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     PJ-kirje 3/2018 
 

PJ-KIRJE 
Marttayhdistyksen puheenjohtajalle ja toimintaryhmän vetäjälle 
- tiedotathan kirjeen asioista myös muille jäsenillenne 

 

HUOM! jos et ole enää yhdistyksenne puheenjohtaja tai toimintaryhmän vetäjä, 
välitäthän tämän kirjeen uudelle puheenjohtajalle/vetäjälle.  
Muistattehan ilmoittaa piiriin (sähköpostilla:lounais-suomi.turku@martat.fi tai 
lounais-suomi.pori@martat.fi uuden puheenjohtajan/toimintaryhmän vetäjän 
yhteystiedot. Myös jäsenrekisteriin pitää tehdä pj-muutos ja yhdistysrekisteriin 
ilmoitus uudesta puheenjohtajasta (katso 1/18 kirjeestä tarkemmat ohjeet). 

 

 

 

1. Jäsenmäärä kasvuun jokaisessa yhdistyksessä  
Marttapiirin hallitus on asettanut vuodelle 2018 tavoitteeksi 

jäsenmäärän kasvun jokaisessa yhdistyksessä kahdella jäsenellä. Uusia 

jäseniä houkuttelee mukaan hyvä ja monipuolinen toiminta. Kannattaa 

järjestää yhdistykseen avoimia ystäväiltoja, joihin kuka tahansa voi tulla 

tutustumaan toimintaan. Vinkkejä jäsenhankintaan saat pj-

koulutuksissa ja pj-vertaistapaamisessa. Jokainen yhdistys, joka on 

kasvattanut jäsenmääräänsä vähintään kahdella jäsenellä, saa yhden 

vapaalipun Viking Linen tarjoamalle järjestöristeilylle v 2019. 

 

2. Koulutusta yhdistysten puheenjohtajille  

Vielä muutama päivä aikaa ilmoittautua, ilmoittaudu pian! 

Puheenjohtajien koulutuksissa käydään läpi puheenjohtajan tehtävät, 

marttatoimintaa ohjaavat säännöt ja toimintatavat, yhdistyksen 

johtaminen sekä hyvät käytänteet yhdistystoiminnassa. Koulutus sopii 

erityisesti uusille puheenjohtajille. Koulutuspäivät ovat: 

13.3. klo 17.30 Porissa piirin tiloissa 

14.3. klo 17.30 Turussa piirin tiloissa  
Ilmoittaudu mukaan! 
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3. Puheenjohtajien vertaistapaamiset 

Suositut pj-vertaistapaamiset järjestetään huhtikuun aikana usealla 
paikkakunnalla. Jokainen puheenjohtaja/vetäjä tulee saamaan 
sähköpostiinsa kutsun oman alueensa pj-tapaamiseen. Voit toki osallistua 
myös muun alueen tapaamiseen, jos oman alueen tapaamisen ajankohta ei 
sinulle sovi. Tapaamiset: 
3.4 klo 18, Karsattilantie 66, 32210 Loimaa (Päivi Vanha-Perttula) 

5.4. klo 18 Merikarvian kunnanvirasto, Kauppatie 40 (Kirsi Vesterbacka) 

9.4. klo 17.30 Turun My:n tilat, Uudenmaankatu 19, Turku (Sinikka Ratala) 

11.4. klo 18 Paanulassa, Lokalahdella, Papinpellontie 3 (Tiina Sjölund) 

11.4. klo 18 Seniorium, Rantatie 30, Parainen (Anne Pihlaja) 

17.4. klo 17.30 LähiTapiola, Turuntie 8, Salo (Matti Männistö) 

18.4. klo 18 piirin tilat, Valtakatu 7, Pori (Karoliina Tuomola-Heino) 

19.4. klo 17.30 Perhekeskus Satelliitti, Lumparlankatu 18, Raisio (Katja 

Rippstein) 

23.4. klo 18, paikkana Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskus, 

järjestöluokka, osoite on Risto Rytinkatu 70, Huittinen (Sari Granni) 

 

4. Maksuttomat nettisivut omalle yhdistykselle  
Tämän kevään aikana on hyvä saada jokaisella yhdistyksellä omat 

nettisivut järjestön yhteisillä nettisivuilla. Nettisivuilla voi minimissään 

olla yhdistyksen tapahtumakalenteri sekä yhteystiedot. Nettisivujen teosta 

saat lisätietoja nettisivuilta tai ota yhteyttä piiriin Arto Lautialaan (Turku) 

puh. 044 7605368 tai Katariina Lystadiin (Pori) puh. 050 4122285. 

 

5. Muut koulutukset ja tapahtumat 

Kässämarttojen ja KV -marttojen treffit 

Käsityöt ja kansainväliset teemat kiinnostavat jäseniä ja niitä teemoja on 

hyvä olla myös yhdistyksen toiminnassa mukana. Jokaiseen yhdistykseen 

kannattaakin valita käsityötoiminnasta ja kv-toiminnasta vastaava martta. 

Tervetuloa ideoimaan yhdessä muiden kässämarttojen ja KV-marttojen 

kanssa, mitä kaikkea martat voisivat tehdä v. 2018 aikana. Samalla saat 

hyviä vinkkejä oman yhdistyksenkin toimintaan.  

http://www.martat.fi/lounais-suomi
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Marttatreffejä järjestetään seuraavasti (muista ilmoittautuminen): 

9.4. klo 17.30    Kässämarttojen ja KV-marttojen treffit, Turku 

10.4. klo 17.30  Kässämarttojen ja KV-marttojen treffit, Salon Halikko 

10.4. klo 17.30  Kässämarttojen treffit, Kankaanpää 

11.4. klo 17.30  KV-marttojen (kansainvälisyys) treffit, Pori 

12.4. klo 17.30  Kässämarttojen treffit, Rauma 

12.4. klo 17.30  Kässämarttojen ja KV -marttojen treffit, Kyrö 

 

Terveys on aarre -marttaristeily 20.3. 

VIELÄ MUUTAMA PAIKKA VAPAANA, ILMOITTAUDU PIAN! 

Marttaristeilylle lähdetään tiistaina 20.3. klo 8.15 Turusta Viking Linen 

terminaalista ja paluu samana päivän klo 19.50.  

Päivän ohjelmassa:    

- Liiku, lepää, syö ja nauti -terveysaarteen etsintää 
- Henkistä ravintoa – onnea pitää tavoitella 
- Elämäsi tärkeimmät kysymykset 
- Siirtyminen parempaan ruokavalioon 
- Yli 10 askelta terveyteen   Christer Sundqvist, FT 
Marttaneuvojien tietoiskut: 

uudet suolat, sokerit ja makeutusaineet 

kuitunäyttely 

sokerinäyttely     

Risteilyn hinta on 68 e. Risteilyn hintaan sisältyy koulutus, meriaamiainen, 

ruokailu buffetpöydässä ruokajuomineen sekä paluumatkalla hytti tavaroille. 

Sitovat ilmoittautumiset nettisivujemme tapahtumakalenterin kautta tai 

puh.050 448 1665.  

 

PS. Muistattehan piirin hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen vaalien 

ehdokkaiden ennakkoasettelun 13.4.18 mennessä (katso lisäohjeet 2/18 

kirjeestä). 

 
Marttailuterveisin, 
Lounais-Suomen Martat 
Sanna Voutilainen  

http://www.martat.fi/lounais-suomi

