
 

HYVÄÄ MARTTAILUVUOTTA 2019! 
 

Vuonna 2019 marttojen yhteinen teema on kestävä arki. 

Toimintavuosi rakentuu teeman ympärille ja näkyy vuoden 

aikana monella tapaa toiminnassamme. Näin vuoden alusta 

kannattaa lukea erityisen tarkkaan tässä kirjeessä olevat 

jäsenluettelo-ohjeet. 

 

KESTÄVÄ ARKI TEEMAVUOSI  

Kestävää arkea lähestytään vahvasti keittiön kautta ensimmäistä 

kertaa järjestettävällä Marttailuviikolla 10.-16.9. Viikon teema on 

Arkiruoka on järkiruokaa. Piirit järjestävät tämän teeman tiimoilta 

keväällä ketjukoulutuksia. Suosittelemme, että jokainen yhdistys 

järjestää Marttailuviikon aikana ainakin yhden tapahtuman. Voitte 

myös keskittää syksyn tapahtumat Marttailuviikkoon. 

 

MARTALTA, PYSTYN JA MERKKITEKOJA -KAMPANJAT 

Keväällä toteutamme #martalta patalapputempauksen ja haastamme #pystyn2018 -kampanjassa 

kaikki opettamaan arjen taitoja nuorille. Osallistumme myös merkkitekoja -kampanjaan, jonka 

tavoitteena on helpottaa kuluttajien arjen vastuullisuutta ja kasvattaa merkittyjen tuotteiden  

myyntiä. 

 

TEHDÄÄN TÄSTÄ YHDESSÄ HYVÄ VUOSI!  

Lue lisää kaikista tapahtumista, kampanjoista ja muusta marttatoiminnasta tulevista Martat-

lehden numeroista sekä martat.fi:stä. 

 

 

 

 

 

Reija Salovaara 

kansalaistoiminnan johtaja | reija.salovaara@martat.fi 

 

P.S. Jatkossa yhdistyskirjeet ilmestyvät sähköisinä. Tilaa hallituksen jäsenille tarkoitettu 

sähköinen yhdistyskirje sähköpostitse tea.svahn@martat.fi. 

 

LISÄTIETOJA 

Kestävä arki: www.martat.fi/kestava-arki 

Marttailuviikko: www.martat.fi/marttailuviikko 

Patalapputempaus: www.martat.fi/patalapputempaus 

Pystyn-kampanja: www.pystyn.fi  

Toiminnan tilastointi: www.martat.fi/toiminnan-tilastoinnin-ohjeet 

Järjestöportaali: www.martat.fi/jarjestoportaalijasenrekisteri 



 

JÄSENLUETTELO-OHJE TAMMIKUU 2019 

 
Jäsenluettelon tarkoituksena on pitää yllä ajantasaista tietoa jäsenistöstä. Luettelossa 

yhdistyksenne jäsenet on ryhmitelty jäsenmaksutilanteen mukaan: 

• Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet ovat listassa aakkosjärjestyksessä.  

o Jäsenmaksu on 40 euroa (varsinaiset jäsenet) tai  

o 23 euroa (seniorijäsenet, perheenjäsenet ja opiskelijajäsenet) 

o Listassa ovat myös ne jäsenet, joiden jäsenmaksu on jäänyt enintään 5 euroa 

vajaaksi. 

• ”Maksamattomat” -kohdassa olevat jäsenet eivät ole maksaneet jäsenmaksua tai ovat 

maksaneet vain osan. Jos jäsen ei ole vuoden loppuun mennessä maksanut erääntynyttä 

jäsenmaksuaan, hallitus katsoo hänet eronneeksi yhdistyksestä. Tämä todetaan yhdistyksen 

hallituksen vuoden ensimmäisessä kokouksessa ja siitä tehdään merkintä pöytäkirjaan.  

• ”Laskuttamatta”-kohdassa olevat jäsenet ovat marraskuusta alkaen liittyneet uudet jäsenet. 

He saavat jäsenmaksulomakkeen ja jäsenkortin liittymispäivämäärän jälkeisessä seuraavassa 

laskutuksessa. Tässä ryhmässä luetellaan myös yhdistyksen toissijaiset jäsenet, jotka 

maksavat 8 euron jäsenmaksun suoraan yhdistykselle. Varsinaisen jäsenen jäsenmaksun he 

maksavat siihen yhdistykseen, jossa ovat ensisijaisia jäseniä. 

