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Suomi 100 vuotta! – Syödään yhdessä! Elämä on parasta itse tehden!  
Tässä tärkeitä asioita meille kaikille Martoille. Tämä vuosi tuo monenmoista uuttakin meidän 
Marttojen toimintaan. Verkkosivumme uudistuvat, toiminnantilastointia ja jäsenrekisteriämme 
kehitetään edelleen yhdistyksiä paremmin palvelevaksi. On tärkeää, että seuraatte meiltä piiristä 
ja Marttaliitosta tulevia ohjeita. 
 
Nyt on se aika vuodesta, kun yhdistykset pitävät vuosikokouksensa ja mukaan tulee uusia 
yhdistystoimijoita yhdistyksiin ja hallituksiin, suunnitellaan uutta toimintaa tälle vuodelle ja 
täytetään toimintakalentereita. Mielenkiintoista aikaa koko vuotta ajatellen. 
 
Piiritoimistolla järjestetään ketjukoulutuksia Martoille, ensimmäinen koulutus on jo heti tässä 
kuussa (Juhlat kotona), jatkoa on sitten myöhemmin mm.perunasta. 
Ystävänpäivänä helmikuussa kutsumme ystävän kylään tai yhdistykseemme. 
 
Lapin Marttojen vuosikokous pidetään huhtikuun 29 päivä Rovaniemellä. 
 
Jäsenistön pyynnöstä suosittuja Marttamatkoja on tälle vuodelle suunniteltu kolme, niitä 
kannattaa markkinoida jäsenistölle.  
 
Tehdään myös tästä vuodesta Hyvä Marttavuosi! 
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1.  Martat.fi verkkosivu-uudistus 
 

Martat.fi-verkkosivustoa muokataan parhaillaan uuden mallin mukaisiksi.  Uusi verkkopalvelu 
avautuu helmikuun lopulla. Se tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia tuoda viestittää oman 
yhdistyksen toiminnasta. Tavoitteena on, että sivuston käyttäjä löytää tarvitsemansa tiedot 
kätevästi martat.fi:n runsaasta aineistosta. 
Yhdistykset voivat perustaa martat.fi:hin omat sivunsa ja julkaista siellä tekstejä, kuvia ja 
tapahtumatietoja. Marttaliitosta tulee tarkemmat ohjeet.  Sivun tekeminen on yhdistyksille 
ilmaista.  Jos tämä tuntuu kovin työläältä voi näin aluksi pyytää apuja sekä Marttaliitosta että 
täältä toimistolta sekä vertaismartta Sirpa Heiskaselta. 
   
 

2. Vuoden 2016 toiminnan tilastointi  
 

Vuoden 2016 toimintatilastot tehdään mahdollisuuksien mukaan netissä, sitä mukaa, kun 
tilaisuudet on pidetty.  Viimeistään nyt tammikuussa! Tämän jälkeen tilastointi sulkeutuu vuoden 
2016 osalta. Eli mekään emme enää sen jälkeen pysty lisäämään vuoden 2016 tilastoihin. 
Tilastoinnit tehdään osoitteessa http://secure.jaicom.com/easiointi/Marttaliitto  
ja sisään tilastointiin pääsee vanhoilla tunnuksilla ja salasanalla. 
 
Tämä uusi osoite kannatta tallentaa oman tietokoneen suosikkisivuksi. Näin osoite löytyy 
tarvittaessa helposti. 
 
Jos on vielä yhdistyksiä, jotka tekevät tilastoinnin paperisena, lomake pitää toimittaa meille 
viimeistään 25.1.2017. 
 
 

3. Jäsenrekisteri 
 

Jos jäsenrekisterin hoitaja tai toiminnantilastoija muuttuu, muistakaa, että kerrallaan voi olla 
ainoastaan kahdella henkilöllä tunnukset tilastointiin, eli jos kirjaajat vaihtuvat, poistakaa entiset.  
 
