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1. KEVÄTKOKOUKSEN TERVEISET 

Etelä-Savon Marttojen kevätkokous pidettiin keskiviikkona 20.4.2016 klo 17.00 

alkaen. Kokouspaikkana oli Marttakeskus Mikkelissä. 

Kokouksen aluksi pidettiin tietoisku aiheesta Veroilmoitus verkossa. Lisäksi jaettiin 

erikoisavaimet  Raija Nykäselle ja Kirsi Toivolalle, molemmat ovat Tahiniemen 

Martat ry:n jäseniä. 

Kokous hyväksyi toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2015. Kokouksessa 

tiedotettiin piirin rakenneuudistusneuvotteluista Marttaliiton ja Pohjois-Savon 

Marttojen kanssa. Hallitus on valmistellut esitystä, jonka mukaan Etelä-Savon Martat 

ry lakkautetaan vuoden 2016 lopussa ja toiminnot yhdistetään Pohjois-Savon Martat 

ry:n kanssa. Vuoden 2017 alusta näistä kahdesta piiristä yhdistetään Savon Martat ry.  

Koska asian päättäminen vaatii syksyllä kaksi piirin kokousta, hallitus ehdotti että 

piirin syyskokousta aikaistetaan viikolla, siten että 1. purkukokous pidetään 9.11.2016, 

paikkakunta on Pieksämäki, kuten ennakkotiedoissa on ilmoitettu. Jos asia etenee 

suunnitellusti, toinen purkukokous pidetään 10.12.2016. 

Käytiin yleistä keskustelua järjestön rakenneuudistuksen tilanteesta ja yhteisesti 

todettiin, että neuvotteluita jatketaan sovittujen suuntaviivojen mukaisesti. Paikalla oli 

kokousedustajia 42, piirin hallituksesta seitsemän henkilöä, toimihenkilöitä oli kolme 

ja muita osallistujia 14 henkilöä eli yhteensä 66 henkilöä. 

 

2. ETELÄ-SAVON MARTAT RY:N SYYSKOKOUSKUTSU 

Etelä-Savon Marttojen syyskokous pidetään keskiviikkona 9.11.2016. 

Kokouspaikkana on Kanttilasali, Vilhulankatu 5, 76850 Naarajärvi. Kokouksessa 

käsitellään sääntömääräiset asiat ja piirin hallituksen esitys Etelä-Savon Martat ry:n 

purkamisesta 31.12.2016 (kokouskutsut molempiin purkamiskokouksiin tiedotteen 

liitteenä 1).  

Ohjelma 9.11.: 

klo 16.00 Kokousedustajien ilmoittautuminen ja ruokailu (16 euroa) 

klo 17.30 Sääntömääräinen syyskokous, joka samalla on piirin                    

1. purkamiskokous 



Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä yhdistymistä Pohjois-Savon 

Martat ry:n kanssa 1.1.2017 alkaen. Kokousaineisto lähetetään yhdistysten varsinaisille 

edustajille hyvissä ajoin ennen kokousta. Myös muut martat ovat tervetulleita 

kokoukseen. Ruokailun järjestämiseksi pyydämme ilmoittautumiset viimeistään 

1.11.2016 mennessä Jaana Nykäselle p. 0440 228 910 tai etela.savon(at)martat.fi, 

mainitkaa erityisdieetit (kokoustarjoilun ruoat ovat laktoosittomia). 

Hallitus suosittelee, että marttayhdistykset maksaisivat kokousedustajansa ruokailun ja 

tukisivat myös muiden jäsentensä osallistumista piirin kokouksiin.  

Tervetuloa! 

Etelä-Savon Martat ry Hallitus 

 

3. RAKENNEUUDISTUKSEN JA PIIRIN PURKAMISEN 

VAIKUTUKSET PIIRIN SYYSKOKOUKSEEN 

 

Koska piirin syyskokous 9.11.2016 Pieksämäellä on myös piirin 1. 

purkamiskokous, kokousmenettely ei noudata perinteistä syyskokouksen 

esityslistaa. Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 tehdään ja annetaan 

Pohjois-Savon Martat ry:n käyttöön ja ne esitellään kokoukselle, mutta piirin 

kokous ei tee päätöstä hyväksymisestä. Hallitusvalintojakaan ei tehdä 

purkamiskokouksessa. Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Mervi Tinakari on 

valittu vuosille 2016-2017 syyskokouksessa 17.11.2015. Piirin hallitus jatkaa 

vuoden 2016 loppuun asti. Uusi Savon Martat ry:n hallitus valitaan 

kevätkokouksessa 2017 ja tällöin hallitukseen valitaan myös Etelä-Savon alueen 

edustajat. 

