
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UUDENMAAN MARTTOJEN 
YHDISTYSKIRJE 

5/2018 



 

Hei marttayhdistykset, 

 
Marraskuu on aluillaan ja ei voi kuin hämmästellä sitä, millä 

vauhdilla tämä syksy on sujahtanut. Uudet työtehtävät ovat 

varmasti lisänneet ajan nopean kulumisen tuntua, mutta kyllä 

osansa on ollut myös martta-tapahtumien runsaudella. 

 

Suurin osa tämän syksyn yhdistysten aluetapaamisista on tässä 

vaiheessa syksyä ohitse. Luvassa on vielä Espoon aluetapaaminen 

26.11. Vaikka tämä yksi tapaaminen on vielä edessä, voin jo tässä 

vaiheessa kiittää teitä kaikista niistä kohtaamisista kanssanne. 

Oli ilo tavata ja kuulla yhdistysten kuulumisia myös kasvotusten. 

Suuri kiitos kaikille järjestäjille ja osallistujille! 

 

Kuten tapaamisissa kerroin, Marttaliiton koko järjestöä koskevat 

teemat ja tapahtumat ensi vuodelle ovat pitkälti selvillä. Nyt 

onkin jo oiva aika tutustua ensi vuoden tapahtumiin ja ideoida 

yhdessä, miten ne voidaan ottaa huomioon oman yhdistyksen 

toiminnan suunnittelussa. Toiminnan suunnittelussa on hyvä muistaa 

myös meidän vapaaehtoiset martat, joita voi kutsua yhdistysten 

tapaamisiin. 

 

Me myös piirissä viimeistelemme ensi vuoden toimintasuunnitelmaa 

ja toivomme että löydätte tapahtumistamme ja koulutuksistamme myös 

teille mieluisia. Kannattaakin laittaa aikatauluja jo kalenteriin 

ja ilmoittautua myös juhlavuoden hyvinvointi-teemaiselle 

risteilylle. Siitä lisää tässä kirjeessä. 

 

Vielä hetki sitten joulu tuntui kaukaiselta, mutta nyt sitä jo 

huomaa tunnelmoivansa lähestyvää joulun aikaa. Monella 

yhdistyksellä on vielä joulumyyjäiset, joulupuuro tai jokin muu 

suuri ponnistus ennen jouluun laskeutumista. Toivottavasti 

tapaamme vielä ennen joulua esimerkiksi piirin joulupuurolla 

13.12. Olette kaikki oikein lämpimästi tervetulleita! 

 

 

 

 

 

Terveisin, 

 

Marjo Ranta 

ja koko Uudenmaan Marttojen väki. 

 

 

 
 
 
 

Seuraava 

yhdistyskirje 

ilmestyy 

helmikuussa 



   

 

TAPAHTUMIA JA TOIMINTAA 
 

Sukat äidille 
 
Sukat äidille on 120-juhlavuoden käsityötempaus. Lue lisää tempauksesta täältä. 

 

Jotta jo tammikuussa äidiksi tulevat saisivat villasukat, kerätään ensimmäinen sukkaerä jo 

joulukuussa 3.-9.12.2018.  

 

Sukkien keräyspisteet on julkaistu nettisivuilla, mutta siellä on vielä puutteita. Jos sinun 

yhdistyksesi voi kerätä alueen sukkia kootusti, pyydän ystävällisesti olemaan yhteydessä 

Ritva Ikoseen, ritva.ikonen@martat.fi. Näin saamme kaikkien sukat toimitettua. 

 
Joulumyyjäiset 
 
Monet yhdistykset järjestävät tähän aikaan upeita joulumyyjäisiä ympäri Uudenmaan 

aluetta. Katso alueenne myyjäiset sivuiltamme. 

 

Keräämme taas listaa alueen joulumyyjäisistä. Jos tahdotte omanne näkyviin sivuillemme, 

täyttäkää oheinen kysely 12.11. mennessä. Linkki kyselyyn. 

 

Kevään ruokakurssit 

 
Varaa paikkasi kursseille jo nyt! Kevään ruokakurssit on julkaistu ja ne tulevat myyntiin 

15.11. Jäsenenä sinulla on 1.12. saakka etuajo-oikeus kevään kursseille!  

Muista, että voit varata koko kurssin myös omalle yhdistyksellesi. 

