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*********************************************************************************
1. TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET/ PIIRIN KUULUMISET
Syksy alkaa jo kääntyä vähitellen talven puolelle. Moni kaipaa näin syksyisin mukavaa
harrastusta- onko lähipiirissäsi, ystävissäsi joku, jonka voisit kutsua mukaan marttoihin?
1.11.2017 jälkeen marttoihin liittyneiden ei tarvitse maksaa jäsenmaksua tältä vuodelta,
mutta he saavat Martat-lehden joulunumeron.
Nyt kannattaa kutsua heidät mukaan tutustumaan marttojen toimintaan.
Yhdistyksiinne on saapunut jäsentilasto. Tarkistakaa tiedot ja muistuttakaa maksamatta
jättäneitä jäseniänne onko lasku vahingossa hukkunut johonkin, ettei jäsenyys pääty
vuoden vaihteessa.
Etelä-Savon Marttojen aloitteesta alkanut piirien yhdistäminen tapahtui 1.1.2017 ja Savon
Marttojen ensimmäinen vuosi alkaa kääntyä loppua kohden. Monia haasteita on vuoden
aikana kohdattu, mutta niistä kaikista on vähitellen selvitty. Olemme nyt kahdessa
maakunnassa toimiva Savon Martat ry, jolla on kaksi tytärosakeyhtiötä.
Toimintojen ja toimintatapojen yhdistäminen on vaatinut minulta tänä vuonna paljon
työaikaa ja vaatii vielä loppu vuonnakin. Marttaliiton antama yhdistämistuki on tullut
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tarpeeseen, mutta ei poista yhdistymiseen perusteena ollutta asiaa – piirin
miinusmerkkinen talous.
Tänä vuonna on muuttunut tai uudistunut kaikki, alkaen käyttämistämme tilitoimistoohjelmistoista marttajärjestön nettisivuihin.
Yhdistyminen ei ole vielä pienentänyt tehtävän hallinto- tai järjestötyön määrääpäinvastoin nyt työaikani piirin toiminnanjohtajana on vain 80 % täysistä tunneista, osa
on kohdistettu osakeyhtiöön. Työparinani on Kuopion toimistossa osa-aikainen
toimistosihteeri. Ilman hänen sitoutumistaan työtehtäviin moni asia olisi jäänyt
puolitiehen. Teemme Helenan kanssa nyt kahden entisen piirin työt puolella työajalla
verrattuna vuoteen 2016.
Tämän vuoksi olemme joutuneet sopeuttamaan piirin toimintaa: Pohjois-Savon alueella
piirin toimisto on jo aiemminkin ollut avoinna vain maanantaisin sekä kesäisin ja joulun
aikaan kiinni. Kesän alusta olemme kokeilleet samaa käytäntöä myös Mikkelissä. Nämä
ovat asioita, joilla yritämme tehdä säästöjä. Toimiston auki pitäminen sitoo piirin
työntekijän olemaan paikalla, vaikka asiakkaita ei kävisikään. Toimiston aukioloajan
vähentäminen vapauttaa työntekijän muihin töihin.
Mikkelissä ei ollut tänä syksynä sieniasiantuntijaa fyysisesti paikalla, mutta
kotitalousasiantuntijamme, keruutuotetarkastaja Heta tunnisti sieniä Mikan lähettämien
kuvien ja lisätietojen avulla. Mikkelin Kenkäverossa pidettiin marttojen perinteinen
sieninäyttely vapaaehtoistoimijoiden voimin.
Kotitalousasiantuntijoiden työhön yhdistyminen ei ole merkittävästi vaikuttanut. Heta
vastaa Pohjois-Savon alueen ja Satu Etelä-Savon alueen kotitalous- ja hankeneuvonnasta,
kuten tähänkin saakka.
Kotipuutarha- ja ympäristö sekä marttajärjestön opintotoiminnasta vastaava Tiina on
pitänyt vuosittain puutarhamarttojen koulutukset, ensi vuonna myös Etelä-Savon
maakunnassa.
Marttajärjestön strategiassa vuosille 2017-2019 toiminnantavoitteena on mm.
