
1(5)

TIEDOTE Etelä-Karjalan Martat ry 1 / 2015

25.2.2015

1. Kutsu Etelä-Karjalan Martat ry:n kevätkokoukseen

2. Jäsenrekisteriuudistus

3. Toiminnan tilastointi

4. Kokousedustajat 2015 ja piiriin palautettavat paperit

5. Tulevia tapahtumia

6. Piirin KV-martat

7. Muut asiat

Liitteet:
Luottamushenkilöluettelo
LähiTapiolan ja Etelä-Karjalan Martat ry:n yhteistyö

1. Kutsu Etelä-Karjalan Marttojen kevätkokoukseen 23.4.2015

Kevätkokous pidetään torstaina 23.4.2015 klo 18.00
Paikka: Etelä-Karjalan ammattiopisto, Pohjolankatu 12, Lappeenranta

Etelä-Karjalan Martat ry:n hallitus

Kokoukseen ovat tervetulleita virallisten kokousedustajien lisäksi kaikki asiasta kiinnostuneet.
Esityslista liitteineen postitetaan varsinaisille kokousedustajille noin viikkoa ennen kokousta.

Ilmoittautumiset 15.4. mennessä:
http://www.martat.fi/piirit/etela-karjala/tapahtumakalenteri/etela-karjalan-marttojen-syyskokous/
tai etela-karjala@martat.fi
tai puh. 010 838 5687

2. Jäsenrekisteriuudistus

Jäsenrekisteri uudistuu. Marttaliitto on tiedottanut aiheesta, tässä vielä ydinasioita, linkkejä ja liitteitä.

Muutoksen myötä yhdistykset ja piirit pääsevät katsomaan ja päivittämään jäsentensä yhteystietoja:
nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sekä merkitsemään luottamustehtävät ja piirin
kokousedustajat. Yhdistys ei pysty lisäämään tai poistamaan jäseniä, tämän tekee Marttaliitto
edelleenkin. Rekisterin ominaisuudet laajenevat vähitellen. Tulevaisuudessa sitä pystyy käyttämään
myös yhdistysten ja jäsenten väliseen viestintään.

Jäsenrekisterin käyttäjät valitsee yhdistyksen hallitus. Henkilötietojen kerääminen ja rekisterien ylläpito
on vastuullista toimintaa, jossa on huolehdittava yksilönsuojasta.
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Yhdistys saa jäsenrekisterin käyttöoikeudet kahdelle (2) henkilölle. Valittujen tulee olla yhdistyksen
jäseniä.

Valittujen tiedot:
 nimi
 jäsennumero
 yhdistys
 yhdistysnumero
 käyttäjän sähköpostiosoite

tulee ilmoittaa Marttaliittoon sähköpostitse osoitteeseen: jarjestotoiminta@martat.fi .

Marttaliitto lähettää sähköpostilla yhdistykselle tunnukset, joilla valitut rekisterinhoitajat pääsevät
kirjautumaan jäsenrekisteriin ja tekemään muutoksia. Tunnusten saamisessa saattaa kulua jopa reilu
viikkokin ruuhkan vuoksi, mutta sieltä ne tulevat käyttöönne.

Myönnettyihin käyttäjäoikeuksiin liittyvät muutokset ja huomautukset tulee lähettää sähköpostilla
osoitteeseen jarjestotoiminta@martat.fi.

http://www.martat.fi/marttailu/yhdistyksille/jarjestoporttaali-jasenrekisteri/

Yllä olevan linkin kautta löytyy lisätietoja jäsenrekisteristä.
Lisäohjeita löytyy myös Marttaliiton lähettämästä postista: Jäsenkirje 1/2015.

Tukea ja opastusta jäsenrekisteriasiassa antaa:

Marttaliitossa: marjahelena.salonen@martat.fi ja ritva.ikonen@martat.fi
Piirissä: Riitta Sutinen osoitteessa etela-karjala@martat.fi tai p. 010 838 5687 ja

Älkää jääkö yksin pohtimaan, jos tulee ongelmia, ottakaa yhteyttä!

3. Toiminnan tilastointi

Piirimme yhdistykset ovat käynnistäneet todella hyvin toimintansa tilastoinnin sähköisesti.
Toiminnan sähköinen tilastointi otettiin käyttöön vuoden 2014 alussa.

Vuosi 2014 on vielä auki. Keneltä viime vuoden kirjaukset vielä puuttuu, käykää kirjaamassa toiminta
sinne, kiitos. Jo tallennetuja tietoja ei pääse enää korjaamaan viime vuoden osalta. Tätä vuotta sitä
vastoin pääsee korjailemaan.