 

 

 

 

TERVETULOA KANSSAMME PUUROLLE 

Uudenmaan Marttojen 
perinteinen joulupuuro järjestetään 13.12.  

Ilmoittaudu mukaan!  

 
 
 

https://www.martat.fi/marttakoulu/kasityoohjeet/sukat-aidille/
mailto:ritva.ikonen@martat.fi
https://www.martat.fi/ajankohtaista/marttojen-joulumyyjaisia-2018/
https://my.surveypal.com/Joulumyyjaisten-ilmoittaminen
https://www.martat.fi/wp-content/uploads/2018/11/Kurssit-kuvauksineen-kevat-2019.pdf
https://www.martat.fi/tapahtuma/uudenmaan-marttojen-joulupuuro/


   

 
VAPAAEHTOISTOIMINTA 

 

 

Haussa kässämarttojen vetäjälle työpari 
 

Olemme saaneet Uudenmaan Marttoihin kässämartoille uuden upean ryhmänvetäjän, Sari 

Varilon Anarkistimartoista. Sari kaipaa tehtäväänsä kuitenkin työparia, jotta tehtäviä 

voidaan jakaa. Tehtävä on osa piirin vapaaehtoistoimintaa ja se aloitetaan seuraamalla ja 

oppimalla nykyiseltä ryhmänvetäjältä.  

 

Tehtävän sisältö 

Toinen ryhmänvetäjä suunnittelee ja järjestää yhdessä Sarin kanssa mm. koulutuksia ja 

tapahtumia. Sari toivoo, että saisi työparilta tukea ja apua etenkin viestintään sekä 

kässämarttojen verkkosivun ja sosiaalisen median kanavien ylläpitoon.  

 

Ryhmävetäjänä kuulut myös piirin vapaaehtoistoiminnan kehittämisryhmään, joka tapaa 

2 kertaa vuodessa piirin kehityspäällikön johdolla. 

 

Lisätietoja 

Aino Posti, Uudenmaan Martat kehityspäällikkö 

aino.posti@martat.fi  

Tanja Rantanen, Kässämarttojen ryhmänvetäjä 

tanja.rantanen@martat.fi 

 

Lähetä 

Hakemus osoitteeseen aino.posti@martat.fi 

 

 

 

 

  

mailto:aino.posti@martat.fi
mailto:tanja.rantanen@martat.fi
mailto:aino.posti@martat.fi


   

Mukaan lapsiperhetoimintaan! 
 

Etsimme vapaaehtoisia marttoja, joilla on kiinnostusta ohjata lapsiperhetoimintaa, joka on 

suunnattu alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Kurssit pidetään 

päiväsaikaan. Saattaisiko teidän jäsen tai yhdistys olla kiinnostunut tulemaan mukaan 

koulutuksiin ja toimintaan? Lue lisää sivuiltamme. 

 

Tarjoamme 

• Piirin sekä liiton tuen: koulutukset ja materiaalit. 

• Vapaaehtoistoimijan todistuksen mukana olosta. 

• Mahdollisuus saada opintopisteitä, joita voi hyödyntää omissa opinnoissaan. 

• Osa suorituksia voi hyödyntää myös taitoavainsuorituksissa. 

• Vapaaehtoiselle maksetaan kaikki kulut. 

• Mahdollisuuden päästä vaikuttamaan ja tekemään hyvää. 

 

Ilmoittautumiset 

11.1.2019 mennessä aino.posti@martat.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puutarhamarttojen kevät 

 
Puutarhanaiset toivottavat Puutarhamartat tervetulleeksi seminaariin, jonka aiheena on 

Ilmastonmuutoksen vaikutus kotipuutarhassa - muuttuvatko lajit ja viljelytavat?  

Aika: lauantai 2.3. klo 13.00  

Paikka: Lapinlahden Lähteen auditorio, Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsinki. 

Maksu ja ilmoittautuminen. 

 

Ensi kevään muita aiheita: 

Juurikkaat ja niiden kasvatus. Luvassa sekä kasvimaa- että laatikkonäkökulma. 

