
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UUDENMAAN MARTTOJEN 
YHDISTYSKIRJE 

1/2019 



 

Hei marttayhdistykset, 

 
Ja hyvää alkanutta juhlavuotta. Marttaliiton ja Marthaförbundetin 

juhlavuosi on lähtenyt upeasti liikenteeseen. Tammikuun lopussa 

saimme seurata, kuinka Martat ympäri Suomen kokoontuivat Maailman 

Suurimman Marttaillan viettoon. 

 

Yhdistyksissä vietetään näin helmikuussa vuosikokousten aikaa. 

Liitimme tähän yhdistyskirjeeseen muistilistan muistettavista 

asioista. Sieltä tärkeimpänä nostaisin yhteystietojen 

päivittämisen tärkeyden. Muutokset tulee tehdä sekä 

yhdistysrekisteriin että jäsenrekisteriin. Uuden puheenjohtajan 

yhteystiedot ilmoitetaan myös meille piiriin. 

 

Kevään aluetapaamiset käynnistyvät jo kuukauden kuluttua. Viime 

syksyn aluetapaamiset saivat kiitosta, mutta yhteistä aikaa 

keskustelulle toivottiin enemmän. Täten pyrimmekin nyt keväällä 

vastaamaan teidän pyyntöönne ja jättämään tarpeeksi aikaa 

yhdistysten kuulumisille, niille tärkeille kohtaamiselle.  

 

Kerromme yhdistyskirjeessä myös juhlavuoden tuotteista ja 

tapahtumista. Yhtenä tapahtumavinkkinä mainittakoon uusimman 

marttajärjestön historiateoksen kirjoittajan Ville Jalovaaran 

pitämät luennot Helsingin työväenopistossa. Luennot järjestetään 

perjantaisin maaliskuun aikana. 

 

Vielä muistutuksena, että tämä yhdistyskirje toimitetaan 

yhdistysten puheenjohtajille ja yhdistysten omiin sähköposteihin. 

Muistattehan siis levittää yhdistyskirjeen tietoja yhdistyksessäsi 

niiltä osin, kun koette niiden koskevan jäseniänne.  

 

 

Toivottavasti tapaamme aluetapaamisissa, juhlavuoden tapahtumissa 

tai muun marttailun merkeissä. 

 

Ja oikein ihanaa lähestyvää Ystävänpäivää kaikille! 

 

 

Terveisin, 

 

Marjo Ranta 

ja koko Uudenmaan Marttojen väki. 

 

 

 
 
 
 
 

Seuraava 

yhdistyskirje 

ilmestyy 

huhtikuussa 



   

YHDISTYKSEN MUISTILISTA 
 

Tammi-helmikuu Maalis-huhtikuu 

 
Vuosikokous 

 
• Kolme viikkoa ennen 

Hallituksen on jätettävä edellisen 
vuoden tilit ja yhdistyksen hallintoa 
koskevat asiakirjat 
toiminnantarkastajille. 

• Kaksi viikkoa ennen 
Toiminnantarkastajien on annettava 
toiminnantarkastuskertomus 
yhdistyksen hallitukselle. 

• Viikkoa ennen 
Varsinainen vuosikokouskutsu 
toimitetaan kaikille jäsenille. 

 
Kokouksen jälkeen 

 
• Viestitään jäsenille vuosikokouksen 

päätökset. Vuosikokouksen 
pöytäkirja ja asiakirja arkistoidaan. 

• Vuosikokouksessa valittu uusi 
hallitus järjestäytyy.  

• Yhdistysrekisteriin tehdään 
muutosilmoitus. 

• Päivitetään jäsenrekisteriin uudet 
vastuuhenkilöt ja ilmoitetaan 
puheenjohtajan yhteystieto piiriin 
(mikäli puheenjohtaja vaihtuu). 

• Ilmoitetaan uusien 
vastuuhenkilöiden tiedot keskeisille 
yhteistyötahoille. 

 
Jäsenmaksulaskut 

• Helmikuussa yhdistykset laittavat 
jäsenmaksulaskut toissijaisille 
jäsenille. 

