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Hieno marttailuvuosi on jälleen lopuillaan. Vuosi on ollut meille itähämäläisille erityisen juhlava 
myös piirin 100-vuotisjuhlavuoden ansiosta. Suomi100 -vuotta olemme viettäneet piirin ja 
yhdistysten toiminnassa esimerkiksi Syödään yhdessä – teemalla, toteuttamalla Hetki on 
käsillä – toimintaa, moppiratatoimintaa sekä vauvanpeittokampanjaa. Kiitämme lämpimästi 
kaikkia marttayhdistyksiä tästä vuodesta! 
 
Muutaman viime vuoden aikana olemme järjestössä siirtyneet sähköiseen aikaan sekä 
tiedottamisessa, toiminnantilastoinnissa että jäsenreksiterissä. Kaiken sähköisyyden rinnalla 
meillä on säilynyt jokaisella martalla edelleen ilo seurata järjestön ajankohtaisia asioita, tietoa 
kampanjoistamme ja järjestöasioista kuusi kertaa vuodessa Martat – lehdestä. Lehdessä 
tiedotetaan yhteisistä asioistamme ja sähköisistä kanavista löytyy lisäksi nopealla aikataululla 
ilmenevät asiat.  
 
1. Tiedotteet marttayhdistyksille 
 
Nykyisin löydätte marttayhdistyksille tarkoitetut tiedotteet kätevästi koottuna 
verkkosivuiltamme: 
 
https://www.martat.fi/marttapiirit/ita-hame/tiedotteet-marttayhdistyksille/ 
 
 
Tällä sivulla on koottuna vuoden aikana piiristä itähämäläisille marttayhdistyksille lähetetyt 
tiedotteet linkeiksi. Tiedotteet lähetetään piiristä myös yhdistyksen ilmoittamalle 
sähköpostivastaanottajalle/ sähköpostinvastaanottajille, jotka tiedottavat asioista eteenpäin 
yhdistyksen jäsenille. Sivulta löytyy piirin tiedotteiden lisäksi linkkejä Marttaliiton yhdistyksille 
lähettämiin tiedotteisiin. 
 
Ajankohtaisimman tiedon saa seuraamalla Itä-Hämeen Martat -Facebook-sivuja sekä Martat.fi 
– sivuilla Itä-Hämeen Martat -sivuja. Jos haluat seurata Itä-Hämeen Marttojen fb-sivuja, 
lähetä kaveripyyntö Itä-Hämeen Martoille. 

 Martat.fi – sivuilla on runsaasti tietoa ja materiaalia marttayhdistysten käyttöön: 

https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-info/ 

https://www.martat.fi/marttapiirit/ita-hame/ 
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2. Kevään 2018 toimintakalenteri 
 
Jokainen martta on saanut piirin kevään toimintakalenterin Martat-lehden 6/2017 välissä. 
Kevään tapahtumat päivitetään https://www.martat.fi/marttapiirit/ita-hame/ -sivuille 
Tapahtumakalenteri – kohtaan tämän vuoden loppuun mennessä. Ilmoittautuminen 
tapahtumiin alkaa 1.1.2018 alkaen. Ilmoittautumisen yhteydessä suoritetaan 
osallistumismaksu verkkopankin kautta. 
 
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. Tilastointi mahdollistaa 
tietojen viennin verkkopalveluun reaaliaikaisesti. Yhdistysten tulee valita yksi tai kaksi 
vastuuhenkilöä vastaamaan toiminnantilastoinnista. Tilastoinnista ohjeistusta löytyy 
seuraavasta linkistä: 

https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-info/yhdistystoimijoiden-omat-
sivut/toiminnan-tilastoinnin-ohjeet/ 

 
4. Sähköinen jäsenrekisteri 
 
Jäsenrekisteri on siirretty uuteen järjestelmään vuoden 2015 alusta. Yhdistykset pääsevät 
suoraan käyttämään sähköistä jäsenrekisteriä. Olettehan muistaneet päivittää yhdistyksenne 
jäsenrekisteriin muutokset esim. luottamustehtävien muutokset tai jäsenten tietojen 
muutokset! 
 
