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TOIMISTOT: Suljettuina 1.12.2017-11.1.2018 

Ilmoittautuminen joko sähköpostilla tai tekstiviestillä 14.1.2018 saakka. 
 
********************************************************************************* 
 
1. PUHEENJOHTAJAN TERVEISET 
 
Hyvää joulunodotusta martat! 

 
Pohjois-Savon ja Etelä-Savon Martat yhdistyivät vuoden alussa Savon Martoiksi. Tämä 
vuosi on mennyt muutoksen käytännön tehtävien toteuttamisessa. Työtä on ollut paljon, ja 
vielä on tehtävää, jotta kaikki tehtävät saadaan loppuunsaatettua kaikkien sääntöjen ja 
lakien mukaan. 

 
Kun on kysymys muutoksista, aina ei muutosten tekeminen ole helppoa. 
Muutosprosessissa tulee vastaan muutosvastarintaa ja välillä joudutaan tekemään 
kipeitäkin päätöksiä. Piirissä joudutaan miettimään asioita laajasta näkökulmasta, jotta 
saadaan tasavertaista toimintaa Savon alueelle. 

 
Kun marttayhteisössä on luottamusta, työ sujuu. Ihmiset tietävät, mitä heiltä odotetaan ja 
antavat toisillekin työrauhan. Luottamuksen rakentamisen peruselementtejä ovat yhteiset 
säännöt, jotka ovat kaikkien tiedossa. Päätöksiä tehdään aidosti yhdessä ja niissä pysytään, 
kunnes päätetään jotain muuta.  

 
Mitä luottamus on? Luottamus on psykologista turvallisuutta ja organisaation kannalta 
tärkeää sosiaalista pääomaa. Sosiaalinen pääoma kuvaa avointa dialogia ja tasavertaista 
yhteisöllisyyttä. Sen mekanismit, luottamus ja vuorovaikutus, edistävät tiedon kulkua 
ihmiseltä toiselle. Tällöin rakennetaan yhteisiä merkityksiä ja yhteistä ajattelua 
tulevaisuudesta ja tavoitteista. 

 
Luottamuksen rakentamiseen tarvitaan dialogia. Se on erilaisten näkemysten jakamista, 
yhdessä ajattelemista ja pohtimista, yhteisen näkemyksen ja ymmärryksen kehittämistä. 
Siihen kuuluvat läsnäolo, kuuntelu ja osallistuminen.  Tarvittaessa kysytään 
lisäkysymyksiä. 

 
Yhteisön on annettava jäsenilleen suuri toimintavapaus ja mahdollisuus toimia myös 
spontaanisti ja luovasti. Yhteisön jäsenten pitää silti noudattaa normeja, jotta ei ajauduta 
yhteisön sisäiseen kaaokseen. Pelisäännöistä sovitaan yhdessä, ja ne koskevat kaikkia 
marttayhdistyksiä. 
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Mitä seuraava keskustelu tuo mieleesi? 
 
Intiaani keskusteli lapsenlapsensa kanssa.  Hän sanoi: 
”Kaikissa meissä asuu kaksi taistelevaa sutta. Toinen heistä on paha. Se on viha, pelko, 
kateus, mustasukkaisuus, suru, ylimielisyys, itsesääli ja valhe. Toinen on hyvä. Se on ilo, 
rauha, rakkaus, toivo, tyyneys, nöyryys, hyväntahtoisuus, empatia, totuus ja luottamus.” 
”Kumpi susi voittaa?”, kysyi lapsi. ”Se, jota ruokit”, vastasi vanhus. 
 
Iso kiitos kuluneesta vuodesta henkilöstölle, luottamus- ja talkoomartoille! 
 
Marttaterveisin  Sonja Haapakoski puheenjohtaja 
 
2. SAVON MARTAT RY:N KOKOUKSET 
 
Savon Martat ry:n syyskokous pidettiin lauantaina 25.11.2017 Pieksämäellä. Piirin 
hallitukseen valittiin Tarja-Tuulikki Jokinen (Varkauden Marttayhdistys ry), Merja Ikonen 
(Mikkelin Marttaklubi ry), Irja Lyytikäinen (Suonenjoen Marttayhdistys ry) sekä Aija 
Ylönen (Juvan Kirkonseudun Martat ry). Edelleen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja 
Sonja Haapakoski (Pitkälahden Martat ry), varapuheenjohtaja Mervi Tinakari 
(Tahiniemen Martat ry), Sari Väisänen (Juvan Kirkonseudun Martat ry), Airi Väänänen 
(Kankaan Martat ry) ja Maarit Walta (Maaningan Martat ry). Kokous käsitteli ja hyväksyi 
esityslistalla olleet asiat. 
 
