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*********************************************************************************
1. SAVON MARTAT RY:N KEVÄTKOKOUS
Savon Martat ry:n kevätkokous pidettiin lauantaina 29.4.2017 Varkaudessa.
Kokouksen aluksi Marttaliitto ry:n puheenjohtaja Lea Sairanen kertoi ajankohtaisista
asioista.
Yhdistymissopimuksen mukaisesti puheenjohtajana vuodet 2017–2018 toimii Sonja
Haapakoski.
Kokous valitsi Savon Martat ry:n hallituksen jäseniksi vuosiksi 2017–2018 seuraavat
martat: Mervi Tinakari, Sari Väisänen, Airi Väänänen ja Maarit Walta.
Kokous valitsi Savon Martat ry:n hallituksen jäseniksi vuodeksi 2017 seuraavat martat:
Merja Ikonen, Tarja-Tuulikki Jokinen, Elli Laukkanen ja Irja Lyytikäinen.
Kokouksen lopuksi muistettiin vuoden lopulla eläkkeelle jäävää Etelä-Savon aluejohtajaa
Ritva Otvaa.
2. MARTTAYHDISTYSTEN VERKKOSIVUT JA PIIRIN FB-SIVUT
Marttaliiton tiedotteesta: Yhdistyksiä muistutetaan yhdistysten uusista
verkkosivumahdollisuuksista ja tarvittavista toimenpiteistä sekä kannustetaan hakemaan
tunnukset ja luomaan omat esittelysivut.
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Mikäli yhdistys ei ole hakenut tunnuksia 30.9.2017 mennessä, yhdistys poistetaan
verkkosivujen yhdistyslistalta.
Saatte tunnukset sivuille Marttaliitosta lähettämällä yhdistyksenne nimen, kotisivuista
vastaavan henkilön nimen sekä yhdistyksenne sähköpostiosoitteen osoitteeseen:
martat.verkkouudistus@martat.fi. Mikäli yhdistyksellänne ei vielä ole omaa
sähköpostiosoitetta, suosittelemme teitä luomaan sen esimerkiksi Gmail-palvelulla.
********************************************************************************
Viestintäassistenttimme Mika Alaoutinen auttaa Savon alueen yhdistyksiä omien
verkkosivujen luomisessa.
Mikan tavoittaa: mika.alaoutinen@martat.fi tai puh. 040 353 3123.
Mikalle voi myös laittaa kuvia ja tekstiä yhdistystemme tulevista tai menneistä
tapahtumista ja marttailloista Savon Martat vinkkaa Facebook-sivuille laitettavaksi.
3. MARTTOJEN TUETUT LOMAT SYKSYLLÄ 2017
Martat on hakenut Hyvinvointilomat ry:ltä martoille tuettuja ryhmälomia.
Hyvinvointilomat ry järjestää lomat RAY:n (Stean) tuella.
Lomakohteet:
Kuopion seutu: Kylpylähotelli Rauhalahdessa 9.10 - 14.10.2017
Hakuaika on 13.5. - 11.7.2017
Mikkelin seutu: Kyyhkylän kartanossa 6.11. - 11.11.2017
Hakuaika on 10.6. - 8.8.2017
Loman sisältö:
Lomaan kuuluu täysihoito, majoitus kahden hengen huoneessa, lomapaikan allasosaston
käyttö, yleinen vapaa-ajan ohjelma ja ryhmän ohjelma.
Hakeminen:
Hakemukset voi tehdä sähköisesti suoraan Hyvinvointilomille,
osoitteella: www.hyvinvointilomat.fi/Hae lomalle
tai tilaamalla manuaalisesti täytettävän lomakemuslomakkeen puh. 010 30 3400
tai sähköpostilla toimisto@hyvinvointilomat.fi. (Mukana 1 lomake/ yhdistys, voi kopioida)
Hakemus täytetään huolellisesti. Puutteellisesti täyttyjä hakemuksia ei käsitellä.
Henkilötunnus ilmoitetaan täydellisenä sekä muut henkilö- ja osoitetiedot, myös puolison
tiedot täytetään tulotietoineen, vaikka hän ei osallistuisi lomalle.
Avio-/avoparia kohden tehdään 1 hakemus, jos lomaa anotaan yhdessä samalle
ajankohdalle. Lomatuen tarpeen perustelut ovat välttämättömät. Lomalle voi päästä joka
toinen vuosi ja loman saantiin vaikuttavat taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset syyt.
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Lomatukihakemukseen merkitään sille varattuun kohtaan tieto järjestöstä/yhdistyksestä,
jonka varaamaa lomajaksoa anotaan. Tässä tapauksessa Marttayhdistys.