”Lisäämme toimintaamme, vaikuttavuuttamme ja jäsenmääräämme”.
Ensi vuonna piirin tarjonta marttayhdistyksilleen on molemmat maakunnat kattava ja
monipuolinen – tasapuolisesti, molemmat maakunnat huomioiden olemme
toimintasuunnitelmaa koostaneet. Toimintasuunnitelmassa tarjoamme monia erilaisia
ketjukoulutuksia ja valmistaudumme loppuvuodesta marttajärjestön 120 juhlavuoteen.
Vapaaehtoistoimijat, marttamme, ovat aina olleet piirille tärkeä voimavara ja toiminnan
tukija. Kässämartat ovat pitäneet työnäytöksiä, kahvioissa on ollut talkoolaisia, on tehty
vauvanpeittoja ja sukkia sekä veteraanisukkia, ketjukoulutetut martamme pitäneet
monenlaisia tilaisuuksia, on esitelty Hetki on käsillä – näyttelyä, listaa voisi jatkaa
loputtomiin.
Suurkiitos kaikille.
Lopuksi haluan kiittää marttayhdistyksiämme syntymäpäiväni muistamisesta, kiitos.
Toiminnallista – marttailevaa loppu vuotta,
Anne
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2. SAVON MARTAT RY:N SYYSKOKOUS
Savon Martat ry:n syyskokous pidetään lauantaina 25.11.2017, Pieksämäen
seurakuntatalolla, Keskuskatu 27, Pieksämäki klo 10 alkaen.
Kokousjärjestelyjen onnistumiseksi pyydämme ilmoittamaan kaikki kokoukseen
osallistujat Marttalaan 6.11.2017 mennessä joko
savon@martat.fi tai maanantaisin puh. 050 339 4260.
Syyskokouspaperit tämän kirjeen liitteenä.
Lähetämme kokouspaperit piirin jäsenille/ marttayhdistyksille jaettavaksi
marttayhdistyksen valitsemalle kokousedustajalle.
Kokoukseen osallistumismaksu on kaikilta 20 euroa.
3. RITVA OTVA
Savon Marttojen Etelä-Savon alueen aluejohtaja Ritva Otva jää eläkkeelle 1.11.2017.
Vietämme Ritvan läksiäisjuhlaa 31.10.2017 Mikkelin toimistossamme klo 10-16.
Ilmoittautuminen puh. 040 353 3123 tai mika.alaoutinen@martat.fi 24.10.2017 mennessä.
Lämpimästi tervetuloa!
4. TULEVIA KURSSEJA JA TAPAHTUMIA
Ilmoittautuminen viimeistään 10 päivää ennen!
Pohjois-Savon maakunta: savon@martat.fi tai puh. 050 339 4260
Etelä-Savon maakunta: mika.alaoutinen@martat.fi tai puh. 040 353 3123
Marttayhdistysten luottamushenkilöiden koulutus klo 10-14
28.10.2017 Mikkeli
Anne Matilainen kertoo marttajärjestön ajankohtaisista asioista ja Mika Alaoutinen
nettisivu-uudistuksesta.
Opintotoiminnan esittely. Marttaopintojen mahdollisuudet - osallistua, oppia ja kehittää!
Marttaopinnot: Taitoavaimet, harrastusmerkit ja osaajapassit (5-20op).
Marttojen opintovastaava Tiina Ikonen kertoo marttojen opinnoista, sisällöistä ja
suorittamisesta. Tilaisuuden yhteydessä on myös mahdollista aloittaa opintojen
suorittaminen ja
Samalle päivälle on mahdollista sopia myös ryhmä- tai yksilöohjaushetkiä
opintovastaavan kanssa. Sovi näistä ennakkoon Tiinan kanssa, tiina.ikonen@martat.fi,
puh 0503394262.