SAVON MARTAT RY:N YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS 
 
Aika: torstaina 28.12.2017 klo 10.00 alkaen 
Paikka: Savon Martat ry:n koulutustilat, Haapaniemenkatu 23, Kuopio 
Ohjelma 
klo 9.00 -10.00: Virallisten edustajien ja muiden kokoukseen osallistujien 
ilmoittautuminen, aamupala 
Kokouksessa käsitellään Etelä-Savon Martat ry:n tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-14.6.2017. 
 
Kokouskutsu on lähetetty jäsenille 16.10.2017. 
Ilmoittautumiset 15.12.2017 mennessä joko savon@martat.fi tai puh. 050 339 4261. 
 
Savon Martat ry:n jäsenet, alueen marttayhdistykset, ovat ilmoittaneet kokousedustajat 
piirin kokouksiin jo joko luottamushenkilöluettelolla tai ilmoittautuessaan Savon Martat 
ry:n kevätkokoukseen. Mikäli ylimääräiseen kokoukseen osallistuu edellä mainitulla 
tavalla ilmoitettu kokousedustaja, uutta valtakirjaa ei tarvita ylimääräiseen kokoukseen. 
 
Syyskokouksen valtakirja on oikeuttanut yhdistyksen edustajan edustamaan yhdistystä 
Savon Martat ry:n syyskokouksessa – ei muissa piirin kokouksissa. Ylimääräisen 
kokouksen valtakirjan postitamme pyynnöstä yhdistykselle. 
 
3. SAVON MARTAT RY:N STIPENDIT 
 
Savon Martat ry:n stipendien hakuaika on 1.11.–31.12. Päätökset myönnetyistä stipendeistä 
tehdään seuraavan vuoden 28.2. mennessä. 
Stipendejä voidaan myöntää marttajärjestön toimintaan liittyvään tarkoitukseen. 
Lisätietoja antaa Savon Martat ry:n toiminnanjohtaja Anne Matilainen, puh. 050 339 
4261, anne.matilainen@martat.fi. 

mailto:savon@martat.fi
mailto:anne.matilainen@martat.fi
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Savon Martat ry:n vuoden 2017 stipendit ovat haettavissa joko Savon Martat ry:n 
kotisivuilta www.martat.fi/marttapiirit/savo tai vapaamuotoisella hakemuksella Savon 
Martat ry/hallitus, Ajurinkatu 43, 70110 Kuopio.  
 
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 
Ellei muuta mainita! 
 
Järjestöillat klo 17–20, ilmoittautuminen: savon@martat.fi 
Savon Marttojen toiminnan esittelyillat. Ajankohtaiset asiat vuonna 2018 
marttatoiminnassa. Iltoihin ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Alueen 
jokaisesta yhdistyksestä toivotaan osallistuvan vähintään muutama martta. 
9.1.2018 Iisalmi, Iisalmen Visan tilat, Riistakatu 11 
10.1.2018 Kuopio, Haapaniemenkatu 23/ piirin tilat 
11.1.2018 Varkaus, paikka ilmoitetaan myöhemmin 
16.1.2018 Savonlinna, Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 
17.1.2018 Juva, Kunnantalo/Valtuustosali 
18.1.2018 Mikkeli, Hallituskatu 7 A 1/piirin tilat 

  
Järjestötapaamiset 
19.1.2018 klo 9–11 Mikkelissä ja klo 15–17 Kuopiossa, molemmat piirin tiloissa. 
Tule tapaamaan Marttaliitto ry:n kansalaistoiminnan johtajaa Reija Salovaaraa sekä Savon 
Martat ry:n toiminnanjohtajaa Anne Matilaista. 