Mikäli piiriä ei pureta 31.12.2016, Etelä-Savon Marttojen toimintasuunnitelma ja 

talousarvio hyväksytään kevätkokouksessa 2017. Samoin hallitusvalinnat 

siirtyisivät kevätkokoukseen 2017, jos rakenneuudistus ei toteudu. 

 

Jos piirin 1. purkamiskokous päättää piirin toiminnan lopettamisesta ja 

liittymisestä Savon Martat ry:hyn, toinen purkamiskokous pidetään lauantaina 

10.12.2016 (kokousedustajien kannattaa varata aika kalenteriin) 

 

 

 

 



4. PIIRIN TOIMINTAA 

 

Kurssille ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta ensisijaisesti 

netissä www.martat.fi/etela-savo/tapahtumakalenteri tai toimistoon s-postilla 

etela-savon@martat.fi. Ruokakurssien hinnat ovat 23 € tai 25 € / hlö, riippuen 

raaka-aineista.  

 

Marttakeskuksen avoimet kurssit: 

 

to 13.10. klo 17-20 Kasvis- ja juuresruokakurssi, 23 

euroa, Marttakeskus  

 

ti 25.10. klo 17-19 Hoida kotiasi - voi paremmin, maksuton K&K-

luento Marttakeskuksessa Hengitysliiton korjausneuvoja Teppo Siponkoski 

pitää luennon, lisäksi uusia siivousvälineitä-näyttely 

 

to 10.11. klo 17-20 Vartissa valmista -ruokakurssi Marttakeskuksessa, 

kurssimaksu  23 euroa 

 

to 8.12. klo 17-20 Kotimakkaran valmistus ja lisäkkeet -ruokakurssi 25 

€, Marttakeskus 

ti 13.12. klo 17-20 Makeiset ja ruokalahjat jouluksi -ruokakurssi 25 €, 

Marttakeskus 

 

5. MUUTA TIEDOTETTAVAA 

5.1.     Kotitaloustipendit haettavissa 
 
Etelä-Savon Martat ry:n hallitus jakaa kotitaloustipendejä marttajärjestön 
toimintaan liittyvään tarkoitukseen harkintansa mukaan. Vapaamuotoinen 
hakemus on toimitettava 31.10.2016 mennessä piirin toimistoon. 
Hakemuslomakkeen voi tulostaa netistä http://www.martat.fi/piirit/etela-
savo/ajankohtaista tai pyytää toimistolta. 

 

5.2. Muutoksia piirin toimitiloissa 

Mikkelin seudun Allergia- ja Astmayhdistys Marttakeskuksessa on vuokrannut 

toimistohuoneen 1.7. lähtien Marttakeskuksessa. Elokuun alusta lähtien saimme 

http://www.martat.fi/etela-savo/tapahtumakalenteri
mailto:etela-savon@martat.fi
http://www.martat.fi/piirit/etela-savo/tapahtumakalenteri/karjalanpiirakat-tutuksi-ruokakurssi/
http://www.martat.fi/piirit/etela-savo/tapahtumakalenteri/karjalanpiirakat-tutuksi-ruokakurssi/
http://www.martat.fi/piirit/etela-savo/ajankohtaista
http://www.martat.fi/piirit/etela-savo/ajankohtaista


myös toisen uuden vuokralaisen, kun Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry:n 

kolmivuotinen hanke käynnistyi. 

5.3. Toimiston päivystysajat syksyllä 2016 

Jaana Nykänen siirtyi lokakuun alusta tekemään puolipäiväistä työaikaa opiskelun 

vuoksi, mutta toimistopäivystykset pyritään hoitamaan vakiintuneen aikataulun 

mukaisesti ma, ti ja ke klo 10-15 ja to klo 15-17.30. Voit myös varmistaa 

toimistopalvelut etukäteen p. 0440 228 910/Jaana tai 050 581 3690/Ritva 

 

Värikästä syksyä toivottaa piirin väki  

Ritva, Satu ja Jaana 

 

SYKSYN RUOKAVINKKI 

Puolukkajuoma   

 

Puolukka on monikäyttöinen marja, josta saadaan  

monipuolisesti vitamiineja, kivennäisaineita ja kuitua.  

Puolukka sopii pääruokien lisäkkeeksi, marjapuuroihin ja – 

keittoihin sekä leivontaan. 

