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Länsi-Hollolan Martat ry.
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2017
YLEISTÄ
Länsi-Hollolan Marttojen toiminta toteutui pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2017
teema oli Elämä on parasta itse tehtynä. Vuosi 2017 oli myös yhdistyksen 90-vuotisjuhlavuosi.
Toiminnassa eniten osallistujia keräsi odotetusti yhdistyksen 90-vuotisjuhla, yhteensä 72
osallistujaa. Juhlan ohjelmassa oli mm. kotiseutuneuvos Heikki Mantereen juhlapuhe, Laura
Korkeilan laatima historiikki ja kuvaesitys yhdistyksen toiminnasta, Hämeenkosken Mieskuoron
esitys ja pitopöytäruokailu.
Muusta toiminnasta suosittuja olivat puutarhailta, joulukorttiaskartelu, voileipäkakku- ja
karjalanpiirakkakurssit sekä kesäretki. Katri Mattilan kesäaikana ohjaamat asahi ja kickbike
keräsivät myös yhteensä runsaasti osallistujia.
Yhteistyötapahtumista eniten osallistujia oli Länsi-Hollolan Suomi 100 v. juhlissa.
JÄSENET JA JÄSENHANKINTA
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 75. Heistä varsinaisia jäseniä oli 68, seniorijäseniä 3 ja
toissijaisjäseniä 4. Yhdistykseen liittyi 5 uutta jäsentä ja 5 jäsentä jäi pois.
Uusien jäsenten hankintakampanja järjestettiin jakamalla syksyn kylätiedotteen yhteydessä kutsua
tulla mukaan toimintaan. Kutsu oikeutti ilmaiseen osallistumiseen 1.11. karjalanpiirakkakurssille.
Edun käytti yksi henkilö, joka myös liittyi yhdistyksen jäseneksi.
HALLINTO JA TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtajana toimi Sirkku Torvasti ja varapuheenjohtajana Laura Korkeila. Hallitukseen
kuuluivat heidän lisäkseen Irma Eerola, Jaana Juvonen, Sirpa Kerppilä, Tiina Rönkkö, Auli Susi, Arja
Tolvanen ja Sirkka Tuominen. Yhdistyksen sihteerinä toimi Sirpa Kerppilä ja rahastonhoitajana Tiina
Rönkkö.
Vuosikokous pidettiin 21.2. St1-aseman ruokasalissa. Puheenjohtajana toimi Sirkku Torvasti ja
sihteerinä Sirpa Kerppilä. Paikalla oli 9 yhdistyksen jäsentä.
Hallitus kokoontui 5 kertaa; läsnä kokouksissa olivat Sirkku Torvasti 5 kertaa, Irma Eerola 4 kertaa,
Jaana Juvonen 4 kertaa, Laura Korkeila 4 kertaa, Sirpa Kerppilä 5 kertaa, Tiina Rönkkö 4 kertaa,
Auli Susi 5 kertaa, Sirkka Tuominen 5 kertaa ja Arja Tolvanen 4 kertaa.
90-vuotisjuhlan työryhmä kokoontui 6 kertaa.
Yhdistyksen kässämarttana toimi Taru Vartiainen.
Yhdistyksen toiminnantarkastajat olivat Raila Jäämaa ja Hannele Uotila, varalla Inkeri Lehtinen ja
Sanna Styrman.
TOIMINTA JA YHTEISTYÖ
Liitteenä tapahtumaraportti, joka on tulostettu Marttaliiton sähköisestä toiminnantilastoinnista. Siitä
ilmenee, että erilaisia tapahtumia on vuoden aikana ollut 46 ja niihin on osallistunut 1022 henkeä.
Yhteistyössä Hollolan seurakunnan ja nuorisoseuran sekä kyläyhdistyksen kanssa järjestettiin
huhtikuussa pääsiäisaskarteluilta, jonka tuotto annettiin yhteisvastuukeräykseen.
Laukkunäyttely järjestettiin Palvelutalo Huilin saliin Salpakankaalle. Näyttely oli avoinna 1.3. – 2.4.
Esillä oli noin sata laukkua, joihin kävi tutustumassa 80 henkeä.
Pihakirppis järjestettiin kesäkuun alussa yhdessä nuorisoseuran ja kyläyhdistyksen kanssa.
