemaan piirin vertaismartan 
Kaisa Salmun alustusta aiheeseen ja vaihtamaan kokemuksia. Useampikin voi osallistua samasta 
yhdistyksestä. 

21.11 klo 17-18:30 Uuden jäsenen ilta, illan aikana kurkataan hieman järjestön rakenteeseen ja 
toimintaan aina valtakunnalliselta tasolta paikallisyhdistystasolle sekä keskustellaan marttailusta ja 
sen monista muodoista. Illan vetäjinä ja keskustelun alustajina toimivat piirin vertaismartat ja 
toiminnanjohtaja. Ilta tarkoitettu uusille jäsenille, sekä jäsenyydestä kiinnostuneille ja tottakai 
mukaan saa ilmoittautua myös pitkäaikaiset jäsenetkin.  

24.11 klo 17-18:30 Toiminnansuunnitteluilta, ensi vuoden toiminnan suunnittelu on jo kovasti 
käynnissä ja tästä illasta pääsetkin hakemaan ideoita oman yhdistyksen tulevaan toimintaan. Illan 
vetäjinä ja keskustelujen alustajina toimivat piirin vertaismartat. Iltaan voi osallistua useampikin 
jäsen samasta yhdistyksestä. 

 

Näihin kaikkiin yllä oleviin iltoihin ilmoittautumiset piirin tapahtumakalenterin kautta: 
https://www.martat.fi/pohjois-pohjanmaa/tapahtumat/ 

Ilmoittautumisesta tulee vahvistus antamaasi sähköpostiosoitteeseen.  

 

https://www.martat.fi/pohjois-pohjanmaa/tapahtumat/
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Yhdistysten yhteystiedot ja esittelytekstit ajan tasalle 

Huolehdittehan oikeat yhteystiedot meille tänne piiriin, jotta saamme välitettyä viestejä ja tietoja 
oikeille ihmisille yhdistyksissä. Myös pieni esittelyteksti yhdistyksen toiminnasta olisi tosi kiva! 
Tapaamme paljon jäsenyydestä kiinnostuneita ihmisiä ja mielellään heille antaisimme tietoa 
yhdistysten toiminnasta.  

 

Jouluruokia – ja leivonnaisia tilauksesta 

Päätimme tänä vuonna käyttää joulunalusviikon jouluruokien ja leivonnaisten valmistukseen ja 
niitä pääseekin pian jo tilaamaan. Viekäähän viestiä myös tutuillenne tästä mahdollisuudesta! 
Erillinen mainos tilausohjeineen ja hintoineen valmistuu lähiaikoina. 

 

Marttamekkoja myynnissä 

Marttalassa on myynnissä 2 perinteistä marttamekkoa edulliseen 50€ hintaan, koot välillä 38-40. 

 

Näillä loppuvuoden avoimilla kursseilla on vielä tilaa: 

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

24.11. Suolaiset leivonnaiset arkeen ja juhlaan 

15.12. Ruokalahjat 

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

 

Marraskuun terveisin! 

Anne, Helena, Heli ja piirin hallitus 

Yhteystiedot:  

Heli Similä, 

toiminnanjohtaja/kotitalousasiantuntija  

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

Anne Lampela, kotitalousasiantuntija 

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

Helena Paaso, kotitalousasiantuntija  

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

 

ps. Villasukkia Oulun kaupunginsairaalan saattohoito-osastolle voi tuoda Marttalaan edelleen. 

Junnukokkikurssit klo 16:30-19:30 

23.11. Makumatka Espanjaan 
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