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Taas leivoset ilmassa leikkiä lyö, 

Kevätvirsiä viidakko kaikaa. 

Suli hanget ja nousi jo kukkien vyö. 

Sinilaine jo lyö ja jo valkeni yö. 

Nyt on toivoon ja lempeen aikaa. 

 

Nyt rinnass' on lämpö, mi murtavi jään, 

Joka huokuili henkeä hallan. 

Ja se vaativi voittoa kirkkahan sään. 

Elon onnea laulaa se enteillään, 

Kevättunteille tuottavi vallan. 

 

Nyt tunnen kuin sieluni siivet sais 

Ja ma leivona nousta voisin. 

Ja mun tahtoni talvesta ponnahtais 

Ja mun riemuni oikean kaiun sais, 

Ja ma oikea laulaja oisin! 

 
Larin Kyösti 

 
 

 

1. Kevätkokousterveiset 

 

Kevätkokous pidettiin Kemijärvellä hienossa säässä. Kiitos Kemijärven Martoille hyvästä tarjoilusta 

ja hienosti toimivista järjestelyistä. Kiitos kaikille kokoukseen osallistuneille ja iso kiitos  myös 

kokouksen puheenjohtajana toimineelle Sinikka Kankaalle sujuvasta kokouksesta.  

Tilaisuudessa saimme nauttia myös Kemijärven lausuntaryhmän hienoista runotulkinnoista.   
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Kokouksen päätteeksi jettiin Keminmaan martoille Saini Jauholalle, Marja Kittilälle, Ritva 
Lampelalle, Anneli Paldaniukselle,  Arja Pirnekselle ja Marketta Välikankaalle  II-taitoavaimet.  
Kaksi heistä oli estynyt tulemaan jakotilaisuuteen.   
Jakotilaisuus oli haikea, olivathan ne viimeisimpiä Eeva-Maijan tarkastamia suorituksia.  
Karungin martoissa on vielä joukko III-taitoavaimen suorittajia, jotka kyllä on tarkastettu, mutta 
avaimia he eivät vielä saaneet, koska olivat estyneitä tulemaan Kemijärvelle. Mutta eivätköhän 
hekin avaimensa saa viimeistään syksyllä! 
 
 

2. Taitoavain suoritukset 
 
Taitoavain suorituksia hoitaa nyt Tiina Ikonen Pohjois-Savon Martat ry:ssä.  
Häneen voi olla yhteydessä tiina.ikonen@martat@fi puh. 050 3394 262.  
Avainsuorituksia on tekeillä meidän alueelta hänelle jo toistakymmentä. Eli hienoa, että olette 
ottaneet häneen yhteyttä.  Ja olkaa edelleen rohkeasti yhteydessä häneen. Hänen kauttaan saatte 
taitoavainkirjat ja muut opastukset.  
Uusien ja suunnittelevien taitoavain suorittajien infotilaisuus on meillä Rovaniemellä 
marttatoimistolla lauantaina 3.9.2016 klo 10. Tiina Ikonen on silloin täällä paikalla kertomassa 
taitoavaimissa ja opastamassa suorittajia. 
 
Tilaisuus alkaa klo 10 infotilaisuudella  
Klo 12 on tarjolla keittolounas 10 euron hintaan 
klo 13 Tiina antaa sitten henkilökohtaista opastusta suorittajille. 
 
Ilmoittautukaa Eeva-Maijalle 26.8. mennessä. eeva-maija.laurila@martat.fi tai tekstiviestillä 
040 734 2636. 
 
