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Hyvät Martat! 
 
Hyvät martat! 

Mennyt talvi on ollut yhdistyksissä monenlaisten tapahtumien ja tekemisen aikaa, niin myös pii-

rissä. Normaalin arkisen aherruksen ohessa vaati oman aikansa pohjoisten piirien marttapäivän 

suunnittelu, johon osallistuivat ja ohjelman suunnittelusta vastasivat Taina ja hallituksen nimeämä 

toimikunta. Kiitos teille hienosta työstä! Marttapäivää vietettiin 9.6. Kaukovainiolla OSAO:n ti-

loissa. Kainuun, Keski-ja Etelä-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan marttoja oli koolla yli 

200. Verkostoituminen, osaamisen ja tiedon jakaminen, yhdessä olo, toisten piirien ja yhdistysten 

marttojen kohtaaminen ja uusien taitojen oppiminen on ollut aikoinaan lähtökohtana tällaisen tapah-

tuman järjestämiseen. Saadun palautteen perusteella tässä onnistuimme. Mielenkiintoisten luentojen 

lisäksi tutustuimme työpajoissa mm. opinto- ja kansainväliseen toimintaan. Vapaaehtoismartat esit-

telivät monenlaista osaamista, lämmin kiitos teille ja kaikille työpajapisteissä toimineille ja tietenkin 

kaikille päivään osallistuneille! 

Pohjoisten piirien marttapäivä toteutettiin ensimmäisen kerran v. 2013 Ylivieskassa. Nyt meillä on 

luvassa jatkoa, sillä Lapin Martat aikoo järjestää vastaavan tapahtuman kesällä 2020. Sitä jäämme 

odottamaan. 

Valtakunnallisesti olemme saaneet näkyvyyttä, kun olemme yhdessä valmistaneet noin 7000 peittoa 

lastensairaalaan. Kevättalvella teimme patalappuja, jotka jaoimme 3.5. kirjastoissa, kauppaliik-

keissä ja erilaisissa tapahtumissa.  

Tämän kesän aikana toteutetaan Marttalassa toimihenkilöiden työtilojen remontti, jonka toteuttami-

seen on saatu lupa piirin kevätkokouksessa. Pintaremontin lisäksi myös huoneiden kalusteet uusi-

taan ja näin toimihenkilöt pääsevät syksyllä ajanmukaisiin tiloihin.  

Tämä vuosi on piirimme merkkivuosi, juhlimmehan 100-vuotista toimintaamme 21.10.18 Oulussa. 

Monet piiriämme perustamassa olleet yhdistykset viettävät omaa 100-vuotisjuhlaansa syyskesällä, 

tiedossa on myös muita vuosijuhlia. Toivomme onnistuneita ja mieleenpainuvia juhlia. 

Olemme saaneet nauttia alkukesän lämpimistä, jopa helteisistä säistä ja myös jo odotettua sadetta on 

ainakin paikka paikoin saatu. Toivomme teille kaikille, hyvät martat, rentouttavaa ja voimia antavaa 

kesää yhdessä perheen, läheisten, ystävien ja myös marttojen kanssa. 

 

   kesäterveisin Eila 

 
 

Marttalan aukioloajat kesällä 
 

Marttala on suljettuna 9.7.- 31.7.2018  
 
Marja-Leena saldovapailla ja lomalla 21.6.- 15.8.2018 välisen ajan. 
 
Saana (RAIMO-hanke) lomalla ja vapaalla 26.6.- 1.8.2018 välisen ajan. 
 
Taina saldovapaalla ja lomalla 9.7.- 31.7.2018 välisen ajan. 
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Kurssitarjonta syksy 2018   
 
Paikka: Marttala Kajaaninkatu 36 klo 17- 20 
 
   25.8.   Valtakunnallinen sienipäivä 

 12.9.   Sieniruokia ja – leivonnaisia 

  19.9.  Martan kasvikeittiö 

  4.10.  Korealainen keittiö 

10.10.  Huolla kotiasi voi paremmin 
18.10.  Leipää juurella 

15.11.  Kotikeittiön kalaruokakurssi 
12.12.  Helpot joululeivonnaiset  
 

Ilmoittautumiset kurssille sähköpostilla pohjois-pohjanmaan@martat.fi. 
Maksu suoritetaan paikan päällä käteisellä(ei pankkikorttimaksu mahdollisuutta). 
 

 
Pohjois-Pohjanmaan Martat ry 100 vuotis-juhla 21.10.2018 Oulun Tuomiokirkko/ keskus-
tan seurakuntatalo, Isokatu 17. 
 
Pohjois-Pohjanmaan Martat ry syyskokous 17.11.2018 paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 
 
Hyvää ja rentouttavaa kesää kaikille martoille toivottavat 
 
 

Marja-Leena, Saana, Taina ja hallitus 
 
 
Tiedoksi: 
 
Myytäviä marttavaatteita: 
 
Piirissä myynnissä vanhan mallinkankaasta marttapaita koko n. 42- 44. 
 
Keski- ja Etelä Pohjanmaan piirissä marttapukuja myynnissä, tiedustelut  
                    toimistotyöntekijä, arkisin klo 9–14, kesällä 9–12 

  rauni.lampela@martat.fi, +358 6 831 3127 
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