Jäsenrekisteriohjeita löytyy sivuilta: 
http://www.martat.fi/marttailu/yhdistyksille/jarjestoporttaali-jasenrekisteri/ 
 
5. Marttayhdistysten verkkosivut 
 
Yhdistyksillä on mahdollisuus hyvään näkyvyyteen Martat.fi – sivuilla. Toivomme yhdistysten 
aktiivisesti päivittävän sivujaan, jotta saamme piirimme mahdollisimman monen yhdistyksen 
toiminnasta tietoa sivuille. Lisätietoja sivujen päivittämisestä ja hyviä videoita avuksenne 
sivujen päivittämisessä löydätte seuraavasta linkistä: 
 
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-info/yhdistystoimijoiden-omat-
sivut/tietoa-yhdistyssivuista/ 
 

Marttaliiton hallitus on päättänyt, että 30.4.2018 niiden marttayhdistysten tiedot peitetään 
Martat.fi – sivuilta näkyvistä, joille marttayhdistys ei ole siihen mennessä hakenut 
nettivastaavan tunnuksia. Mikäli yhdistyksellänne ei vielä ole käyttäjätunnusta martat.fi 
sivuille, tilatkaa tunnus yhdistyksellenne osoitteesta martat.verkkouudistus@martat.fi. 
Kerro viestissä edustamasi yhdistyksen nimi sekä yhdistyksen yhteystiedot. 
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Itä-Hämeen alueen marttayhdistykset voivat kysyä neuvoa puhelimitse tai sähköpostitse 
omien yhdistyssivujen luomisessa ja käytössä alueemme koulutetulta mediamartalta. 
Mediamartta on vapaaehtoinen, joka sopii itse sopivimman tavan olla yhteydessä 
marttayhdistyksiin, jotka ottavat häneen yhteyttä. 
 
Mediamartan yhteystiedot ovat: Anna-Liisa Puura-Castrén, anna-liisa.puura(at)castren.com 
p. 040 545 6255 
Mediamartta ei tee sivuja yhdistykselle, vaan jokaisella yhdistyksellä on oltava oma 
yhdistyssivuvastaava sekä tunnukset sivujen muokkaamista varten. 

 
6. Ilmoitusasiat 
 
6.1. Suloisten peittojen toimittaminen Uuteen Lastensairaalaan on suoritettu 
 

Hienoa talkoohenkeä ja käsityötaitoa itähämäläiset martat! 
Palautuspäivinä tuotiin Marttalaan 224 vauvanpeittoa, jotka pakkasimme piirissä 
lähetyskuntoon. Ja kuinkahan paljon peittoja olettekaan lähettäneet Itä-Hämeen yhdistyksistä 
suoraan Helsinkiin. Toiminnantilastointiin voitte kirjata käytetyksi ajaksi jokaista neulottua 
peittoa kohti 45 tuntia. 

 
6.2. Koteihin kirkkaampi tulevaisuus - Itä-Hämeen Martat 100 vuotta 
 
Itä-Hämeen Martat ry:n 100-vuotisjuhlavuonna 2017 julkaisimme kotiseutuneuvos, toimittaja 
Heikki Mantereen kirjoittaman historiikin alueemme marttatoiminnasta. 
 
Piirin puheenjohtaja Aila Soikkeli kirjoittaa historiikin Lukijalle-tekstissään seuraavaa: 
Itä-Hämeen Martat ry viettää 100-vuotisen toimintansa juhlaa kuluvana vuonna. Juhlavuoden 
kunniaksi on Itä-Hämeen Martat ry halunnut kunnioittaa pitkän ja mielenkiintoisen taipaleen 
aikana arvokasta työtään marttailun hyväksi tehneitä jäseniään. Parhaana arvostuksen 
osoituksena voidaan pitää piirin 100-vuotisesta toiminnasta kertominen historiikissa. Piirin 
historiaan perehtyminen edellyttää koko järjestön perustamishistorian tuntemista ja se on 
teoksessa lyhyesti ja ytimekkäästi tuotu esille. 
Mielestäni tämän historiikin tulisi löytää tiensä jokaisen itähämäläisen martan ulottuville joko 
oman kirjahyllyn tai yhdistyksen kirjahyllyn kautta. Tähän kirjaan on koottu piirin alueen 
yhdistysten toiminta hyvin laaja-alaisesti ja monipuolisesti aineistosta, jonka piirin toimisto ja 
alueen yhdistykset ovat kirjoittajalle toimittaneet. 
 
 
Historiikki on kovakantinen, 416 sivuinen ja sisältää 110 valokuvaa. Hinta 35 euroa. 
Historiikki on ostettavissa Marttalasta, Laaksokatu 1 Lahdesta toimiston aukioloaikana 
maanantaisin kello 12–17. Emme valitettavasti voi postittaa historiikkeja. 
 
Toivotamme mukavaa joulunodotusta ja juhlavaa Itä-Hämeen Marttojen ja Suomen 100-
vuotisjuhlavuoden loppua! 

Tuulikki Uusitalo, Kati Koskela ja Niina Koivisto  
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