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TIEDOTTEEN LIITTEENÄ OVAT ENNAKKOASETTELULOMAKKEET JA LOMAKE 
MAHDOLLISESTI MUUTTUNEISTA PUHEENJOHTAJA- JA SIHTEERITIEDOISTA. 
Palautus piiriin 6.3. 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! 
     

Hyvää alkanutta Itä-Hämeen Martat ry:n 100-vuotisjuhlavuotta ja kiitos 
vuoden 2016 yhteistyöstä!   
 
Juhlavuoden päätapahtuma on Juhlaseminaari kutsuvieraille Sibeliustalolla 6.5.2017 klo 
13–17. Kutsu seminaariin lähetetään marttayhdistyksille helmikuussa. Kutsu sisältää tiedot 
osallistumismaksuista ja ilmoittautumisohjeet juhlaseminaariin. 
 

Seminaarin ohjelma 

 Juhlaseminaarin avaus, Itä-Hämeen piirin puheenjohtaja Aila Soikkeli 

 Marttalaulu 

 Kestävä kehitys: koti ja ympäristö - Martat vaikuttaa, europarlamentaarikko, Marttaliiton 
varapuheenjohtaja Sirpa Pietikäinen 

 Marttailua 100 vuotta Itä-Hämeessä, FT, kotiseutuneuvos Birgitta Stjernvall-Järvi 

 Kotien ja perheiden hyvinvointi ja arjen hallinta, Martat 118 vuotta yhteiskunnallisina 
vaikuttajina, Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä 

 Marttaliiton tervehdys, puheenjohtaja Lea Sairanen  

 Seminaarin päätössanat, Itä-Hämeen piirin toiminnanjohtaja Tuulikki Uusitalo 

 Kahvitilaisuus Sibeliustalon Metsähallissa 

 
1. Piirin vuosikokouksen kutsu  
 
Syyskokouksessamme 2016 päätettiin sääntömuutoksesta, jonka mukaisesti piirillä on yksi 
varsinainen kokous vuodessa entisen kahden kokouksen sijasta. Tästä syystä keväällä 
pidettävässä vuosikokouksessa suoritetaan myös henkilövalinnat. 
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Itä-Hämeen Martat ry:n varsinainen kokous pidetään maanantaina 10.4.2017 klo 18.00 
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 

 
 
Piirin sääntöjen 10 § määrää, että kunkin marttayhdistyksen hallitus nimeää yhden 
edustajan piirin kokouksiin kutakin jäsenlukunsa alkavaa 100-lukua kohden sekä 
vastaavan määrän varaedustajia.  
Tänä vuonna siirrymme uuteen menettelyyn kokouskutsujen lähettämisessä: 
lähetämme kokouskutsut yhdistysten puheenjohtajille, jotka toimittavat kutsun 
kokousedustajalle. Kokouspaperien yhteydessä lähetämme täytettävän lomakkeen, 
jossa yhdistys ilmoittaa kokousedustajansa. Yhdistyksen puheenjohtaja täyttää 
lomakkeen ja toimittaa kokousedustajalle kokouskutsun kanssa. 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 puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet 
vuosille 2017–2018 erovuoroisten tilalle.  
 
Hallituksen puheenjohtajan vaalissa on erovuorossa: 
Aila Soikkeli Lahdesta, puheenjohtajana vuodesta 2016. 
 
Hallituksen jäsenten vaalissa ovat erovuorossa: 
 
Ulla Kaikkonen Hollolasta, hallituksessa vuodesta 2010 
Aila Metsäkangas Asikkalasta, hallituksessa vuodesta 2010 
Sirkka-Liisa Sokka Sysmästä, hallituksessa vuodesta 2012 
Päivi Koskimaa Artjärveltä Orimattilasta, hallituksessa vuodesta 2016 
 
Edelleen hallitukseen kuuluvat: 
 
Sirkka Anttila Myrskylästä, hallituksessa vuodesta 2013 
Ritva Laine Heinolasta, hallituksessa vuodesta 2011 
Arja Nurmi Lahdesta, hallituksessa vuodesta 2017 
Kristiina Räty Lahdesta, hallituksessa vuodesta 2017 
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Ehdotukset hallituksen jäsenistä tehdään liitteenä olevilla lomakkeilla, jotka palautetaan 
6.3.2017 mennessä osoitteeseen Itä-Hämeen Martat ry, Laaksokatu 1, 15140 Lahti. 