  
Arkiruoka on järkiruokaa -ketjukoulutukset klo 17–20  
5.2.2018 Mikkeli, Hallituskatu 7 A 1, Savon Marttojen Opetuskeittiö (Etelä-Savo) 
6.2.2018 Iisalmi, paikka ilmoitetaan myöhemmin (Pohjois-Savo) 
6.2.2018 Savonlinna, Seurakuntakeskus Kirkkokatu 17, Savonlinna (Etelä-Savo) 
7.2.2018 Varkaus, paikka ilmoitetaan myöhemmin (Pohjois-Savo) 
8.2.2018 Pieksämäki, Kontiopuiston seurakuntakoti Kaarnatie 1, Pieksämäki (Etelä-Savo) 
8.2.2018 Kuopio, Haapaniemenkatu 23, Savon Marttojen Opetuskeittiö (Pohjois-Savo) 
12.2.2018 Juva, Juvan lukio (Etelä-Savo) 
Ruokakurssilla valmistetaan ruokaa kestävien ruokavalintojen periaatteella. Raaka-aineina 
käytetään kotimaisia elintarvikkeita ja tehdään kasvisvoittoista ruokaa helposti. 
Periaatteena ruokaohjeissa on: Hyvää ruokaa viidestä raaka-aineesta.  
 
Puutarhamartan ketjukoulutukset klo 17–20  
27.2.2018 Kuopio (Pohjois-Savo)  28.2.2018 Varkaus (Pohjois-Savo) 
20.3.2018 Savonlinna (Etelä-Savo) 
21.3.2018 Mikkeli, Hallituskatu 7/piirin tilat (Etelä-Savo) 
22.3.2018 Pieksämäki (Etelä-Savo)  1.3.2018 Iisalmi (Pohjois-Savo) 
Piirin kotipuutarhaneuvonnan voimavaroja suunnataan alueen puutarhamarttatoiminnan 
kehittämiseen. Alueella järjestetään 6 kpl puutarhamarttojen koulutustilaisuuksia. 
Tavoitteena on, että koulutuksiin osallistuu vähintään 60 puutarhamarttaa.  Koulutuksissa 
käsitellään vuodelle 2018 valittuja neuvonnan pääsisältöjä. Tavoitteena on tarjota 
puutarhamartoille mielenkiintoisia, tiiviitä neuvontapaketteja, jotka hän vie edelleen 
ketjukoulutuksena omaan yhdistykseensä.  
 
 

http://www.martat.fi/marttapiirit/savo
mailto:savon@martat.fi
mailto:mika.alaoutinen@martat.fi
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5. VERTAISMARTTA PIRKON KIRJE 
 
Rakas martta 
 
Lämmin ISO KIITOS sinulle, että olit mukana Marttojen ylistys 100 v. Suomelle 
aikaansaamassa juhlaa. Vain martat pystyy näin valtavan ihanaan talkoilla tehtävään 
voimanponnistukseen. Rahaakin jäi vielä, tarvikkeisiin meni pieni summa piirille ja n. 600 
€, joka käytetään Pikkukokkikurssiin 2018 vko10 hiihtolomaviikolla. Heta huolehtii 
koulutuksesta. Toivottaan, että kipinää syntyy ja marttatoiminta saa jatkoa. 
SUURKIITOS myöskin kaikille esiintyjille, mikä koskettava ja osaamisenkirjo meillä 
onkaan. Juhlassa mukana olleille, TE teitte siitä täydellisen. Erityiskiitos KATILLE. 
 
Matka joulun salaisuuteen alkaa hiljalleen. On kuin joku koskettaisi syvään kaipaukseen. 
On kuin joku sytyttäisi yöhön kynttilän, liekin, joka valollansa voittaa pimeän. 
Kirjoittaja Anna-Mari Kaskinen 
 
Vietetään joulu ja aloitetaan uusi vuosi kaiken tohinan jälkeen rauhaisasti. 
2018 alkuvuoden aikaan sovitaan tapaamisesta Kuopion yhdistysten kanssa. 
Nyt Flunssainen Pirkko TOIVOTTAA 
Teille kaikille Rauhaisaa joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2018. 
Vertaismarttanne Pirkko Rahkonen 
 
************************************************************************************* 

Joulu on kuusenneulasten 
ja sammuvien kynttilöiden tuoksua, 
ja hiljaista, onnellisen sykähdyttävää rakkautta, 
ja lahjoja, ja unta, 
jossa kasvoja hipovat enkelin siivet. 
Mika Waltari 

 
Toivotamme Rauhallista Joulun odotusta ja Marttailevaa Uutta Vuotta 2018! 
Terveisin Anne, Heta, Tiina, Satu, Helena, Mika ja Riikka 
 
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 
 
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 
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