 
Aluetapaamiset 

 
• Osallistutaan piirin järjestämään 

marttayhdistysten aluetapaamiseen 
 

Piirin vuosikokous 
 

• Järjestetään 4.5.19. 
• Hallitus valitsee 

vuosikokousedustajat ja 
varaedustajat kokouksessaan. 

• Kokousedustajille tulee tehdä 
valtakirja, joka esitetään 
kokouspaikalla ilmoittautumisen 
yhteydessä. 

• Kokouskutsu liitteineen toimitetaan 
yhdistyksen puheenjohtajalle. 
Puheenjohtajan tulee huolehtia 
siitä, että kokousmateriaali 
toimitetaan kokousedustajille. 

• Piirin vuosikokoukseen tulee 
muistaa ilmoittautua. 
Ilmoittautuminen avataan 1.3.19. 

 
 

 
 

 
 

Askarruttaako jokin asia yhdistystoiminnan arjessa?  
Muista käyttää järjestökansion tietoja apunasi.  

Siirry järjestökansioon tästä. 
 

 
 

mailto:tilaukset.uusimaa@martat.fi
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/saannot-ja-ohjeet/jarjestokansio/


   

TAPAHTUMIA  
 

Kiinnostaako Marttojen historia? 
 
Helmikuussa 2019 Otavalta ilmestyvä dosentti Ville Jalovaaran kirjoittama marttajärjestön 
historiateos On suurempi koti – Martat 120 vuotta kertoo marttojen tarinan perheiden 
näkökulmasta. Maaliskuussa Jalovaara luennoi Helsingin työväenopistossa aiheenaan 
Marttajärjestö ja suomalaisen perhekäsityksen murrokset. 
 

8.3. 14.30 - 16.00 Ydinperheen puolesta itsenäistyneessä Suomessa 
15.3. 14.30 - 16.00 Sodasta 1960-luvun perheen murrosvuosiin 
22.3. 14.30 - 16.00 Laman kautta kohti nykyaikaisten perhekäsitysten 
aikakautta 

 
Paikka: Kallio opistotalo, 205 Viipurinsali, 2. krs. Helsinginkatu 26, 00530 Helsinki.  
Tilaisuus on maksuton. Ja luonnollisesti kirja on niillä esillä. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyö: Yhdistys elokuviin 
 

Marttayhdistyksillä on mahdollisuus mennä katsomaan uutta, sota-aikaan sijoittuvaa 
rakkausdraamaa AINO-elokuvaa ennakkonäytöksenä edullisempaan hintaan €8,- / katsoja 
(Finnkinon teattereissa €9,-). 
 
Yhdistysten ei tarvitse tilata omaa näytöstä, vaan pienemmilläkin yhdistyksillä on 
mahdollisuus osallistua näihin yhteisnäytöksiin.  
 
Varaukset kannattaa tehdä mahdollisimman pian! Katso tarkemmat tiedot ja ohjeet 
ilmoittautumiseen sivuiltamme. 

Piirin vuosikokous 
 

Tervetuloa Uudenmaan Marttojen vuosikokoukseen! 
 

Lauantaina 4.5.2019. 
 

Vuosikokous järjestetään Kiltasalissa, Lapinrinne 1. 
Ilmoittautuminen kokoukseen avataan 1.3.2019. 

https://www.martat.fi/martanpuoti/on-suurempi-koti-martat-120-vuotta/
https://www.martat.fi/uusimaa/ajankohtaista/yhdistyksen-kanssa-elokuviin/


   

 

 
 

ALUETAPAAMISET 

Katso lisätiedot tapaamisista ja ilmoittaudu mukaan  

tapahtumakalenterin kautta. 

 
Itä-Helsinki  

ma 11.3. klo 17.30 – 19.30 

Asukastalo Mylläri, Kiviparintie 2 

 

Etelä-Helsinki ja kotipaikattomat 

ke 13.3. klo 17-20.00  

Katajanokan seurakuntakoti, Kauppiaankatu 8-10 B 

 

Vantaa 

ma 25.3. klo 18-20 

Kivistön kirkko, Laavatie 2 

 

Vihti ja Lohja 

to 28.3. klo 18-20 

Ikkalan Näkinmäen tila, Näkintie 4  

  

Espoo  

ma 1.4. klo 18-20 

Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5 

 

Pohjois-Helsinki 

ma 8.4. klo 18-20 

Pakilan Kirkko, Palosuontie 1 

  

Itä-Uusimaa 

to 16.5. klo 18-20 

Kutsujana: Hinthaaran Martat.  

