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Kevättä kohti mennään! 

Oikein mukavaa helmikuuta teille kaikille! Vuosi on lähtenyt 
vauhdikkaasti käyntiin, viime vuosi on melkein jo paketoitu ja 
katseet on käännetty kohti kevättä ja kesää. Marttayhdistykset 
ovat varanneet meiltä paljon kursseja tälle keväälle ja myös 
muille kursseille ja luennoille on ollut tilausta. Tästä olemme 
todella iloisia! Jos yhdistys toivoo kursseja tai vierailuja piiristä, 
niin syksynkin osalta kannattaa jo piakkoin päiviä kysellä. 
Kurssitarjotin löytyy liitteenä. 

Varautumisen teemavuosi näkyy piirin toiminnassa 
mahdollisuuksien mukaan kaikissa tapahtumissa ja kotivara-
näyttely on ollut Marttalan ikkunassa avoimien ovien päivästä 
lähtien ja sitä tullaan kokoamaan erilaisiin tapahtumiin pitkin 
tätä vuotta, muita varautumisen teemoja unohtamatta. 

Tähän tiedotteeseen on lyhyesti koottu pari tärkeää asiaa ja 

tietoja tulevista tapahtumista. Välitäthän tätä eteenpäin 

yhdistyksessäsi, kiitos! Tiedotteet viedään aina myös piirin 

nettisivuille kaikkien luettavaksi. 

 

Kevätkokouspäivä 15.4.2023 Oulussa 

Piirin kevätkokous on lauantaina 15.4 Oulussa, paikka tarkentuu myöhemmin. Kokouspäivänä 

järjestetään myös viime vuoden tapaan erilaisia koulutuksia martoille. Alustavasti aiheiksi on 

ajateltu kompostointikoulutusta ja kahvitus- ja muonituskoulutusta, joka sisältää myös käytännön 

ruoanvalmistusta sekä mahdollisesti lisäksi vielä kotivara -kuntoon koulutusta tai sitten 

ajankohtaista yhdistysten toiminnassa -koulutusta.  Näihin saatte halutessanne vielä vaikuttaa 

laittamalla viestiä piiriin. Lisätietoja ja tarkempi ohjelma tulee myöhemmin. 

Toiminnan tilastointi vuodelta 2022 

Piirin toimintakertomukseen olisi kiva saada mukaan myös yhdistysten tapahtumien yhteenvetoa 

viime vuodelta, jotta saamme kokonaiskuvaa koko piirin alueen marttojen toiminnasta ja siitä, 

kuinka paljon me vuosittain ihmisiä tavoitamme. Jostain syystä emme saa tilastointiohjelmasta 

yhdenkään yhdistyksen tietoja näkyville, joten jos haluatte yhdistyksen viime vuoden 

tapahtumien näkyvän piirin toimintakertomuksessa, niin laittakaa niistä koonti Helille 

viimeistään 6.3. 

Koulutuskysely ja mahdollisuus lähettää muita terveisiä piiriin nimettömästi 

Viime vuoden tapaan, voitte käydä vastaamassa tämän linkin takaa kyselyyn: 

https://forms.gle/bBWrYfkSNF4YWhnr7 

Viime vuonna saimme kyselyyn 14 vastausta, toivomme tänä vuonna vähän enemmän vastauksia 

     

https://forms.gle/bBWrYfkSNF4YWhnr7
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Kevään kaikille avoimet ruokakurssit:  

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

28.2. Miesliesi -kurssi pojille ja isille (miespuoliselle 

aikuiselle) 

14.3. Martan koti ja keittiö: Vaalea hapanjuurileipä 

30.3. Martan koti ja keittiö: Kasviskeittiöstä kaikille. 

11.5. Martan koti ja keittiö: Suolaiset leivonnaiset 

arkeen ja juhlaan 

 

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

 

Muita asioita: 

• Marttavaatteiden yhteistilaus? Jos on tarvetta tilata t-paitoja, huppareita tai muita 
marttavaatteita ja haluatte osallistua yhteistilaukseen, niin yhteys Heliin viimeistään 27.3. 
 

• Naisten valmiusliiton järjestökoulutus Oulussa ti 21.2 klo 17:30, tarkemmat tiedot ja linkki 
etäosallistumista varten on tiedotteen liitteenä. 
 

• Pohjoismaiset Marttapäivät Kuopiossa kesäkuussa. 
Savon Martat järjestää Pohjoismaiset Marttapäivät Kuopiossa 15.-17.6.2023. Tiedotteen 
liitteenä kutsu ja ohjelma.  

• Marttaliitto järjestää paljon erilaisia avoimia koulutuksia ja webinaareja yhteistyössä 
monien eri tahojen kanssa, niitä voit käydä tutkimassa täältä: 
https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/marttaliiton-koulutukset-ja-
webinaarit/ 

• Yhdistystoimijan koulutuskalenterin löydät täältä: 
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminnan-suunnittelu/yhdistystoimijan-
koulutuskalenteri/ 
 

 

Helmikuun 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 

Junnukokkikurssit klo 16:30-19:30 

2.3. Annos Afrikkaa 

28.3. Retkieväät 

4.4. Makeaa pääsiäistä 

4.5. Nyt leivotaan suolaista ja makeaa 
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