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Hei marttayhdistykset,
Ja hyvää alkavaa kevättä ja lähestyvää vappua! Me olemme innolla
täällä seuranneet villivihannesten nopeaa kasvukauden alkua.
Villiyrttiretkelle on myös oivallista lähteä yhdistysten jäsenten
kanssa. Villivihannesten osaamista voi tulla kartuttamaan myös
piirin järjestämille retkille ja kursseille.
Yhdistyksissä käynnistellään uusien hallitusten toimintaa ja
monissa yhdistyksissä on uusia luottamushenkilöitä. Lämpimästi
tervetuloa kaikille uusille mukaan! Uudenmaan Marttojen oma
vuosikokous on vielä edessäpäin. Ensi viikon lauantaina selviää
meidän uuden hallituksemme kokoonpano.
Kevään aluetapaamisista on suurin osa takanapäin. Toukokuussa
kohtaamme vielä Keski-, Länsi- ja Itä-Uudenmaan tapaamisissa.
Aluetapaamisissa on ollut erityisen lämmin tunnelma ja on ollut
ilo kuulla yhdistysten kuulumisia.
Tässä yhdistyskirjeessä annamme vinkkejä monenlaisiin tuleviin
tapahtumiin. Yli yhdistysrajojen on tarjolla myös monenlaisia
tapoja osallistua toimintaan: mukaan voi lähteä vaikka Maailma
Kylässä -festivaaleille tai syksyn Marttatorille vapaaehtoiseksi.
Monien yhdistysten toiminta jää kesätauolle tai toimintaa on
kesällä vähemmän. Jos yhdistyksessä on innokkaita marttailijoita
myös kesällä, kannattaa viettää 26.7. olevaa Martanpäivää.
Seuraavaan uutiskirjeeseen on koottu ensi syksyn vapaaehtoisille
ja luottamushenkilöille suunnatut työpajat, koulutukset ja
vertaistapaamiset.
Sitä ennen, oikein ihanaa kevättä kaikille!
Terveisin,
Marjo Ranta
ja koko Uudenmaan Marttojen väki.

Seuraava
yhdistyskirje
ilmestyy
elokuussa

YHDISTYKSEN MUISTILISTA
Huhti-toukokuu
Syksyn ohjelma
Hallitus suunnittelee syksyn ohjelman yhdistyksen toimintasuunnitelman puitteissa.
Sähköposti
Sovitaan kuka/ketkä lukevat yhdistyksen sähköpostia ja vastaavat viesteihin lomaaikana
Jäsenmaksut
Tarkistetaan toissijaisten jäsenten maksutilanne. Laitetaan tarvittaessa
maksumuistutukset.
Toiminnan tilastointi
Onko toiminnan tilastointi ajan tasalla?

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

TAPAHTUMIA
Seuraa viikonloppuna Marttojen tilaisuuksia
Tulevana viikonloppuna 26.–27.4. Helsingissä järjestetään Marttaliiton ja Finlands
svenska Marthaförbundin vuosikokoukset. Voit seurata viikonlopun tilaisuuksia
suoratoistona Facebookin Martat vinkkaa -kanavan kautta. Myöhemmin tilaisuudet ovat
katsottavissa tallenteena MartatTV:n kautta. Siirry tästä Facebookin Martat vinkkaa sivulle.

Hyvänolonkahvila
Hyvänolonkahvilan aiheena vapaaehtoistyö ja sen haasteet, voimia vievät ihmistyypit ja
tilanteet. Lue lisää tapahtumasta.
ma 6.5. klo 17.30.
Paikka: Maatiaisen tiloissa, Stenbäckinkatu 8, katutaso.
Tilaisuus on maksuton, mutta varaathan kahvirahan 2€ mukaasi.

Kirjailta Martoille
Otavan kirjaillassa ovat paikalla Ville Jalovaara kertomassa
Marttojen historian kirjastaan On suurempi koti sekä Enni
Mustonen kertomassa kirjastaan Sotaleski.
to 7.5. klo 17-19
Paikka: Otavan kirjakauppa Uudenmaankatu 10.
Tilaisuus on maksuton. Paikalla on tarjoilua ja
mahdollisuus ostaa Otavan muitakin kirjoja reilusti
alennettuun hintaan. Ilmoittautumiset 6.5. mennessä
sivuillamme.

Pride-kulkue
Martat ovat tänäkin vuonna mukana lauantaina järjestettävässä Pride-kulkueessa. Tulkaa
mukaamme yksin tai yhdessä.
la 29.6. klo 10 ->
Ennen kulkuetta kokoonnumme yhdessä toimistollamme Marttojen Pride-etkojen
merkeissä. Lisää tietoa luvassa myöhemmin, seuraa siis ajankohtaista-palstaa ja
Facebookin Uudenmaan Martat vinkaa -sivujamme.