 

3. Tilannekatsaus 
 
Kuten monet teistä ovatkin huomanneet toimistopäivinä maanantaina tai perjantaina meillä 
käydessään, meillä on kova tohina päällä. Tilanne on nyt sellainen, että hankekursseja meillä on 
melko runsaasti. Tähän on tultu, koska esim. valtionapu on kokoajan pienentynyt.  Tämän 
vuodenkin pudotus on lähes 20 %.  Se alkaa olla aika pieni osa meidän koko toimintaamme. 
Rahoituksen varmistamiseksi,  meidän on yhä enemmän toteutettava hankkeita.  Näin ollen 
työpäivät menevät pitkälti kursseja pitäessä. Toki palvelemme teitä jatkossakin. 
Rahoitustilanteeseen vaikuttaa myös se, että jäsenmaksutulomme maaliskuun lopussa näytti 
melko huolestuttavalta. Jäsenmaksun maksaneita jäseniä oli koko alueellamme maaliskuun lopulla 
300 vähemmän kuin vuoden 2015 lopussa. Eli jäsenistä kannattaa pitää huolta ja hankkia uusia 
jäseniä. 
 
Anna-Liisan ja Eeva-Maijan kalenteri täyttyy hurjaa vauhtia. Mikäli haluatte vielä ruokakurssin, niin 
olkaapa mahdollisimman pian yhteydessä meihin. Aikoja on rajoitetusti syksylle. 

mailto:tiina.ikonen@martat@fi
mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi
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Kurssitarjotin löytyy osoitteesta http://www.martat.fi/piirit/lappi/jasentiedotteet/  
 
 

4. Raimo-hanke 
 
Olemme saaneet rahoitusta Raha-automaattiyhdistykseltä yhdessä Pohjoisten Marttapiirien 
kanssa Raimo –hankeesseen. Hankkeen tavoitteena on antaa tietoa ja taitoja ikäihmisten  
(+ 65 v.) riittävästä ja monipuolisesta ravitsemuksesta ja ruoanvalmistuksesta sekä lisätä 
ikäihmisten kykyä asua kotonaan omatoimisesti mahdollisimman pitkään.  
Lisätä ikäihmisten, omaishoitajien ja vapaaehtoistoimijoiden tietoja, taitoja ja sosiaalista 
hyvinvointia yhteisillä kokoontumisilla sekä kehittää malleja ikäihmisten ravitsemusneuvontaan. 
Kohderyhmänä ovat yli 65-vuotiaat, omaishoitajat, muistisairaat omaisineen sekä 
vapaaehtoistoimijat.  
Jos teillä on ko. ryhmiä, niin olkaapa meihin yhteydessä, joko Eeva-Maijaan 040 734 2636 tai Anna-
Liisaan 050 361 559, niin kuulette lisää. (liitteenä esite Raimo –hankeesta) 
 

5. Suunnitellut retket 
 
Puheenjohtaja Mirja Stålnacke on ollut ideanikkarina. Hän on suunnitellut tälle vuodelle vielä kaksi 
retkeä. 
 
Lapin Marttojen päiväretki Meri Oulun kesäteatteriin 24.7.2016, esityksenä Tankki täyteen 2. 
Esitys alkaa kello 14.00. Matkan hinta sisältää teatterilipun, lounaan ja bussimatkan. Lähdemme 
Rovaniemeltä liitteessä näkyvän ohjelman mukaan. 
Ilmoittautuminen ja tiedustelut mirja49@gmail.com tai Mirja Stålnacke 040-5344485. 
Ilmoittautuminen päättyy 15.5.2016. 

Käsityö- ja markkinamatka Tallinnaan ja Rakvereen 9-13.11.2016. Tiedustelut ja 

ilmoittautuminen Mirja Stålnackelle. mirja49@gmail.com  Lisätietoja liitteestä. 

Ilmoittautuminen päättyy 15.7.2016. 

 

Tiedusteluihin vastaa Mirja Stålnacke 040-5344485. 

 
6. Kesän aikatauluja 

 
Toimisto on suljettuna 20.6.2016- 31.7.2016.  Eeva-Maija vastailee tilanteen mukaan puhelimeen 
30.6. asti.  Elokuussa palaamme taas virkistäytyneinä sorvimme ääreen. 
 
T. Eeva-Maija ja Anna-Liisa 

http://www.martat.fi/piirit/lappi/jasentiedotteet/