 
3. Toiminnantilastointi  
 
Sähköinen toiminnantilastointi on ollut käytössä jo muutaman vuoden ja toimii piirissämme 
hyvin. Jo 80 % yhdistyksistämme täyttää toiminnantilastoinnin sähköisesti! 

Kaikkia loppujakin yhdistyksiä kannustetaan sähköiseen tilastointiin, joka on helpompaa, 
nopeampaa ja vähentää työtä. Tilastointi mahdollistaa tietojen viennin verkkopalveluun 
reaaliaikaisesti. Tiedon vieminen verkkopalveluun on yksinkertaista ja sitä voi hoitaa 
yhdistyksessä sovittu henkilö. Yhdistysten tulee valita yksi tai kaksi vastuuhenkilöä, 
vastaamaan toiminnantilastoinnista. 

Toiminnantilastointiohjeistus löytyy marttailusivuilta: 

 http://www.martat.fi/marttailu/yhdistyksille/ 

 
4. Piirin toimintakalenteri   
       
Piirin toimintakalenteri on luettavissa vuoden 2016 viimeisestä Martat -lehden numerosta ja 
nettisivuiltamme. Tervetuloa kursseillemme ja järjestökoulutuksiin! Ilmoittautumiset kursseille 
tapahtuu netin kautta: 
http://www.martat.fi/piirit/ita-hame/tapahtumakalenteri/ 
 
 
5. Jäsenrekisteri 
 
Jäsenrekisteri on siirretty uuteen järjestelmään vuoden 2015 alusta. Yhdistykset ja piirit 
pääsevät suoraan käyttämään sähköistä jäsenrekisteriä. Jokaisella yhdistyksellä on 
mahdollisuus katsoa oman yhdistyksensä jäsenrekisteriä ja päivittää jäsenten tietoja.  
 
Jäsenrekisteriohjeita löytyy sivuilta: 
http://www.martat.fi/marttailu/yhdistyksille/jarjestoporttaali-jasenrekisteri/ 
 
6. Ilmoitusasiat 
 
6.1. Yhdistysrekisterimuutokset 
 
Muistattehan tehdä muutosilmoituksen yhdistysrekisteriin, jos nimenkirjoittajanne muuttuvat. 
Yhdistysrekisterin nettisivuilta löytyy lomake muutosta varten: 
http://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html 
 
6.2. Vinkkejä vuoden 2017 toiminnan suunniteluun 
 
Marttaliiton yhdistyskirje toimii apunanne, kun suunnittelet toimintaanne. Kirje on ladattavissa: 
 

http://www.martat.fi/site/assets/files/8909/yhdistyskirje1_2017.pdf 
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6.3. Marttojen verkkosivu-uudistus 
 
Marttojen nettisivut uudistetaan. Uusi verkkopalvelu avautuu helmikuussa. Tavoitteena on, 
että sivuston käyttäjä löytää tarvitsemansa tiedot kätevästi.  
Jatkossa yhdistykset voivat rakentaa Marttojen verkkopalveluun omat sivunsa ja julkaista 
siellä tekstejä, kuvia ja tapahtumatietoja. Sivun tekeminen on yhdistyksille ilmaista. Seuratkaa 
sähköpostia – lisätietoja tulee yhdistyksen puheenjohtajan tai sihteerin 
sähköpostiosoitteeseen. HUOMAA! Muistathan päivittää sähköpostiosoitteesi jäsenrekisteriin 
tai lähettää päivitetyn tiedon osoitteeseen martat.verkkouudistus@martat.fi.  
 
 
Iloisia 100-vuotisjuhlahetkiä kaikille itä-hämäläisille martoille! 
    
terveisin Tuulikki Uusitalo, Kati Koskela ja Niina Koivisto 
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