 

Länsi-Uusimaa  

Ajankohta ei tiedossa.  

Kutsujana: Masalan Martat. 

 

Keski-Uusimaa 

Ajankohta ei tiedossa.  

Kutsujana: Kytäjän Martat.  

 

https://www.martat.fi/uusimaa/tapahtumat/?tribe_paged=1&tribe_event_display=list&tribe_eventcategory=2932


   

 
VAPAAEHTOISTOIMINTA 

Martoissa tahto osata itse muuttuu toiminnaksi 

 

Sinustako puutarhamartoille ryhmänvetäjä? 
 

Puutarhamartat on vapaamuotoinen ryhmä, joka harrastaa hyöty- ja koristekasveja, 

pyörittää puutarhakahvilaa ja järjestää puutarha-aiheisia tilaisuuksia sekä opintoretkiä. 

Piiri järjestää puutarhamartoille ja yhdistysten puutarharyhmien vetäjille 

ketjukoulutuksia. Puutarhamartta tekee sopimuksen vuodeksi kerrallaan. 

 

Puutarhatoiminnan tavoitteena on yhdessä tekeminen, uusien taitojen oppiminen ja 

opitun eteenpäin siirtäminen. 

 

Uudenmaan Martoissa on parikymmentä sopimuksen tehnyttä vapaaehtoista 

puutarhamarttaa. Lisäksi puutarhakahvilat ovat kaikille avoimia, joissa vierailee sekä 

marttajäseniä, että muita aiheesta kiinnostuneita. 

 

Mitä ryhmänvetäjä tekee? 

Puutarhamarttojen ryhmänvetäjät toimivat tiiminä ja jakavat tehtäviä keskenään.  

Tehtävästä ei makseta palkkiota, mutta tehtävän hoitamiseen liittyviä matkakustannuksia 

korvataan kuten muillekin vapaaehtoismartoille. Tehtävästä saa todistuksen pyydettäessä. 

 

Puutarhamarttojen ryhmänvetäjänä tehtäviisi kuuluvat mm. koulutuksien ja 

puutarhakahviloiden sekä yhteisten tapahtuminen suunnittelu ja järjestäminen, 

yhteydenpito vapaaehtoisiin sekä piiriin ja puutarhamarttojen sosiaalisen median 

kanavien ylläpito.  Ryhmänvetäjänä vastaat puutarhamarttoja koskeviin sähköposteihin ja 

tiedusteluihin. 

 

Ryhmävetäjänä kuulut myös piirin vapaaehtoistoiminnan kehittämisryhmään, joka tapaa 

2-4 kertaa vuodessa piirin kehityspäällikön johdolla.  

 

Tehtävä alkaa keväällä 2019 sopimuksen mukaan. Tehtävä aloitetaan seuraamalla ja 

oppimalla yhdessä toisen ryhmänvetäjän kanssa. 

 

Lisätietoja  

Aino Posti, Uudenmaan Martat kehityspäällikkö 

aino.posti@martat.fi 

Tarja Suksi, Puutarhamarttojen ryhmänvetäjä 

tarjasuksi@gmail.com 

 

Jos kiinnostuit, 

ilmoittaudu osoitteeseen aino.posti@martat.fi 31.3.2019 mennessä.  

 

mailto:aino.posti@martat.fi
mailto:tarjasuksi@gmail.com
mailto:aino.posti@martat.fi


   

Mukaan kevään koulutuksiin! 

 
25.2.  Piirin Mediamarttojen ketjukoulutus - martat.fi-päivitys 

2.3.  Puutarhamartoille seminaari – Ilmastonmuutos kotipuutarhassa 

6.3.  Puutarhamarttojen koulutus – Juurikkaan viljely ja kasvatus 

25.3.  Ruokamarttojen koulutus – Kananmunaa kaikin tavoin 

27.3.  Yhdistyskoulutus – Koulutus hallituksen jäsenille 

4.4. Yhdistyskoulutus - Koulutus hallituksen jäsenille 

13.4. Yhdistysten mediamarttojen koulutus - martat.fi-päivitys. (kutsu 

tulee sähköpostilla). 

