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Marttayhdistyksille hyvää alkanutta vuotta ja kiitos vuoden 2017 yhteistyöstä!   
  
TIEDOTE MARTTAYHDISTYKSILLE  
1. Piirin vuosikokouksen kutsu  
2. Ennakkoasettelu   
3. Piirin toimintakalenteri  
4. Ilmoitusasiat 
 

TIEDOTTEEN LIITTEENÄ OVAT ENNAKKOASETTELULOMAKKEET JA LOMAKE 
MAHDOLLISESTI MUUTTUNEISTA PUHEENJOHTAJA- JA SIHTEERITIEDOISTA. 
Palautus piiriin 5.3. mennessä, kiitos! 
Osa yhdistyksistä on jo tottunut ilmoittamaan yhteystiedot sähköisessä jäsenrekisterissä, 
mutta suurelta osalta päivitetyt tiedot vielä puuttuvat. Joten pyydämme yhdistyksiä edelleen 
ilmoittamaan yhteystiedot lisäksi lomakkeella, jos puheenjohtaja ja / tai sihteeri 
muuttuu. Jos muutoksia ei ole, lomaketta ei pidä toimittaa. Kiitos yhteistyöstä! 
 
 

Vuoden 2018 teemana Kestävä arki 
 

Kestävä arki on Marttojen kotitalousneuvonnan teema vuosina 2018–2019. Teema näkyy 
vuonna 2018 erilaisina kampanjoina sekä Marttojen tapahtumissa ja kursseilla. Keväällä 
toteutetaan patalapputempaus ja syksyllä järjestämme ensimmäisen Marttailuviikon. Koko 
vuoden kantavana teemana on kestävien valintojen tekeminen omassa arjessa. Toivottavasti 
järjestätte yhdistyksessänne ohjelmaa Arkiruoka on järkiruokaa – teemalla. Lisätietoa vuoden 
2018 kevään tapahtumista ja ajankohtaisista yhdistysasioista löydätte Martat – lehdestä 
1/2018 sivuilla 50–51. 
  
Uusille Marttojen Kestävä arki -sivuille on koottu tietoa ruoan, arkisten valintojen ja 
kodinhoidon ympäristövaikutuksista sekä ratkaisuja, joilla voit keventää ympäristön 
kuormitusta.  
 

https://www.martat.fi/ajankohtaista/kestava-arki-on-marttojen-kotitalousneuvonnan-teema-
vuosina-2018-2019/ 
 
1. Piirin vuosikokouksen kutsu  
 

Itä-Hämeen Martat ry:n vuosikokous pidetään lauantaina 14.4.2018 klo 10.30 Lahden 
kaupungin kirjaston auditoriossa Kirkkokatu 31. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 
määräämät asiat. Ilmoittautuminen tapahtuu auditoriossa, kokousedustajalla on oltava 
mukanaan kokouspostin liitteenä lähetetty kokousedustajalomake täytettynä. Esityslista 
liitteineen lähetetään kahta viikkoa ennen kokousta yhdistysten puheenjohtajille, jotka 
välittävät paperit kokousedustajalle.  
Tervetuloa!     
Hallitus 
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Piirin sääntöjen 10 § määrää, että kunkin marttayhdistyksen hallitus nimeää yhden 
edustajan piirin kokouksiin kutakin jäsenlukunsa alkavaa 100-lukua kohden sekä 
vastaavan määrän varaedustajia.  
 
Kokouspaperien yhteydessä lähetämme täytettävän lomakkeen, jossa yhdistys 
ilmoittaa kokousedustajansa. Yhdistyksen puheenjohtaja täyttää lomakkeen ja toimittaa 
kokousedustajalle kokouskutsun mukana. Kokousedustaja toimittaa sen 
ilmoittautuessaan kokoukseen. Ilman täytettyä lomaketta kokousedustajalla ei ole 
äänioikeutta kokouksessa. 
 
Lomake löytyy myös tämän tiedotteen mukana tulevasta liitteestä. 
 
2. Ennakkoasettelu  
 
Piirin varsinaisessa kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet vuosille 2018–2019 
erovuoroisten tilalle.  
 
 
Hallituksen jäsenten vaalissa ovat erovuorossa: 
 
Sirkka Anttila Myrskylästä, hallituksessa vuodesta 2013 
Ritva Laine Heinolasta, hallituksessa vuodesta 2011 
Arja Nurmi Lahdesta, hallituksessa vuodesta 2017 
Kristiina Räty Lahdesta, hallituksessa vuodesta 2017 
 
Edelleen hallitukseen kuuluvat: 
 
Laura Korkeila Hollolasta, hallituksessa vuodesta 2017- 
Arja Rinnesaari Heinolasta, hallituksessa vuodesta 2017- 
Sirkka-Liisa Sokka Sysmästä, hallituksessa vuodesta 2012 
Päivi Koskimaa Orimattilasta, hallituksessa vuodesta 2016 
 
 

Ehdotukset hallituksen jäsenistä tehdään liitteenä olevalla lomakkeella, joka palautetaan 
5.3.2017 mennessä osoitteeseen Itä-Hämeen Martat ry, Laaksokatu 1, 15140 Lahti. 

 
 
3. Piirin toimintakalenteri   
       
Piirin toimintakalenteri on luettavissa vuoden 2017 viimeisestä Martat -lehden liitteestä ja 
nettisivuiltamme. Tervetuloa kursseillemme ja järjestökoulutuksiin! Ilmoittautuminen ja 
kurssimaksun maksaminen tapahtuvat netin kautta: 
https://www.martat.fi/marttapiirit/ita-hame/tapahtumakalenteri/ 
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4. Ilmoitusasiat 
 
4.1. Marttayhdistysten puheenjohtajien ja sihteerien ilta Marttalassa Lahdessa  
torstaina 3.5. klo 17–19 
Illan aiheena ovat marttojen tämän vuoden teemat, muut järjestön ajankohtaiset asiat ja 
marttayhdistysten sujuva toiminta. Te puheenjohtajat ja sihteerit voitte kertoa tapaamisessa 
toiveistanne piirille. Vaihdetaan ajatuksia ja saadaan toinen toisiltamme ideoita Itä-Hämeen 
aktiiviseen marttatoimintaan! Ilmoittautuminen iltaan: 

https://www.martat.fi/tapahtuma/marttayhdistysten-puheenjohtajien-ja-sihteerien-ilta-
marttalassa-lahdessa/ 

4.2. Yhdistysrekisterimuutokset 
 
Muistattehan tehdä muutosilmoituksen yhdistysrekisteriin, jos nimenkirjoittajanne muuttuvat. 
Yhdistysrekisterin nettisivuilta löytyy lomake muutosta varten: 
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html 
 
 
4.3. Vuoden 2018 nimikkokasvit ovat vadelma, kangashapero, nokkonen ja pavut 
 
 
 
Iloisia marttailuhetkiä yhdistyksenne toimintaan! 
    
terveisin Tuulikki Uusitalo, Kati Koskela ja Niina Koivisto 
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