 

1 kg puolukoita 

1,2 l vettä 

1/4 tl viini- tai sitruunahappoa 

tilkka vettä 

sokeria 150-300 g/1 l mehua 

Survo peratut marjat. Kaada vesi marjasurvoksen päälle. Liuota viini- tai sitruunahappo 

vesitilkkaan ja lisää survokseen. Anna seoksen seisoa kaksi vuorokautta viileässä, sekoita 

muutaman kerran. 

Siivilöi mehu siivilävaatteen läpi. Mittaa mehu ja sokeri. Lisää mehuun sokeri ja sekoita, 

kunnes se liukenee. Pullota. Tarjolle tuotaessa mehu laimennetaan 1:1. 

Mehu säilyy hyvässä säilytyspaikassa ilman pastörointia jouluun saakka. Pastöroitu tai 

pakastettu mehu säilyy aina seuraavaan satokauteen asti. 

http://www.martat.fi/site/assets/files/4938/marjat_puolukoita.jpg
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Etelä-Savon Martat ry   KOKOUSKUTSU 

    30.9.2016 

JÄSENYHDISTYKSILLE 

Kutsu Etelä-Savon Martat ry:n syyskokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen 

Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.30 (syyskokous ja ensimmäinen 

purkamiskokous) 

Paikka:  Kanttilasali, Vilhulankatu 5, 76850 Naarajärvi 

2. purkamiskokous: 

Aika: Lauantai 10.12.2016 klo 10.00  

Paikka:  Marttakeskus, Hallituskatu 7 A 3. krs., 50100 Mikkeli 

 

Kokouksessa käsitellään syyskokousasiat sekä piirin hallituksen esitys Etelä-

Savon Martat ry:n purkamisesta 31.12.2016. 

Etelä-Savon Martat ry ja Pohjois-Savon Martat ry ovat laatineet 

yhdistymissuunnitelman, jonka mukaan piirien toiminnot yhdistetään 1.1.2017 

lukien. Muutoksen avulla pyritään turvaamaan piirin tuottamien neuvonta- ja 

järjestöpalveluiden jatkuminen sekä vähentämään talous- ja hallintoasioihin 

käytettäviä resursseja. 

Suunnitelman mukaan yhdistyminen toteutetaan siten, että Etelä-Savon 

Martat ry puretaan 31.12.2016 ja piirin toiminnot yhdistetään Pohjois-Savon 

Martat ry:n toimintaan. Uuden piirin nimeksi muutetaan Savon Martat ry. 

Etelä-Savon neuvontahenkilöstö siirtyy uuden piirin palvelukseen 1.1.2017 

alkaen. Piirin toimipiste sekä neuvonta- ja järjestöpalvelut säilyvät Mikkelissä. 

Kokouksissa käsitellään ja päätetään piirin purkamiseen liittyvistä toimista 

piirin sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti. 

Piirin sääntöjen 15 §:n perusteella piirin purkamiseen tarvitaan päätös 

kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä peräkkäisessä piirin 

kokouksessa, joissa purkamispäätös on saanut vähintään 3/4 annetuista 

äänistä. 

 

ETELÄ-SAVON MARTAT RY:N HALLITUS 



 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot: 

Etelä-Savon Martat ry, Marttakeskus, Hallituskatu 7 A 1, 3. krs, 50100 Mikkeli 

 

toimiston asiakaspalveluaika ma – ke klo 10 - 15 ja to klo 15 - 17.30, muina aikoina sopimuksen mukaan 

Poikkeukset: arkipyhää edeltävänä päivänä toimisto on auki klo 10-14.  

Toimisto on suljettu  19.12.2016-6.1.2017 

toiminnanjohtaja p. 050 581 3690 ritva.otva(at)martat.fi 

Jaana Nykänen, toimisto p. 0440 228 910 etela-savon(at)martat.fi 

kotitalousasiantuntija p. 0440 228 915 satu.rasanen(at)martat.fi 

www.martat.fi/etela-savo 

www.facebook.com/EtelaSavonMartatvinkkaa  

 

Etelä-Savon Marttapalvelut Oy, Hallituskatu 7 A 1, 3.krs, 50100 Mikkeli 

tilaukset Mikkeli: palveluesimies Jenni Puhakainen  p. 040 750 9634 tai s-posti 

mikkeli.marttapalvelut@martat.fi 

tilaukset Savonlinna: kotiapuvastaava Seija Laurila p. 0440 228 928 tai s-posti 

savonlinna.marttapalvelut@martat.fi 

www.facebook.com/EtelaSavonMarttapalvelutOy  

 

http://www.martat.fi/etela-savo
http://www.facebook.com/EtelaSavonMartatvinkkaa
mailto:mikkeli.marttapalvelut@martat.fi
http://www.facebook.com/EtelaSavonMarttapalvelutOy