On tärkeää myös kirjata mahdolliset uudet puheenjohtajat ja sihteerit jäsenrekisteriin, koska me 
täällä toimistolla otamme suoraan rekisteristä yhdistysten puheenjohtajien ja sihteereiden 
yhteystiedot. Laittakaa esim. edellisen puheenjohtajan tietoihin toimikausi päättyneeksi ja uudelle 
pj toimikausi alkavaksi. Näin ei ole yhdistyksessä kahta samaa luottamushenkilöä. Vastaisuudessa 
tiedotteet ym. viestintä tulee yhdistyksissä vain jäsenrekisteriin nimetyille sihteereille ja 
puheenjohtajille. 
Toki voitte lisäksi ilmoittaa luottamushenkilöt meille tänne piiriin. 
 
Tarkistakaa koko yhdistyksenne myös muiden jäsenten yhteystiedot. Aina joskus joudumme 
lähettämään viestiä yksityiselle jäsenelle, ja valitettavasti olemme usein kokeneet, että 
jäsenrekisterissä on virheitä.  

http://secure.jaicom.com/easiointi/Marttaliitto
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Jos teillä on nimettyjä ruoka-, kässä- ym. marttoja, laittakaa siitä maininta jäsenrekisteriin. Voitte 
tilata heille marttojen uutiskirjeet, niissä on tietoa vapaaehtoisille, tapahtumien järjestäjille – 
kaikille kiinnostuneille. Tilaa uutiskirjeet maksutta osoitteesta 
www.martat.fi/marttailu/uutiskirjeet/  
 
 

4.  Yhdistysten vuosikokoukset  
 

Marttayhdistyksen vuosikokous pidetään sääntöjen 7§ mukaan helmikuun loppuun mennessä. 
Yhdistysten vuosikokouspaperit löytyvät Marttojen kotisivulta osoitteesta 
http://www.martat.fi/marttailu/yhdistystoimijoille/jarjestokansio .  
 

5. Marttapaitojen tilaus 
 

Järjestöasuja voi tilata ensi vuonna 2017 vain kerran vuodessa. Mikäli siis haluatte tilata marttojen 
ruutupaitaa, -mekkoa tai huivia. Tilaukset on tehtävä meille viimeistään perjantaihin 24.2.2017 
mennessä. Järjestöasut toimitetaan meille kesäkuun alkuun mennessä. 

Lisää järjestöasuista ja oikeaoppisesta käytöstä http://www.martat.fi/marttailu/jarjestoasut-ja-
tunnukset/jarjestoasut/  

 

6. Välitystavaramyynti 

Lapin Martat eivät enää tilaa välitystavaroita toimistolle. Myymme kuitenkin täällä olevat tuotteet 
edelleen niin kauan kuin tavaraa riittää. Maaliskuusta välitystavaroiden myynti tapahtuu 
verkkokaupassa. 

Verkkosivuilla Martan puodin tuotevalikoimaan tehdään muutoksia, ja osa tuotteista myydään nyt 
alennuksella. Muutokset ovat osa järjestön verkkouudistusta. Uuden nettikaupan on tarkoitus 
avautua ensi maaliskuussa. Tuotevalikoima on nykyistä hieman suppeampi. Alennustuotteita 
myydään niin kauan kuin niitä riittää, kuitenkin enintään uuden kaupan avautumiseen asti. 
Tilauksen hintaan lisätään posti- ja käsittelykulut.  

 

7. Toimintakalenterit 

 
Kun yhdistys on vuosikokouksessaan päättänyt vuoden toimintasuunnitelman, niin laittakaa meille 
tulemaan mahdollisimman pian myös omat toimintakalenterinne. Voimme sitten jakaa niitä 
toimistolla poikkeaville ihmisille. Toimittakaa ne sähköpostilla osoitteeseen eeva-
maija.laurila@martat.fi.   Rovaniemeläisten yhdistysten on myös hyvä toimittaa toimintakalenteri 
suoraan järjestötalo Neuvokkaaseen osoitteeseen riikka.wikstrom@rovaniemi.fi .   

http://www.martat.fi/marttailu/uutiskirjeet/
http://www.martat.fi/marttailu/yhdistystoimijoille/jarjestokansio
http://www.martat.fi/marttailu/jarjestoasut-ja-tunnukset/jarjestoasut/
http://www.martat.fi/marttailu/jarjestoasut-ja-tunnukset/jarjestoasut/
mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi
mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi
mailto:riikka.wikstrom@rovaniemi.fi
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Tiedottamisessa tulee käyttää yhtenäistä tiedotuslinjaa!  Ohjeita ja pohjia löytyy marttailu/ 
järjestösivuilta. Niiden käyttö luo volyymia ja tätä kautta oma yhdistyksenne ja koko järjestö saa 
enemmän vaikuttavuutta.   
 