• Nuorisojäsen saa jäsenkortin, mutta ei maksa jäsenmaksua. 

 

TARKISTA  

• Ovatko kaikki jäsenet luettelossa. 

• Ovatko tiedot oikein. 

• Onko luettelossa eronneita tai kuolleita jäseniä. 

• Luottamustoimet ja vuosikokousedustajat. Päivitysten on oltava valmiita 28.2. mennessä tai 

viimeistään yhdistyksen vuosikokouksen jälkeen. 

• Pyydämme erityisesti päivittämään yhdistyksen hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet, 

jotta saamme kattavan postituslistan luottamushenkilöistä. 

 

KORJAA TAI ILMOITA  

• Korjaa jäsentietojen muutokset jäsenrekisteriin. Tiedot, joita yhdistyksen jäsenrekisterin 

käyttäjä voi korjata, ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä yhdistyksen 

luottamustoimet.  

• Ilmoita jäsenyydestä eronneet henkilöt Marttaliittoon. 

• Yhdistyksillä ei ole oikeutta lisätä ja poistaa jäseniä jäsenrekisteristä vaan ne ilmoitetaan 

Marttaliittoon  

postitse: Marttaliitto/jäsensihteeri, Lapinlahdenkatu 3 A, 00180 HELSINKI 

 sähköpostilla: jarjestosihteeri@martat.fi 

• Alkuperäinen jäsenluettelo jää yhdistyksen arkistoon. 

 

 



 

OSOITTEENMUUTOKSET PÄIVITTYVÄT AUTOMAATTISESTI  

• Marttaliitto käyttää Postin osoitepäivityspalvelua, joka ilmoittaa jäsenten 

osoitteenmuutokset suoraan jäsenrekisteriin. Palvelu ilmoittaa myös kuolemantapaukset. 

Jäsenten tai yhdistysten ei siis tarvitse itse ilmoittaa osoitteenmuutoksia Marttaliittoon. 

• Kaikki muut jäsenyystietojen korjaukset ja muutokset tekee yhdistyksen jäsenrekisterin 

käyttäjä tai ne ilmoitetaan Marttaliittoon. 

 

MUISTILISTA  

1. Tarkista jäsenluettelo ja tee mahdolliset korjaukset jäsenrekisteriin. 

2. Korjaa puuttuvat syntymäajat ja ilmoita Marttaliittoon virheelliset tai puuttuvat 

liittymisajat. Nämä vaikuttavat jäsenyyslajien määräytymiseen (esim. seniorijäsenyys). 

3. Tarkista yhdistyksen tilinumero ja ilmoita muutoksista Marttaliittoon. 

4. Yhdistyksen hallitus toteaa tammikuun 2019 kokouksessaan eronneiksi ne henkilöt, jotka 

eivät ole maksaneet vuoden 2019 jäsenmaksua.  

5. Liitä lista jäsenmaksujärjestelmän tilityksistä 1.1.–31.12.2019 kirjanpidon tositteeksi. 

6. Esittele jokaiselle uudelle jäsenelle marttajärjestön jäsenluettelosta kertova tiedote ja 

rekisteriseloste. Marttajärjestön rekisteriseloste on lähetetty yhdistyksiin. 

7. Alkuperäinen jäsenluettelo säilytetään yhdistyksen arkistossa. 

8. Jäsenluettelon käytössä noudatetaan tietosuojalakia. Jäsenluettelon tietoja ei saa jakaa 

edes hallituksen jäsenille ilman jokaisen luettelossa olevan jäsenen kirjallista lupaa. 

 
UUSI TIETOSUOJALAKI  

• Henkilötietojen käsittelyä koskevat säännökset ovat uudistuneet. Asiaa koskeva EU:n 

tietosuoja-asetus (GDPR) on astunut voimaan 25.5.2018. Samalla on uudistettu kotimaista 

lainsäädäntöä ja ohjeistusta. Nettisivuiltamme 

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/yleistietoa-yhdistyksille/henkilotietojen-

kasittely-yhdistyksissa/ löydät tarkempaa tietoa ja ohjeita yhdistyksille.  

 
KUTSU YSTÄVÄT MUKAAN MARTTOIHIN!  

• Toivottakaa kaikki uudet jäsenet tervetulleeksi henkilökohtaisesti ja/tai uudelle jäsenelle 

lähetettävällä kirjeellä. 

• Yhdistyksen kannattaa valita kummimartta, joka tutustuttaa uudet jäsenet yhdistyksen 

toimintaan. 
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