Suomi hyvää ketjukoulutukset klo 17–21
24.10.2017 Iisalmi, Juhani Ahon koulu, Päiviönkatu 8
25.10.2017 Varkaus, Könönpellon seurakuntatalo, Atolantie 1
26.10.2017 Kuopio, Savon Marttojen Opetuskeittiö, Haapaniemenkatu 23/ B-ovi
Suomen 100-vuotissyntymäpäivän kunniaksi kootaan itsenäisyyspäivän menu
tarjoiluehdotus ruokaohjeineen.
Tavoitteena on juhlistaa Suomen 100-vuotisjuhlavuotta kokoontumalla yhteisen pöydän
ääreen. Martat haluavat edistää yhteisöllisyyttä ja yhdessä syömisen kulttuuria.
11.11.2017 Marttojen ylistys Suomelle – juhla, Kuopio
Tervetuloa marttayhdistystemme järjestämään juhlaan
la 11.11.2017 klo 14 alkaen Kuopion kaupungintalolle.
Tanssia, lauluja, runoja, ynnä muuta mukavaa ohjelmaa….
Kahvitteluun on varattu runsaasti aikaa.
Tule juhlimaan kanssamme ja tapaamaan muita marttoja.
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Ilmoittautuminen marttayhdistyksittäin 3.11.2017 mennessä
vertaismartta Pirkko Rahkoselle joko
pirkko.rahkonen@dnainternet.net tai puh. 0500 174 630.
Yhdistykset järjestävät arpajaiset, joiden tuotto ohjataan piirin kotitalousneuvontaan.
Arpajaiset palkinnot voi tuoda Ajurinkadun Marttalaan 3.11.2017 mennessä.
Sydämellisesti tervetuloa!
23.11.2017 Gluteeniton leivonta klo 17–21, Kuopio/ Opetuskeittiö
Gluteeniton leivonta eroaa tavallisesta leipomisesta, mutta onnistuu, kun oppii muutamia
niksejä. Gluteenitonta ruokavaliota noudattavat keliakiaa sairastavat, mutta myös muista
syistä viljojen gluteenia karttavat. Kurssilla leivotaan gluteenittomasti leipää sekä suolaisia
ja makeita herkkuja. Tutustutaan gluteenittoman leivonnan raaka-aineisiin.
25.11.2017 Savon Martat ry:n syyskokous klo 10–14, Pieksämäellä
Kokouspaperit kirjeen liitteenä.
5. LEA AALLON RAHASTO
Savo-Karjalan Marttapiiriliiton entinen toiminnanjohtaja Lea Aalto kuoli Mikkelissä
syyskuussa 1998.
Testamentissaan hän määräsi, että Marttaliitolle luovutetaan omaisuutta, josta tulee
muodostaa rahasto.
Rahaston yhtenä tarkoituksena on myöntää varoja seuraavaa kohteeseen:
 toiminta-avustukset Etelä-Savon alueella 25, 50 ja 75 vuotta täyttäville
marttayhdistyksille.
Marttayhdistykset tekevät avustushakemukset Marttaliittoon talous- ja hallintojohtaja
Reijo Petrellille (reijo.petrell@martat.fi ) tai Marttaliitto ry, Reijo Petrell, Lapinlahdenkatu
3 A, 00180 Helsinki
*************************************************************************************
Savon Martat ry:n työntekijöiden yhteystiedot:
Toiminnanjohtaja Anne Matilainen, p. 050 339 4261, anne.matilainen@martat.fi
Marttajärjestön opintovastaava, kotipuutarha- ja ympäristöasiantuntija Tiina Ikonen
p. 050 339 4262, tiina.ikonen@martat.fi
Kotitalousasiantuntija Heta Nykänen
p. 050 339 4259, heta.nykanen@martat.fi
Toimistosihteeri Helena Varmo/ Kuopio, p. 050 339 4260, savon@martat.fi
Etelä-Savon aluejohtaja Ritva Otva, p. 050 581 3690, ritva.otva@martat.fi
Kotitalousasiantuntija Satu Räsänen p. 044 022 8915, satu.rasanen@martat.fi
Viestintäassistentti Mika Alaoutinen/ Mikkeli p. 040 353 3123, mika.alaoutinen@martat.fi
Kotitalousasiantuntija Riikka Roivainen, riikka.roivainen@martat.fi

