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1. Syyskokouspaperit 
2. Ehdokasasettelu kaudelle 2018–2019 
3. Linja-autot syyskokoukseen 

 
Tässä vaiheessa syksyä, kun odotellaan ensilunta, on aika lähettää teille piirin 
syyskokouksen paperit. Viime vuonna perustettu Mesimartat Ähtärissä halusi ottaa 
järjestääkseen piirin syyskokouksen vuonna 2017 – mahtavaa! Sinne nyt siis sankoin 
joukoin. Kokouspäivän hinta sisältäen aamukahvin, lounasruoan ja päiväkahvin 
särpimineen on 25 €/martta. Ensi vuoden syyskokouspaikka on vielä auki ja halukkaat 
voivat olla yhteydessä piiriin. Syyskokous 2019 pidetään Pietarsaaressa. 
Ähtäriin saamme vieraaksi myös marttajärjestön opintovastaava Tiina Ikosen. Tiina 
kertoo järjestömme loistavasta opintotarjonnasta: on mahdollista opiskella taitoavai-
mia, harrastusmerkkejä, osaajapasseja jne. Tiina tulee meille jo perjantaina 24.11. ja 
hän pitää Lapuan kristillisellä opistolla opintoinfon alkaen klo 18.30. Tuohon 
koulutukseen ilmoittautumiset suoraan Lapuan Martoille, Sirkku Saarenpäälle 
kahvituksen vuoksi 20.11. mennessä sirkku.saarenpaa@netikka.fi. 
Piirin syyskokouksessa Ähtärissä on myös luottamusmarttojen koulutus, jossa yhdessä 
mietitään eväitä yhdistystoiminnan pyörittämiseen ja vaihdetaan hyviä käytäntöjä. 

 
1. Syyskokouspaperit  

Tässä kirjeessä on piirin syyskokouspaperit yhdistyksellenne. Niille joilla on kaksi koko-
usedustajaa (jäseniä yli 50) papereita on kahdet ja niille, joilla edustajia (jäseniä yli 100) on 
kolme, papereita tulee kolmet. Toimitattehan kaikki piirin syyskokouksessa tarvittavat 
paperit kokousedustajillenne ja he sitten palauttavat kokouspaperit terveisineen 
yhdistyksen käyttöön. Toimintasuunnitelma 2018 jaetaan kokouksessa. 

  
 Syyskokouksen (25.11.2017) paperit: 

• kokouksen ohjelma 

• esityslista 

• hinnoittelupohja 2018 

• talousarvio vuodelle 2018 

• ehdokasasettelu puheenjohtajan vaalissa (sininen) 

• ehdokasasettelu hallituksen jäsenten vaalissa (keltainen) 

Ilmoittautukaa kokoukseen 13.11. klo 14.00 mennessä. Kertokaa samalla mahdolliset eri-
koisruokavaliot ja bussikyytitoiveet (p. 06 8313 127 arkisin klo 9–14 tai mailitse Raunille).  

 
2. Ehdokasasettelu kaudelle 2018–2019  

Erovuorossa oleva piirin puheenjohtaja Sirkku Saarenpää on edelleen käytettävissä piirin 
puheenjohtajaksi.   
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 Hallituksesta jäävät pois Outi Harju, Kaustisen kk Martat ry ja Saila Niemi, Kälviän 
Martat ry. Erovuoroisista hallituksen jäsenistä ehdolle on asetettu Riitta Laasonen, 
Kannuksen Martat ry, Raija Rinta-Seppälä, Teuvan Martat ry ja Minna Salo, Kälviän 
Martat ry. Uusia ehdokkaita hallitukseen on ennakkoon tullut kaksi: Terhi Haapala, 
Lapuan Martat ry ja Suvi Veijalainen, Kurikan Martat ry. Tämän lisäksi kokouksessa voi 
vielä tehdä ehdotuksia. Em. ehdokkaiden tiedot ja esittäjät löytyvät syyskokous-
papereista. 

 
3. Linja-autot syyskokoukseen 

Yhteiskuljetuksia järjestetään tarpeen mukaan sekä 
Kokkolan että Vaasan suunnasta. Linja-auto starttaa, 
kun kyytiin lähtijöitä on vähintään 25. 
Kokkolasta Kaustisen, Vetelin, Vimpelin ja Alajärven 
kautta Ähtäriin auto lähtee n. klo 6.15. Vaasasta reitti 
kulkee joko Ilmajoen ja Seinäjoen kautta Ähtäriin tai 
Kurikan ja Seinäjoen kautta Ähtäriin. Lähtöaikakin 
riippuu reitistä ja pysähdysten määrästä, arviolähtö-
aika tässä vaiheessa on n. klo 6.45. Linja-autokyyti 
maksaa 20 €/martta. Kokoukseen ilmoittautumisen 
yhteydessä kertokaa kyytitoiveenne ja mahdollinen 
kyytiinnousupaikka, jotta tiedämme varmistaa reitit ja 
aikataulut. Reitit ja aikataulut vahvistetaan kokouk-
seen ilmoittautuneille heti, kun ne vahvistuvat. 

 

 Tapaamisiin syyskokouksessa!  
 
 t. Eija, Heli, Rauni ja Tuija 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tuija Biskop, toiminnanjohtaja tuija.biskop@martat.fi, 050 5976 585 
Heli Similä, kotitalouden asiantuntija, IP-vastaava heli.simila@martat.fi, 044 3363 200 
Eija Tuukkanen, kotitalouden ja kotipuutarhan asiantuntija, KA-vastaava eija.tuukkanen@martat.fi, 044 3363 202  
Rauni Lampela, osa-aikainen toimistotyöntekijä rauni.lampela@martat.fi, 06 8313 127 arkisin klo 9–14 
Tamara Turpeinen, eläkkeellä oleva tuntityöntekijä  
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