Kuluvaa vuotta kannattaa kirjata sitä mukaa, kun tapahtumia tulee. Asiat ovat silloin tuoreessa
muistissa. Loppuvuonna sitten tilasto on valmis.

http://www.martat.fi/marttailu/yhdistyksille/
Yllä olevasta linkistä löytyy ohjeistusta lisää toiminnantilastointiin

Ottakaa yhteyttä piiriin Riitta Sutiseen, jos kaipaatte lisäohjeistusta!

4. Kokousedustajat 2015 ja piiriin palautettavat paperit

Jäsenrekisteriuudistus ja tunnusten jakaminen yhdistyksille on käynnissä parhaillaan. Kun tunnukset on
annettu ja yhdistykset lisänneet tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin, saa piiri poimittua sieltä yhteystiedot
luottamusmartoista ja kokousedustajista.
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Piirin kevätkokous on jo huhtikuussa ja jotta saamme viralliset kokousedustajat selville ja heille
lähetettyä kokousmateriaalin, tarvitsemme näitä tietoja jo maaliskuulla.

Tämän tiedon keräämisen varmistamiseksi laitamme tiedotteen mukana Luottamushenkilö-
luettelon, johon voitte kirjata valitut luottamusmartat sekä kokousedustajat ja heidän varaedustajansa.
Lähetämme tämän tiedotteen vielä vuoden 2014 postinvastaanottajatietojen pohjalta. Levittäkää
tiedotetta martoillenne.

Lähettäkää luettelo piiriin joko sähköisesti tai postitse 15.3. mennessä. Kiitos!

Lähettäkää piiriin myös yhdistyksenne toimintakalenteri. Voimme antaa toiminnastanne tietoa
mahdollisille uusille jäsenille.
Teillä on halutessanne mahdollisuus käyttää marttojen kotisivuilla olevaa yhdistyksen
toimintakalenteripohjaa.
Se löytyy alla olevan linkin kautta:
http://www.martat.fi/marttailu/ladattavat-aineistot/

Luottamushenkilöluettelo ja Toimintakalenteri lähetetään piiriin joko sähköisenä:
etela-karjala@martat.fi tai maapostilla piirin osoitteeseen.

5. Tulevia tapahtumia

Elämä on parasta itse tehden - neuvonnalliset toimintapisteet

Aika: 12.3.2015 17-19.30
Paikka: Kirjolankatu 3, Parikkala, Rintamamiestalo

Aika: 18.3.2015 17-19.30
Paikka: Lukkarinkuja 2, Lemi, seurakuntasali

Hinta: jäsenille 10 e

Toimintapisteiden aiheina ovat
1.Garderobi - harkitse, korjaa ja kierrätä.
Neuvontaa ja tuunausta (vetoketjukoru tai trikoopipo).
Kierrätä ja ota mukaasi kotoa n. 40 cm pitkä vetoketju tai vanha värikäs trikoopaita.
2. Veden käyttö puutarhassa – vinkkejä kasvien hyvinvointiin ja
3. Hyödyksi! – kompostoi ja lajittele.

Lisäksi teetarjoilu.

Ilmoittautuminen viimeistään viikkoa ennen:
http://www.martat.fi/piirit/etela-karjala/tapahtumakalenteri/ tai 010 838 5687.
Tervetuloa! toivottavat erikoisneuvojat Päivi Jukkara ja Eija Europaeus

Senioreiden Veroilmoitus verkossa -opastus

Aika: to 9.4.2014 klo 13-15
Paikka: Etelä-Karjalan Marttakeskus, Valtakatu 45, Lpr

Veroilmoitus verkossa on palvelu, jonka kautta suomalaiset voivat korjata ja täydentää sähköisesti
esitäytetyn veroilmoituksen tietoja. Palvelu aukeaa vuosittain huhtikuun alkupuolella ja sulkeutuu
henkilökohtaisen palautuspäivän mukaan toukokuussa. Yhteistyöllä pyritään lisäämään senioreiden
toimintamahdollisuuksia ja ehkäisemään syrjäytymistä. Monella yli 65-vuotiaalla on halua käyttää
verkkopalveluja, mutta osa heistä tarvitsee siinä opastusta.
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Marttajärjestö ja Verohallinto ovat sopineet, että martat opastavat ikääntyvää väestöä sähköisen
veroilmoituksen täydentämisessä. Kyse on sähköisen palvelun käytön opastamisesta, ei veroneuvonnasta
eikä veroilmoituksen täyttämisestä henkilön puolesta.
Verohallinto toimittaa piiriin koulutusmateriaalin.

Opastus on maksuton.

Ilmoittautumiset 30.3. mennessä:
https://martat.pwire.fi/www.martat.fi/piirit/etela-karjala/tapahtumakalenteri/senioreiden-
veroilmoitus-verkossa-opastusta/

Tervetuloa!