Mikäli haet lomalle ystävän kanssa merkitse se myös ja ystävän nimi.
Tarja Långille on hyvä ilmoittaa hakemuksesta joko puhelimella numeroon
050-526 0107
tai sähköpostilla tarja.lang@dnainternet.net.
Hyvinvointilomat neuvottelee ryhmäkoosta lomanjärjestäjien kanssa ja hyväksyy
lomalaiset RAY:n lomatukeen oikeuttavin perustein.
Lomalle hakeminen ei edellytä marttajäsenyyttä ja sinne voi hakea kuka tahansa.
Mukaan pääsee n. 30 henkeä. Loman omavastuuosuus on 125 €/aikuinen hlö.
Matkakulut ovat omakustanteiset.
Myönteisestä lomatukipäätöksestä ilmoitetaan hakijalla n. 2 kk ennen loman alkamista.
Peruutukset osallistumisesta tehdään suoraan mahdollisimman aikaisin lomajärjestöön.
RENTOUTTAVAA LOMAA JA ILOISTA YHDESSÄOLOA
Savon Martat ry, Pitkälahden Martat ry
4. VUODEN 2017 MATKAT
Vielä muutama paikka vapaana Savon Marttojen kesämatkoille!
Ilmoittautuminen ja lisätietoja 22.6.2017 mennessä joko savon@martat.fi tai
jättämällä viesti numeroon: 050 339 4260 (soitamme sinulle).
Molemmilla matkoilla matkanjohtajana piirin puheenjohtaja Sonja Haapakoski.
Ahvenanmaa ja saaristo 7.-9.8.2017
Matkan hinta: hlö 405 €
Hintaan sisältyy
– bussikuljetukset Iisalmesta ja Kuopiosta Pohjolan Matkan nykyaikaisella tilausbussilla,
joka on ryhmänne omassa käytössä koko matkan ajan
– laivamatkat Ahvenanmaan saaristolautoilla Vuosnainen-Åva ja Torsholma-Hummelvik
sekä Viking Linjan Grace-laivalla Maarianhamina – Turku kansipaikoin
– majoitus kahden hengen huoneissa hotelli Gullvivanissa Brändössä ja hotelli Cikadassa
Maarianhaminassa yhteensä 2 yötä
– puolihoito sisältäen aamiaiset, kaksi lounasta ja yksi päivällinen sekä yhdet
pannukakkukahvit ohjelman mukaisesti
– Viking Gracella buffetpäivällinen ruokajuomineen
– ohjelman mukaiset opastukset ja sisäänpääsymaksut
Lisämaksusta: yhden hengen huoneen lisämaksu 66 € / hlö / 2 yötä
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Naantali ja Turku 1.-3.8.2017
Matkan hinta 420 € / hlö
Hintaan sisältyy:
– bussikuljetukset Kuopio -Pieksämäki / Savonlinna -Mikkeli Pohjolan Matkan
nykyaikaisella tilausbussilla, joka on ryhmämme omassa käytössä
– majoitus Original Sokos Hotel Hamburger Börssissä jaetussa kahden hengen huoneessa
kaksi yötä
– aamiaiset hotellissa
– puolihoito sisältäen kaksi päivällistä, yhden lounaan ja yhdet kahvit + kahvileivät
ohjelman mukaan
– hotellin asiakassauna
– sisäänpääsymaksut ja opastukset kohteissa ohjelman mukaan
– teatterilippu Naantalin Emma teatteriin Fingerpori näytökseen
Lisämaksusta - yhden hengen huoneen lisämaksu 85 € / hlö / 2 yötä
*************************************************************************************
Savon Martat ry:n työntekijöiden yhteystiedot:
Toiminnanjohtaja Anne Matilainen
puhelin 050 3394 261, anne.matilainen@martat.fi
Marttajärjestön opintovastaava, kotipuutarha- ja ympäristöasiantuntija Tiina Ikonen
puhelin 050 3394 262, tiina.ikonen@martat.fi
Kotitalousasiantuntija Heta Nykänen
puhelin 050 3394 259, heta.nykanen@martat.fi
Toimistosihteeri Helena Varmo
puh. 050 339 4260, savon@martat.fi
Etelä-Savon aluejohtaja Ritva Otva
puh. 050 581 3690, ritva.otva@martat.fi
Kotitalousasiantuntija Satu Räsänen
puh. 044 022 8915, satu.rasanen@martat.fi
Viestintäassistentti Mika Alaoutinen
puh. 040 353 3123, mika.alaoutinen@martat.fi
Kotitalousasiantuntija Riikka Roivainen
riikka.roivainen@martat.fi
Järjestämme kursseja ja luentoja yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa

