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1. Piirin vuosikokousterveiset 
 
Piirin kevätkokous pidettiin 14.4. Lahdessa. Paikalla oli 48 kokousedustajaa. Kokouksessa 
käsiteltiin Itä-Hämeen Martat ry:n sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen puheenjohtajana 
toimi Tiina Keurulainen Jalkarannan Martoista. 
Hallituksen jäsenten vaalin äänestyksessä neljä eniten ääniä saanutta Leena Sulonen Hollolasta, 

Kristiina Räty Lahdesta, Arja Nurmi Lahdesta ja Sirkka Anttila Myrskylästä valittiin piirin hallitukseen 
vuosiksi 2018–2019. Hallituksessa jatkavat Päivi Koskimaa Orimattilasta, Sirkka-Liisa Sokka 
Sysmästä, Laura Korkeila Hollolasta ja Arja Rinnesaari Heinolasta.  
Piirin hallitus valitsi Päivi Koskimaan piirin varapuheenjohtajaksi vuodeksi 2018. 

 
2. Toimisto on suljettuna kesällä 
 
Toimisto on suljettuna 18.6.–27.7.2018 välisenä aikana. Toimisto on auki jälleen 
toimistopäivänä maanantaina 30.7. kello 12–17. 
 
3. Syksyn toimintakalenteri 
 
Piirin toimintakalenteri päivittyy Martat.fi – sivuille elokuussa: 
 
https://www.martat.fi/marttapiirit/ita-hame/tapahtumakalenteri/ 
 
4. Ilmoitusasiat 
 
4.1. Uusi tietosuoja-asetus ja henkilötietojen huolellinen käsittely 
 
Nyt on aika marttayhdistyksissä käyttää hetki aikaa henkilötietoasioiden käsittelyn 
tarkasteluun. Uusi lainsäädäntö korostaa entisestään yksityisyyden suojaa. Pohtikaa, mitä 
kaikkia henkilölistoja keräätte ja säilytätte. Miettikää onko huolellisuudessa jotain aukkoja. 
Muistakaa esim. lähettää kaikki sähköpostit niin, että sähköpostiosoitteet eivät näy 
vastaanottajille vaan lähettäkää viestit jäsenille aina piilokopiona. Kaikki ns. turhat nimilistat on 
syytä tuhota. Hyvät ohjeet marttayhdistyksille löytyvät martat.fi – sivuilta. 
 
EU:n yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Marttayhdistyksille on maaliskuussa 
tuotettu tietosuojaa koskevaa tukiaineistoa auttamaan tietosuojaa koskevien velvoitteiden 
hoidossa. Materiaalin löydät alla olevasta linkistä. Asiaa koskevat viranomaisohjeistukset ja 
toimintamallit tulevat varmasti täydentymään. Marttaliitto päivittää tukimateriaalia sitä mukaa, 
kun ohjeet täsmentyvät. 
 
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-info/yhdistystoimijoiden-omat-
sivut/yleistietoa-yhdistyksille/henkilotietojen-kasittely-yhdistyksissa/ 
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4.2. Kupit ja kapustat kiertoon 
 
Marttailuviikolla 10.–16.9. kierrätetään ja ohjeistetaan ihmisiä kestävään elämään! Viikon 
aikana piirit järjestävät ympäri Suomen 16 opiskelijoille suunnattua tapahtumaa yhdessä 
vapaaehtoisten marttojen kanssa. Tapahtumissa Martat antavat opintonsa aloittaville 
opiskelijoille neuvoja ja vinkkejä kestävään elämäntapaan ja resurssiviisaaseen arkeen. 
Tapahtumat järjestetään yhteistyössä Sitran kanssa. 
 

Tapahtumien tärkeimpänä sisältönä on keittiötarvikkeiden uusiokäyttö – martoilta kerätään 
hyväkuntoisia keittiötarvikkeita, joita opiskelijat voivat noutaa heille suunnatuista tapahtumista 
ilmaiseksi. Yhdistysten jäsenet voivatkin antaa oman panoksensa tapahtumiin 
keräämällä kesän aikana kaappien kätköistä löytyvät hyväkuntoiset ja ylimääräiset 
keittiötarvikkeet ja lahjoittaa ne eteenpäin opintonsa aloittaville opiskelijoille. Toisen 
turhake on toisen aarre! 
 
• Kerääminen kesän aikana marttayhdistyksissä 
• Kuppien ja kapustojen tulee olla hyväkuntoisia 
• Veitsiä ei voi viedä oppilaitokseen/ tapahtumaan 
• Kuorimaveitset ovat hyväksyttyjä 
• Keittiötarvikkeet toimitetaan 13.8–10.9.2018 Lahden Marttalaan 
 toimistopäivystyspäivinä maanantaisin klo 12–17 
• Piiri järjestää syksyllä FellmanniCampuksella tapahtuman, josta opiskelijat voivat 
 hakea lahjoitettuja keittiötarvikkeita 

 
 
4.4. Pikkukokkikurssilla on vielä tilaa 
 
Muutama paikka on vielä vapaana suosituilla Pikkukokkikursseilla Marttalassa, kurssiaika  
12–13.6 klo 10–13. Kurssilla alakouluikäiset kokkaavat kesäisen aterian ja leipovat. Kaksi 
päiväisen kurssin hinta on 32 euroa. Kurssimaksuun sisältyy opetus, jaettava materiaali ja 
ateria.  
Ilmoittautuminen ja kurssimaksu seuraavasta linkistä: 
https://www.martat.fi/tapahtuma/pikkukokkikurssi-marttalassa-lahdessa-kahtena-paivana-2/ 
 
 
Toivotamme hyvää tulevaa kesää! 
 
Tuulikki Uusitalo, Kati Koskela ja Niina Koivisto  
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