6. Piirin KV-martat

Martoilla on nykyään paljon kansainvälistä työtä. Kamerunissa projekti sai jatkoa, siitä voimme puhua ja
tehdä Kattilamatkan Kameruniin. Uusi kohde on Swazimaa.

Etelä-Karjalan piirissä on kaksi kv-marttaa, Tuija Maaret Pykäläinen ja Anne Uppman, jotka tulevat
mielellään yhdistyksiin ja toimintaryhmiin puhumaan kansainvälisestä toiminnasta ja pitämään
ruokakurssejakin.

Marttaliitto toivoo, että samalla muistetaan rahallisesti kv-toimintaa, mutta varsinaisesti kv-martan
vierailu ei maksa yhdistykselle muuta kuin matkakorvaukset.
Ottakaa rohkeasti yhteyttä Tuija Maaret Pykäläinen bibituitu(ät)gmail.com tai 046 56 62846
tai anne.uppman(ät)prsanomat.fi 0400 866 449.

7. Muut asiat

NKF-kesäkonferenssi
Välkommen till Gränna!

Pohjoismaiden Naisliiton kesäkonferenssi järjestetään Ruotsin Grännassa juhannuksen jälkeen 26.-28.6.
teemalla Livskvalitet – Elämän laatu.
Perjantain luennot lähestyvät teemaa eri näkökulmista, aiheina mm. ruoka, musiikki ja elämänhalu.
Lauantaina retkeillään Visingsön maisemissa ja tutustutaan mm. Visingsborgin linnan raunioihin.

Tarkempia tietoja löytyy marttojen kotisivuilta linkistä:
http://www.martat.fi/site/assets/files/144247/nkf_-_gr_nna_konferens_sverige_26-28_6_15.pdf

Ompelukoneet ja garderobi

Marttaliitto on aloittanut yhteistyön Husqvarna Viking ja Pfaff –maahantuojan VSM Finlandin kanssa
Garderobi –teemalla. Maahantuoja on lahjoittanut joka piiriin 1-2 ompelukonetta, silitysraudan ja
nypynpoistajan.

Tarkoituksena on, että ompelukoneita käytetään Garderobi –tapahtumissa, joissa opastetaan vaatteiden
korjausta ja huoltoa ja siten pidennetään vaatteiden käyttöikää.

Ompelukoneita voi myös lainata yhdistysten ja kässämarttojen järjestämiin korjaus-, tuunaus-,
vaatevallankumous- tai muihin käsityötapahtumiin.

Piiristä voitte lainata myös kässäkahviloihinne somisteeksi pöytäliinaa.

Varaukset p. 010 838 5687 tai etela-karjala@martat.fi tai paivi.jukkara@martat.fi
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Kevään Pop up –marttatapahtumat lähestyvät.

Tapahtumiin liittyvä aineistoa martoille ja marttayhdistyksille on koottu marttailusivuille:
http://www.martat.fi/marttailu/tapahtumat/pop-up-marttatapahtumat/

Viikon 13 aiheet ovat:
 Kässämartat: Patalappu
 Puutarhamartat: Laatikko- ja ruukkuviljely
 Kv-martat: Kattilamatka Kameruniin
 Ruokamartat: Suomineidon voileipäpöytä

Pop up -marttatapahtumiin on seuraavat materiaalit:
1. Julistepohjat

a. Kässämartat, puutarhamartat, kv-martat ja ruokamartat
2. Ohjeita tapahtumanjärjestäjälle (yleisohjeet)
3. Ohjeet/neuvontamateriaali

b. Kässämartat, puutarhamartat, kv-martat ja ruokamartat
4. Marttaesittely, PowerPoint-esitys
5. Palautelomake
6. Jäsentietolomake, uusille jäsenille
7. Uutiskirjeet

Pop up -viikkoihin kuuluu valtakunnallinen tiedotus. Valtakunnallista viestintää varten toivomme
yhdistysten lähettävän tiedot Marttaliittoon viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa.
Tiedot voi lähettää ilmoita tapahtumasi -lomakkeen kautta, joka on marttailusivuilla:
http://www.martat.fi/marttailu/tapahtumat/pop-up-marttatapahtumat/pop-up-marttatapahtumien-
ohjeet/ilmoita-tapahtumastasi/

Tekemisen iloa ja onnistumisen elämyksiä!

Marttojen kulttuurimatka Italiaan Milanoon 14.-19.5.2015

Matka tulee toteutumaan, koska osallistujia on useammasta piiristä.
Lue lisää marttojen nettisivuilta:
http://www.martat.fi/piirit/etela-karjala/tapahtumakalenteri/ruoka-ja-kulttuurimatka-italiaan/

Toimiston aukioloajat: maanantaista keskiviikkoon klo 10-15.00.

Toiminnaniloa toivottaa piirin hallitus ja henkilökunta