 

❤ VAPAAEHTOISTEN KAHVILAT ❤ 

 

13.2.  Kässäkahvila - perinteisten sukkien ja lapasten historia 

11.3.  Kässäkahvila - briossineule 

12.3.  Hyvän olon kahvila – voimaannuttava vapaaehtoistyö 

19.3.  Puutarhakahvila – huonekasvien keväthuoltoa 

10.4.  Kässäkahvila - Adele’s Mohair –lankojen esittely 

7.5.  Kässäkahvila - Tekstiilikierrätys ja ekomuoti 

 

Onko yhdistyksesi jäsenillä jo juhlavuoden esitteet? 
 

Marttojen 120 vuotta – juhlavuoden esitteet ovat Yllätysmuna ja Nyyttärit. 

 

Nämä esitteet ovat osa juhlavuoden viettoa, ja tarkoituksena on, että jokainen jäsen saa 

molemmat esitteet. Esitteet ovat osa yhteistyötä Marthaförbundetin kanssa. Esitteet ovat 

kaksikielisiä ja sisältävät vinkkejä aina kauneudenhoidosta ruuanlaittoon. 

 

Pääsääntöisesti yhdistykset tai jäsenet hakevat esitteet piirin toimistolta aukioloaikoina 

ma-ti klo 12-18, tai erikseen sovittuna ajankohtana. Jos yhdistys tarvitsee isomman 

määrän esitteitä, niin juhlavuoden koordinaattorilta, Micaela Römanilta, saa tarvittaessa 

lisätietoja. Esitteet ovat saatavilla myös sähköisesti. 

Lataa tästä: Yllätysmuna ja Nyyttikestit 

 

 

 

 

  

https://www.martat.fi/uusimaa/tapahtuma/piirin-mediamarttojen-ketjukoulutus/
https://www.puutarhanaiset.fi/ilmoittautuminen-tapahtumiin/
https://www.martat.fi/uusimaa/tapahtuma/puutarhamarttojen-ketjukoulutus-varikkaita-juureksia-ja-mehukkaita-omenoita/
https://www.martat.fi/uusimaa/tapahtuma/ruokamarttojen-ketjukoulutus-teemalla-yllatysmuna-kananmunaa-kaikin-tavoin/
https://www.martat.fi/uusimaa/tapahtuma/yhdistyskoulutus/
https://www.martat.fi/uusimaa/tapahtuma/yhdistyskoulutus-2/
https://www.martat.fi/uusimaa/vapaaehtoismartat/uudenmaan-vapaaehtoistoiminta/uudenmaan-kassamartat/
https://www.martat.fi/uusimaa/vapaaehtoismartat/uudenmaan-vapaaehtoistoiminta/uudenmaan-kassamartat/
https://www.martat.fi/uusimaa/tapahtuma/kaikille-avoin-hyvanolonkahvila-teemalla-voimauttava-vapaaehtoistyo/
https://www.martat.fi/uusimaa/tapahtuma/kaikille-avoin-puutarhakahvila-teemalla-huonekasvien-kevathuoltoa/
https://www.martat.fi/uusimaa/vapaaehtoismartat/uudenmaan-vapaaehtoistoiminta/uudenmaan-kassamartat/
https://www.martat.fi/uusimaa/vapaaehtoismartat/uudenmaan-vapaaehtoistoiminta/uudenmaan-kassamartat/
https://www.martat.fi/wp-content/uploads/2018/12/Yllatysmuna-aineisto-2019.pdf
https://www.martat.fi/wp-content/uploads/2018/12/Nyyttarit-aineisto-2019.pdf


   

YHDISTYSTOIMINTA 
 

Kiitä yhdistyksesi jäseniä 

Vapaaehtoismerkki on loistava tapa muistaa yhdistyksenne aktiivisia jäseniä!