 

Omenapuun istutus juhlavuoden kunniaksi. Lajiketietoa ja tietoa istutuksesta (ja 

omenapuun leikkauksista). 

 

Vieraslajit ja niiden torjunta sekä leviämisen estäminen. 

https://www.martat.fi/ajankohtaista/etsintakuulutus-oletko-etsimamme-martta/
mailto:aino.posti@martat.fi
https://www.puutarhanaiset.fi/ilmoittautuminen-tapahtumiin/


   

Marttamatka Etiopiaan 

 
Kainsainväliset martat tekivät Marttamatkan Etiopiaan 7.10.-16.10.2018. Uudenmaan 

Martoista matkalle osallistuivat vapaaehtoiset martat Aila Lindroos, Ritva Lindholm, 

Marketta Keituri ja Sanna Tiainen-Erkkilä sekä piirin kotitalousasiantuntija Olga Aula. 

 

Pyydä vapaaehtoinen kansainvälinen martta oman yhdistyksesi tai oman ja 

naapuriyhdistyksen yhteiseen marttailtaan kertomaan marttojen kansainvälisestä 

toiminnasta ja Marttamatkasta Etiopiaan! Ilta voi olla luentoesitys ja illassa voi myös 

tutustua etiopialaiseen ruokakulttuuriin.  

 

Lisätietoja: sanna.tiainen-erkkila@martat.fi 

 

Lue matkakertomusta marttamatkasta Etiopiaan täältä. 

 

Lue marttojen kansainvälisestä toiminnasta sivuiltamme.  

 

 

 
 

 

file:///C:/Users/marjo.ranta/Documents/Yhdistyskirje/sanna.tiainen-erkkila@martat.fi
https://www.martat.fi/blogi/marttamatka-etiopiaan/
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/kansainvalinen-toiminta/


 

VUODEN 2019 MARTTATOIMINTAA  

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Lataa oma kalenteripohja yhdistykselle täältä. 

 
 
 
 

Tervetuloa viettämään kanssamme hyvän olon päivää 6.4.2019. 
 
Uudenmaan Martat täyttävät 90-vuotta. Juhlavuoden kunniaksi järjestämme 
Marttaristeilyn Tallinnaan. Päivän kestävällä matkalla pääset tutustumaan muihin 
marttoihin, kuulet mielenkiintoisia luentoja hyvinvointiin liittyen, nautit herkullista 
ruokaa hyvässä seurassa ja pääset nauttimaan Tallinnan tunnelmasta.  
 
Ostamalla ennakkolipun saat risteilyn edullisemmin. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 
sivuillamme. 

https://www.martat.fi/marttapiirit/uusimaa/vapaaehtoismartat/
https://www.martat.fi/marttapiirit/uusimaa/vapaaehtoismartat/
https://www.martat.fi/wp-content/uploads/2018/11/Martta_vuosikalenteri2019.pdf
https://www.martat.fi/tapahtuma/hyvan-olon-paiva-marttojen-hyvinvointiristeily-tallinnaan/


   

 
Juhlavuoden paitatilaus 
 
Marttaliitto toi lokakuussa myyntiin juhlavuoden logolla olevan t-paidan. Valitettavasti 
paitaa tuli myyntiin vain pieni määrä, eikä läheskään kaikki yhdistykset saaneet paitaa, 
vaikka olisivat halunneet.  
 
Kyseinen ennakkotilaus koski pientä paitaerää. Virallinen juhlavuoden t-paita tulee 
myyntiin tammikuussa 2019. Tätä paitaa on saatavilla suuri erä, joten sitä riittää kaikille 
halukkaille. Yksityiskohdat paitatilauksesta selviävät myöhemmin. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Tulossa!  
 

Maailman suurimman 

marttaillan materiaalit, kuten 

ohjelman toimintaohjeet, 

videomateriaali, juhlakakun 

ohje sekä vinkkejä illan 

järjestämiseen.  

 

Ohjeistus julkaistaan 26.11.2018 

ilmestyvässä Martat-lehdessä 

6/2018 sekä verkkosivuilla. 

martat.fi/maailman-suurin-marttailta.

