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Marttajärjestö
Patelan Martat  Y-tunnus 3055441-8 -> Pohjois-Pohjanmaan Martat -> Marttaliitto

Puheenjohtaja Anja Yli-Kokkila p.040 5013022

Hallitus Ritva Järvinen sihteeri (väliaikainen)
Ritva Järvinen           rahastonhoitaja / tulorekisterinhoitaja
Marjatta Kuhmonen varapuheenjohtaja
Jaana Tervo               talkoomartta / tilastointi
Liisa Jääskeläinen
Hanna-Liisa Suvilampi

Sienimartat: Senja Lamberg, Hanna-Liisa Suvilampi ja Saara Riihola
Talkoomartta: Jaana Tervo

            Mediamartat
Patelan Marttojen kotisivut: Tuija Soininen
Patelan Marttojen Instagram sivut: Jaana Tervo, Raija Hallikainen, Senja Lamberg ja 

     Tuija Soininen
Matkamartta: Anja Yli-Kokkila

 
 Hallitus- ja toimintamartat nimetään vuosikokouksen jälkeen.

Jäseneksi liittyminen
Yhdistykseen liittyminen tapahtuu netissä, Marttaliiton tai yhdistyksen omien netti-

  sivujen linkkien kautta. Lisäohjeita yhdistyksen sihteeriltä.

Toimintakalenteri
Toimintakalenteri tehdään erikseen syys- ja kevätkaudeksi. Jokaisella jäsenellä on 
mahdollista vaikuttaa vuoden mittaan kalenterin sisältöön kertomalla

 Mitä haluaa oppia?
 Minne haluaa retkelle?
 Kenet haluaa kertomaan toivomastaan asiasta?

Marttaillat
 Kokoonnutaan  kaksi  kertaa  kuussa  toimintakalenterin  mukaan  pääsääntöisesti

Honkapirtillä.
 Jokaisella tapaamisella keitetään kahvia/teetä. 
 Ensimmäisessä  kokoontumisessa  kierrätetään  listaa,  johon  jokainen  merkitsee

kahvinkeittovuoronsa, yleensä kaksi henkilöä. Yhdistys ostaa kahvit/teet ja sokerit.
Tarjottavan ja maidon hoitavat kahvinkeittovuorolaiset.

 Kahvin / teen nauttiminen Martta-illassa maksaa 2,00 €/henkilö, sisältäen myös
arpalipun. Kertyneiden arpalipukkeiden kesken arvotaan kauden lopussa mukavia
palkintoja.

Kokoukset
Yhdistyksessä on käytössä yhden kokouksen malli. Vuosikokous pidetään maaliskuun 
loppuun mennessä.



Honkapirtin avaimet
Avaimia  säilytetään  keskitetysti  puheenjohtajalla.  Kokoontumisissa  avaimet  ottaa  se
henkilö, joka niitä todennäköisesti seuraavaksi tarvitsee.

Rahankeräys
Jokainen osallistuu mahdollisuuksien mukaan talkoisiin. Talkoista saadut rahat käytetään
yhteisiin retkiin, lahjoituksiin. Vuoden aikana talkoissa olleiden henkilöiden kesken arvotaan
talkootilanteiden mukaan yhdestä kahteen 25€ lahjakorttia.   

Talkoot
Hoidamme kahvituksia kaupoissa, ylioppilasjuhlissa, häissä tai syntymäpäivillä yms. 
Alueen  tapahtumiin  osallistutaan  talkoiden  muodossa.  Pohjois-Pohjanmaan  Marttojen
järjestämiin tilaisuuksiin on mahdollista myös osallistua. Tietoa saa osoitteesta 
www.martat.fi/pohjois-pohjanmaa, sähköposti po-po.marttapiiriliitto@martat.inet.fi
Talkoista perittävä tunnin hinta on 15 € / martta tai sopimuksen mukaan.

Yhteisöjuhla 
Esittelemme  toimintaamme  osallistumalla  syksyisin  Honkapirtillä  järjestettävään
yhteisötilaisuuteen yhdessä muiden alueemme toimijoiden kanssa. 

Vuokraus
Yhdistyksellä on vuokrattavana 6 l perkolaattori 40kkp, keittolevy, neljä 10 litran termaria ja
kaksi 10 litran teräskattilaa. 
Vuokraushinnat ovat: 

Hinnat
jäsen muut

Perkolaattori 10 €/vrk 20 €/vrk
Termari 2,5 €/vrk  5 €/vrk
Keittolevy 2,5 €/vrk  5 €/vrk
Kattila 10 litra 2,5 €/vrk  5 €/vrk

Lahjoitukset
Pateniemen ja Rajakylän koulujen yhdeksänsien luokkien yhdelle tytölle ja yhdelle pojalle
lahjoitetaan Kodin hyvä arki-kirja (vakiolahjoitus).

Joululahjoituksen  (n.  100  €)  kohde  valitaan  joka  vuosi  erikseen.  Kohteena  on  ollut
lähialueen  diakoniatyö  tai  hyvää  tekevät  yhteisöt.  Lahjoituskohteita  voi  ehdottaa
hallitukselle. 

Retket Teemme mahdollisesti yhden pidemmän retken toimintakauden aikana. Retki on yleensä
teatteriretki, johon yhdistetään sopivasti ostosretkiä sekä seutuun tutustumista.

Merkkipäivien muistaminen
50, 60, 70 ja 80 v aktiivisia jäseniä muistetaan syyskaudella erikseen sovittavana aikana.

Puheenjohtajalla on valtuudet käyttää yhdistyksen varoja harkintansa mukaan yhdistyksen toimintaan
max 100€.