 
Vapaaehtoistoimijan merkin voi hakea martalle, joka on toiminut aktiivisesti talkoissa, 
kahvitus- ja muonitustehtävissä, retkien järjestäjänä tai kässä-, puutarha-, kv-, ruoka-, 
sieni- tai vastaavana marttana. 
 
Merkki haetaan piiristä yhdistyksen hallituksen päätöksellä. Piirin hallitus myöntää 
merkin yhdistyksen anomuksesta. Lataa hakemuslomake sivuiltamme.  
 

Merkin myöntäminen edellyttää 
• Viiden vuoden jäsenyyttä 
• Kolmen vuoden aktiivista toimintaa. 

 
Hinta 
Merkin hinta on 18 euroa 

 
 
 

Juhlavuoden tuotteet 
 
Viralliset juhlavuoden paidat ja muut tuotteet ovat tulleet 
myyntiin!  
 
Paitoja on erimallisia sekä lyhyt-, että pitkähihaisina t-paitoina 
ja collegena. Paidat tilataan suoraan toimittajan kautta. Katso 
tuotteet Purewasten-sivuilta.  
 
Katso kaikki juhlavuoden tuotteet siirtymällä Martanpuotiin.  
 
 
 
 

Järjestöasut 
 
Nyt on mahdollisuus tilata valmiita marttakankaasta valmistettuja paitapuseroita. Katso 
paitojen kokotaulukko täältä. 
 
Yhdistyksillä ja jäsenillä on mahdollisuus tilata järjestöasuja 8.3. mennessä. Huomaathan, 
että järjestöasuja voi tilata vuonna 2019 vain kerran. Tilaukset tehdään lähettämällä 
tilauksen tiedot sähköpostitse: tilaukset.uusimaa@martat.fi.  
 
Asut toimitetaan piiriin 31.5. mennessä. 
 

 

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/jarjestoasut-ja-tunnukset/vapaaehtoistoimijan-merkki/
https://www.purewaste.org/martat-120-vuotta.html
https://www.martat.fi/osasto/juhlavuosi/
https://www.martat.fi/wp-content/uploads/2016/11/kokotaulukko.pdf
mailto:tilaukset.uusimaa@martat.fi


   

 

Sukat äidille 
 
Mahtava määrä sukkia on jo toimitettu sairaaloihin ja annettu eteenpäin uusille perheille. 

Kiitokset teille siitä! 

 

Sukkaeriä kerätään usean yhdistyksen ja koordinaattorin voimin. Muistathan tarkistaa 

teidän yhdistystänne lähellä olevien keräyspisteiden aikataulut. Marttaliitto ylläpitää 

keräyspisteistä taulukkoa, jos huomaatte listassa puutteita, 

pyydämme teitä ystävällisesti olemaan yhteydessä Ritva Ikoseen, 

ritva.ikonen@martat.fi.  

 

Sukkiin kiinnitettäviä tägejä voi hakea meiltä piiristä toimiston 

aukioloaikoina ma-ti klo 12-18, tai erikseen sovittuna 

ajankohtana.  

 

 

Marttojen ja Metrotukun yhteistyö 
 

Marttaliitto ja Wihuri Oy Aarnio Metro-tukku ovat tehneet yhteistyösopimuksen vuosille 

2019-2021. 

 

Metro-pikatukut tarjoavat 5 % jäsenedun Marttayhdistyksille kaikista normaalihintaisista 

elintarvikkeista ja nonfoodista (ei alkoholi, tupakka, pantit ja palveluveloitukset). 

 

Edun saa näyttämällä kassalla jäsenkorttia. Lisäksi tarvitaan piirin asiakasnumero, joka on 

1019603.  

 

emetro.fi -sivuilta pääsee katsomaan valikoimaa ilman hintoja sekä löytää lähinnä 

yhdistystä olevan pikatukun. 

 

Yhteyshenkilömme Metro-tukussa: 

Heli Vihervuori p. 040-5549284,  

heli.vihervuori@wihuri.fi.  

Hän vastaa etuun liittyviin kysymyksiin.  

mailto:ritva.ikonen@martat.fi
https://www.emetro.fi/metro/
mailto:heli.vihervuori@wihuri.fi

