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1. Kevätkokouspaperit ja ohjelma  
Saatte tämän tiedotteen liitteenä piirin kevätkokouspaperit sähköisesti:  

•  kevätkokouksen ohjelma ja esityslista 

•  toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017  
 

Välitättehän tiedotteen liitteineen kokousedustajallenne/edustajillenne. Vain muutama yhdistys on 
päivittänyt kokousedustajiensa tiedon järjestöportaaliin ja/tai ilmoittanut meille valitut kokousedus-
tajat, joten todennäköisesti tiedostot menevät perille oikeille ihmisille, kun välitätte ne itse eteenpäin. 
Kokoukseen ilmoittautuneille paperit tulostetaan valmiiksi ja ne saa kokouspaikalta. Kokous on 
Kälviällä, Keski-Pohjanmaan kansanopistolla (Opistontie, Kälviä) 28.4. klo 13.30., kokouspäivän kesto 
ohjelmineen on 9.30–14.45. Tervetuloa mukaan! 
 
Koulutus- ja kokouspäivän hinta tarjoiluineen on 25 €/osallistuja, jonka ainakin kokousedustajien 
osalta maksaa yhdistys. Kokoukseen ilmoittautumiset piiriin 19.4 klo 14.00 mennessä puh. 06 8313 127 
tai mail. rauni.lampela(ät)martat.fi. Ilmoitattehan samalla mahdollisista erikoisruokavalioista. 
Tarkistakaa samalla Raunilta, että yhdistyksenne kokousedustajat on ilmoitettu joko meille piiriin tai 
järjenrekisteriin, sillä muuten kokousedustaja tarvitsee pöytäkirjaotteen valinnoista tai valtakirjan 
tullessaan kokoukseen. 
 
Lähellä kokouspaikkaamme sijaitsee Lucina Hagmanin syntymäkoti, jonka omistaa ja jota ansioitu-
neesti hoitaa Kälviän Martat. Lucinan syntymäkoti: Marttakoti sijaitsee osoitteessa Hyypäntie 9 ja itse 
asiassa ajamme kokouspaikalle ihan siitä vierestä. Niinpä kokouspäivän päätyttyä on mahdollista käydä 
tutustumassa järjestömme perustajan kotiin.  
 

2. Välitystavarat kevätkokouksessa 
Varatkaa tarvitsemanne välitystavarat etukäteen. Laitamme ne valmiiksi ja otamme muuta tavaraa 
mukaan vain pienen määrän. Tavaraa voi myös tilata suoraan Martan puodista netin kautta. 
Kälviän Martoilla on myytävänä kokouspaikalla heidän julkaisemiaan kirjoja ja postikortteja. 

 
3. Uudet pj:t ja yhdistyksien tiedot 

Joissakin yhdistyksiä on vaihtunut puheenjohtaja ja olemme saaneet muuttuneet tiedot yhdistyksen 
vuosikokouspapereista ja/tai päivitetystä, sähköisestä järjenrekisteristä. Jos kuitenkin joku jo puheen-
johtajuuden taakseen jättänyt saa tämän tiedotteen, niin ilmoitathan puheenjohtajan vaihdoksesta 
piirin toimistolle ja toimitat tämän tiedotekirjeen uudelle puheenjohtajalle. rauni.lampela(ät)martat.fi  
 

4. Sähköiset päivittämiset: toimintatilasto ja järjestöportaali 
Näin vuoden alussa on myös hyvä päivittää tilanne sähköisten tilastojen täyttämisestä ja jäsenrekis-
terin tietojen ajankohtaisuudesta. Aiheesta lisää esim. marttojen nettisivuilla: 
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-info/yhdistystoimijoiden-omat-sivut/  
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5. Valtiolliset kunniamerkit 
Marttaliiton hallitus on päättänyt, että Marttaliitto hakee valtiollisia kunniamerkkejä keskitetysti myös 
omana juhlavuotenamme 2019. Mahdolliset myönnettävät kunniamerkit luovutetaan juhlavuoden 
vuosikokouksessa. Jokainen alueemme yhdistyksistä voi halutessaan hakea valtiollista kunniamerkkiä 
yhdelle jäsenelleen. Hakemukset toimitetaan piiriin viimeistään keskiviikkona 25.4. Piiri toimittaa 
alueemme hakemukset Marttaliittoon, jossa lopullisen päätöksen haettavista kunniamerkeistä tekee 
Marttaliiton hallitus. Marttaliitto hakee kunniamerkit, mutta mikäli haetaan maksullisia kunniamerk-
kejä, hakijayhdistys maksaa merkkien kustannukset. Kun haetaan merkkejä ansioituneille martoille, 
hakijan kohdalla on otettava huomioon ansioituminen marttatoiminnassa, muussa yhteiskunnallisessa 
toiminnassa ja tietysti myös työ/ammatin harjoittaminen. Tärkeää on myös tarkistaa, ettei haettavaa 
merkkiä ole jo haettu ja saatu vaikkapa työnantajan toimesta.  
Ritarikuntien kanslialla on erinomaiset sivut ja myös sieltä löytyy paljon apua hakemusten tekemiseen. 
Marttaliitossa asiaa hoitaa järjestösihteeri Anna-Maija Palosuo. 
http://www.ritarikunnat.fi/index.php/fi/  

 
6. Oulun Marttapäivä 9.6.2018 

Erillinen Marttapäivän tiedote lähetetään yhdistyksiin ensi viikolla. 
 

7. Muuta 
Marttaliiton tällä viikolla lähettämässä Marttojen yhdistyskirjeessä 1/2018 on esillä tärkeitä tietosuoja-
asioita. Ko. asiat tulee käsitellä myös yhdistyksen hallituksessa. Lisää aiheesta myös piirin 
kevätkokouksessa. Tässä linkki Marttaliiton kirjeeseen.  https://mailchi.mp/martat/yhdistyskirje-1-2018  

 
 
 
 
 
 
Kevätterveisin piirin hallitus ja toimihenkilöt 

 
 
 

Eija Tuukkanen  
kotitalouden ja kotipuutarhan asiantuntija,  
kotiapuvastaava  
eija.tuukkanen(ät)martat.fi, (06) 831 3127  
tai 044 336 3202 (arkisin klo 9–14) 
 
Heli Similä  
kotitalouden asiantuntija, IP-vastaava  
heli.simila(ät)martat.fi, 044 3363 200  
 
Rauni Lampela  
toimistotyöntekijä  
rauni.lampela(ät)martat.fi,  
(06) 831 3127 arkisin klo 9–14 
 
Tuija Biskop, tj.  
tuija.biskop(ät)martat.fi, 050 597 6585 
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