VAPAAEHTOISTOIMINTA
Martoissa tahto osata itse muuttuu toiminnaksi

Maailma Kylässä 25.-26.5
Ilmoittaudu mukaan vapaaehtoiseksi Maailma kylässä -festivaalitapahtumaan la 25.5. tai
su 26.5.2019! Neuvontateemana ovat tänä vuonna muovit ja kalat. Lisäksi esittelemme
marttajärjestöä ja -tapahtumia. Jokaisessa vuorossa olisi hyvä olla 2-3 vapaaehtoista
marttaa. Paikalla on myös koko ajan Marttaliiton työntekijä tai Uudenmaan Marttojen
kotitalousasiantuntija.
Valitse itsellesi sopiva vuoro tai vuorot kyselystä.

Mukaan Marttatorille 14.9.
Marttatorin vapaaehtoisten haku on avattu! Vapaaehtoiset toimivat kahden tunnin
vuoroissa mahdollistaen suuren yhteisen tapahtuman onnistumisen. Vapaaehtoisena saat
kokemuksen ison yleisötapahtuman tekemisestä ja pääset osaksi mukavaa marttatiimiä.
Tarjolla olevat tehtävät vaihtelevat kävijöiden opastamisesta marttatoiminnan esittelyyn,
viestintään ja alueen siistimiseen. Voit toivoa, mihin tehtävään haluaisit. Tehtävät jaetaan
tulleiden hakemusten ja tarpeen perusteella. Teema-alueiden vapaaehtoiset haetaan
erikseen. Vapaaehtoiset valmennetaan tehtävään. Vapaaehtoisten haku päättyy 30.4.2019.
Täytä hakemus Marttatori-sivuillamme.

Torjutaan yhdessä vieraslajeja
VieKas LIFE (2018–2023) on Suomen suurin haitallisten vieraslajien kartoitukseen,
torjuntaan ja tietoisuuden levittämiseen keskittyvä hanke. Martat toimivat tiedon
välittäjinä, verkostoituvat oman paikkakuntansa muiden toimijoiden kanssa, järjestävät
marttailtoja ja muita tapahtumia sekä innostavat ja opastavat vieraslajien kartoitukseen ja
torjuntaan. Uudellamaalla on jo koulutettuja vapaaehtoisia ja lisää koulutuksia on tulossa.
Hankkeen myötä Martat ovat erittäin tervetulleita Keski-Uudenmaan Ympäristökeskuksen
järjestämään vieraslajikoulutukseen Järvenpäähän 14.5. klo 17.00 – 20.30.
Tapahtuman lisätiedot täällä.
Seuraa hankkeen vaiheita sivuillamme.

YHDISTYSTEN TAPAAMISET
Katso lisätiedot aluetapaamisista ja ilmoittaudu mukaan
tapahtumakalenterin kautta.
Länsi-Uusimaa
ti 7.5. klo 18-20
Kutsujana: Masalan Martat.
Keski-Uusimaa
ke 8.5. klo 18-20
Kutsujana: Kytäjän Martat.
Itä-Uusimaa
to 16.5. klo 18-20
Kutsujana: Hinthaaran Martat.

Marttayhdistykset valmiudessa?
Pisara 2019 -harjoitus
Suomen Punaisen Ristin valtakunnallinen valmiusharjoitus Pisara järjestetään
26.10.2019. Kutsumme marttayhdistykset mukaan harjoitukseen. Lue lisää ja
ilmoittaudu sivuillamme.

Naisten Valmiusliiton harjoitukset
Marttaliitto on Naisten Valmiusliitto ry:n jäsen ja kannustaa
marttoja osallistumaan toimintaan. Naisten Valmiusliiton
vuoden 2019 NASTA ja PikkuNASTA -harjoitusten aikataulut ja
ilmoittautumisajat löytyvät sivultamme.

Voitte jakaa tietoa koulutuksista yhdistyksessänne.

YHDISTYSTOIMINTA
YHDISTYS RUOKAKURSSILLE
Tule syksyllä yhdistyksesi kanssa Uudenmaan Marttojen
ruokakurssille! Kurssiohjelma julkaistaan 1.5.2019 jonka
jälkeen löydät sen sivuiltamme.
PÄIVÄKURSSIT (välillä 9-15)
Yhdistykset voivat varata itselleen sopivan ajankohdan ja
teeman. Päiväkurssin hinta yhdistyksille on 55,-/hlö.
ILTAKURSSIT (klo 17-21)
Yhdistykset voivat tehdä ryhmävarauksen kurssikalentereissa
oleville ruokakurssille. Varaa oman yhdistyksesi jäsenille koko
kurssi tai osa kurssipaikoista. Kurssipaikkojen hinta on 4050,-/hlö. Lue lisätiedot sivuiltamme.
TIETOA KURSSEISTA
• Kurssit järjestetään Uudenmaan Marttojen tiloissa Kampissa
• Kurssin kesto on 3,5 - 4 tuntia.
• Kurssille voi osallistua 10-15 henkilöä

RUOKAKURSSI YHDISTYKSEN TILOISSA
Haluaisiko yhdistyksesi pitää omissa tiloissaan ruokakurssin Uudenmaan Marttojen
kotitalouden asiantuntijan johdolla? Hinta kurssille on 350,- + raaka-aineet. Lue lisää
sivuiltamme.

Kysy lisää ja sovi kurssi laittamalla sähköpostia: tilaukset.uusimaa@martat.fi

SYKSYN TOIMINTAKALENTERI