Länsi-Hollolan Suomi 100-v. juhlat järjestettiin elokuun lopussa nuorisoseurantalolla kaikkien
Länsi-Hollolan yhdistysten yhteistyönä. Juhlassa oli tarjolla rosvopaistia lisäkkeineen sekä
arvokasta ohjelmaa, osallistujia oli 150 henkeä.
Hollolan kässämarttojen toimintaan osallistuttiin sekä järjestämällä omia kässäkahviloita että
osallistumalla toisten yhdistysten iltoihin. Vauvanpeitot Uudelle lastensairaalalle – kampanjaan
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osallistuttiin 26 peitolla. Taru Vartiainen järjesti kaikista Hollolan marttojen tekemistä peitoista
Hollolan kirjastolle näyttelyn, johon tutustui 40 kävijää.
Metsästysseuran majaa saatiin edelleen käyttää korvauksetta toimintaan.
OSALLISTUMINEN JA KOULUTUS
Itä-Hämeen Martat ry:n kokoukseen 10.4. osallistui Sirkku Torvasti.
Itä-Hämeen martat 100-vuotisjuhlaseminaariin 6.5. Sibeliustalolla osallistui 7 yhdistyksen jäsentä.
Laura Korkeila valittiin Itä-Hämeen martat ry:n hallitukseen.
Ulla Kaikkonen toimi piirin vertaisrahastonhoitajana ja kv-marttana.
Itä-Hämeen Marttojen ketjukoulutuksiin Juhlat kotona, Parasta perunasta ja moppiajokorttikoulutus
osallistuttiin.
ASTIASTO
Tiina Rönkkö hoiti astioiden luovuttamisen vuokraajille sekä tarjosi säilytystilan astiastolle.
Astiastovaraukset otti vastaan Sirpa Kerppilä.
TALOUS
Yhdistyksen tulot muodostuivat pääasiassa jäsenmaksupalautuksista, astioiden vuokraustuloista ja
arpajaistuloista. Yhdistyksen vuosittaisia kuluja olivat puheenjohtajalle, sihteerille, rahastonhoitajalle
ja astiaston säilytystilan hoitajalle maksetut talkootyökorvaukset. Vuonna 2017 suurimman kuluerän
muodostivat 90-vuotisjuhlan kustannukset. Yhdistyksen tulos oli -2564,48 euroa alijäämäinen.
TIEDOTUS
Toimintatiedotteet tehtiin keväällä ja syksyllä yhteistyössä Länsi-Hollolan Kyläyhdistyksen kanssa.
Kylänmartat jakoivat tiedotteet kaikkiin Länsi-Hollolan koteihin. Nuorisoseuran tiedotteisiin
osallistuttiin myös, nuorisoseura jakoi ne.
Lisäksi toiminnasta tiedotettiin Hollolan Sanomien Yhdistykset toimivat palstalla sekä sähköpostilla,
kotisivuilla, facebookissa ja Hollolan kirjaston sähköisellä näytöllä.
Yhdistykselle hankittiin oma sähköpostiosoite lansihollolanmartat@gmail.com.
MUISTAMISET JA HUOMIONOSOITUKSET
Marttaliiton pronssiset ansiomerkit anottiin Marja Ahoselle, Irma Eerolalle ja Seija Sudelle. Merkit
luovutettiin yhdistyksen 90-vuotisjuhlassa.
Jäsenten Maija Pietari, Kaija Kohilo, Sirpa Eerola ja Minna Eronen merkkipäiviä onniteltiin
marttakortilla.
Hallituksesta pois jääneelle Taru Vartiaiselle ja rahastonhoitajan tehtävistä luopuneelle Ulla
Kaikkoselle annettiin marttamukit.
Itä-Hämeen Marttojen 100-vuotisjuhlaa muistettiin 100 euron lahjoituksella pikkukokkitoimintaan.
ARVIO TULEVASTA TOIMINNASTA
Toiminnan perustana käytetään Marttaliiton ohjelmaa. Lisäksi huomioidaan jäsenten toiveet ja
pyritään järjestämään monipuolista hyöty- ja virkistystoimintaa. Jäsenten osaamista hyödynnetään
ja jaetaan sitä kurssien ja marttailtojen puitteissa. Toiminta pidetään pääosin avoimena myös
yhdistyksen ulkopuolisille.
Yhteistyötä sekä paikallisten yhdistysten että muiden marttayhdistysten kanssa jatketaan.
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Sirpa Kerppilä, sihteeri

