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PÖYTÄKIRJA 3/2019
Aika:
Paikka:

Tiistai 10.9.2019, klo 18.05–19.30
Haimoon urheilukentän kopilla

Läsnä:

Mervi Kannisto-Kallela, puheenjohtaja
Seija Halme, sihteeri
Kallela Tuula, Landen Mirja, Leino Riitta, Savela Kati

1. Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja avasi kokouksen todeten kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

4. Tulevia tapahtumia Haimoon Martoilla
-Syyskuun marttailta.
29.9.2019 sunnuntai klo 14.00 Metsä/sieniretki Tammenkalliolle Haimoossa
Riitta käy katsomassa polut ja maaston valmiiksi. Kysytään Päiviltä parkkipaikkaa. Mukaan pienet eväät.
- Lokakuun marttailta.
Alkusammutus vk 42 (?, Mervi varmistaa päivän VPK:sta)
Paikkana Haimoon urheilukenttä, tapahtuma kaikille avoin. Mervi on jo sopinut VPK:n kanssa
alkusammutuskärrystä.
- Marraskuun marttailta.
Hapankaalitalkoot, tarkempi ajankohta sovitaan myöhemmin.
Sushi-ilta, kysytään Selin monitoimitaloa. Tarkempi ajankohta sovitaan myöhemmin, kun tiedetään milloin
monitoimitalo vapaana ja illan vetäjälle sopii.
- Joulukuun marttailta.
Pikkujoulu
Tänä vuonna ei ole ainuttakaan Marttaa, joka täyttäisi pyöreitä vuosia, eli ei ole kukitettavia.

5. Menneet tapahtumat
9.5.2019 Perinteinen TAIMIEN VAIHTO tapahtuma Selin monitoimitalolla. Luennoitsijamme Leena Luoto alusti
aiheesta; Hyönteisystävällinen puutarha. Ilman hyönteisiä emme pärjää!
Tilaisuus oli kaikille avoin ja osallistujia oli jälleen runsaasti ja taimet vaihtoivat omistajaa.
5.6.2019 Villiyrttikävely, Mervin pihapiirissä. Oli hyvä sää ja yrttien maistelu onnistui.
28.7.2019 Kesäteatteri SuloVilen muuttaa maalla - Tankki täyteen 2, Tuusulan Krapin kesäteatteri.
Näytelmä oli ollut hyvä, mutta tuolit kamalat istua. Ruokailu oli täyttänyt odotukset ja ilmakin hyvä.
17 osallistujaa teatteriretkellä.
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Kesän kahvilat
Haimoon Martat myivät Haimoon Caféssa viikolla 25: 18.6. ja 20.6., viikolla 30: 23.7. ja 25.7. ja viikolla 34: 20.8.
ja 22.8.2019. Koko kesän myynti oli 770,60€ - kulut 183,85 niin tuotoksi jäi 586,75€.
Myyjinä toimivat Mervi, Kati, Mirja, Riitta, Pipsa, Marika, Seija.
31.8.2019 Haimoon elojuhlat
Haimoon Martat pitivät sadonkorjuu pöytää runsaine satoineen. Ihmisiä kävi runsaasti katsomassa, ainut
negatiivinen palaute oli, että moni olisi halunnut ostaa tuotteita! Ilma oli hyvä ja ilmapiiri iloinen!

6. Vihdin Marttojen/Uudenmaan Marttojen tapahtumat
Tulevat
- 13.9.2019 perjantai Kansainväliset Martat Vihdissä ja Vihdin Pirtillä. 15.30-18.00 vieraat tutustuvat Pirtin
maastoon ja askartelua. Marttailta 18.00-21.00 sauna, haitarimusiikkia, yhteislaulua ja omien makkaroiden
paistoa
- 14.9.2019 lauantai Marttatori Senaatintorilla klo 10-16.00. Yhteiskuljetus, hinta edestakaisin 10€/per. henki.
Kivistön linja, lähtee klo 8.30 Vihdin Linjalasta, klo 8.40 Ojakkalasta, klo 8.50 Nummelan Linjaportista ja ajaa
suoraan Senaatintorille. Paluu matka alkaa klo 16.00. Ilmoittautumiset 11.9. mennessä. Kokoukseen mennessä
ei ole yksikään Haimoon Martta ilmoittautunut.
- 22.9.2019 sunnuntai klo 10.00 Vihdin kirkko Sadonkorjuumessu. Messun jälkeen on sadonkorjuu juhla
Siirilässä. Haimoon Marttoja pyydettiin koristelemaan kirkkoa, mutta tällä kertaa ei osallistu kukaan.
- 30.9.2019 maanantai klo 18.00 Marttojen aluetapaaminen Virkkalaan Marttatuvalla. Piiristä tulee Marjo
Ranta. Seija Halme ja Riitta Leino osallistuvat.
- 23.10.2019 keskiviikko klo 18.00 Vihdin Marttojen työtoimikunnankokous, Kirkonkylällä Myyrin Kammarissa
tai Hopearinteessä.
- 16.11.2019 lauantai Käsityö ja -tarvikekirpputori Ojakkalan urheilutalolla.

7. Muuta
Kurkistus ensi vuoteen
- Marika Sarjosalo (Varapuheenjohtaja) on erovuorossa hallituksessa ja että hän ei ole enää käytettävissä
aikataulullisista syistä hallituksessa ensi vuonna. Hän lähetti asiasta WhatsApp-viestin puheenjohtajalle Mervi
Kannisto-Kallelalle.
- Keskusteltiin tulevan vuoden hallituksesta. Puheenjohtaja Mervi Kannisto-Kallela on erovuorossa 2021 ja Sihteeri
Seija Halme erovuorossa 2020. Eli on alettava miettimään varapuheenjohtajaa, tulevaa puheenjohtajaa ja sihteeriä.
- Keskustelua käytiin jäsenistön aktivoinnista myös vastuutehtävien ottamiseen. Lisäksi erilaisia mielipiteitä aiheutti
keskustelu toiminnan suunnittelemista omista lähtökohdista ja tarpeista, ei Marttaliiton valmiiden ja jatkuvasti
laajemmista ”toimintasuunnitelmista”.
- Keskustelussa puhuttiin illoista, joissa ei olisi mitään varsinaista teemaa, vain yhdessä oloa, keskustelua ja pientä
vapaaehtoista puuhastelua. Näistä asioista laitetaan jäsenistölle sähköpostia lähiaikoina. Mervi pyysi hallitusta
miettimään seuraavaan kokoukseen listaa ideoista jäsenistön aktivoinnista.
- Käytiin lyhyesti läpi Marttayhdistysten sääntömuutosta 2019-2020, tähän asiaan palaamme seuraavassa
kokouksessa.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Mervi Kannisto-Kallela
puheenjohtaja

Seija Halme
sihteeri