 

8. Peittoja vauvoille 
 

»Martat neulovat ja virkkaavat vauvanpeittoja, jotka lahjoitetaan Uudelle Lastensairaalalle 
Helsingissä. Jokainen martta, joka haluaa osallistua, hankkii suositusten mukaiset langat ja 
tekee peiton ohjeen mukaan. Ohjeet ovat Martat-lehdessä 6/2016 ja osoitteessa 
www.martat.fi/marttailu/kassamarttailu/kasityoohjeita/ »Peitteet tehdään neulomalla tai 
virkkaamalla. Yhdistyksessä peittoja voi toteuttaa esimerkiksi niin, että eri ihmisten 
virkkaamista tilkuista kootaan yhteinen peitto. »Peitot luovutetaan 30.11.2017 Uudelle 
Lastensairaalalle, kun sairaalan ensimmäinen osa valmistuu. 
PEITTOJEN LÄHETTÄMINEN Peitot lähetetään perille joko omalla kustannuksella tai piirin 
kautta: 
 
1. Kun lähettäjä maksaa itse postikulut: Peitot toimitetaan 2.5.–31.10. osoitteeseen 
Lastenklinikoiden Kummit ry, Susanna Laurila Vattuniemenranta 2, 00210 Helsinki 
2. Kun peitto toimitetaan piirin yhteislähetyksessä:Yhdistykset tai yksittäiset martat voivat 
toimittaa peitot omaan piiriinsä kahden päivän aikana, 25.9. ja 26.9. Piirit tarvitsevat 
vapaaehtoisia avuksi pakkaamaan peitot lähetyskuntoon. Näitä palautuspäiviä on syytä 
noudattaa, sillä piireissä on vain vähän säilytystilaa. 

  
 

9. Juhlat kotona – ketjukoulutus Martoille lauantaina 21.1.2017 
 

Suomi100-vuoden kunniaksi syödään yhdessä! Ketjukoulutuksessa saat eväitä kurssin 

järjestämiseen omassa yhdistyksessäsi. Teemoina muun muassa juhlien suunnittelu ja keväinen 

juhlaruoka. Kurssi pidetään marttatoimistolla Rovakatu 13 lauantaina 21.1.2017 klo 10-13. 

Ketjukoulutus on tarkoitettu Marttajäsenille, jotka innostuvat jakamaan oppimaansa eteenpäin. 

Toisin sanoen yhdistyksestä saapuu yksi ( ehkä 2) marttaa hakemaan vinkit kurssin järjestämisestä 

omalle yhdistykselle. Osallistumismaksu on 10 euroa / henkilö.  
Samalla saatte ohjelehtisiä omalle yhdistykselle pidettävää kurssia varten. Postitamme ohjelehtisiä 
myös yhdistykseen, mutta siitä perimme 3 euron toimitusmaksun + postimaksun. 
  

Sitovat ilmoittautumiset eeva-maija.laurila@martat.fi tai tekstiviestinä numeroon 040 734 2636 

keskiviikkoon 18.1. mennessä 

 

 

 

mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi
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10. Talkoomarttojen kiitosilta  
 
On aika kiittää kaikkia Lapin Marttojen tilaisuuksissa vuonna 2016 mukana olleita vapaaehtoisia 
Marttoja. On ollut mahtavaa, että olemme saaneet teidät mukaan kanssamme erilaisiin 
tilaisuuksiin talkoohengessä. Pääasiassa ovat kyseessä olleet erilaiset kahvitukset eri 
liikelaitoksissa, kässäkahvilan pitäminen sekä kursseilla apuna toimiminen. Järjestämme teille 
kiitosillan torstaina 9.2. klo 17. Tervetuloa mukaan istumaan iltaa kanssamme ja syömään yhdessä. 
Ilmoitathan Anna-Liisalle anna-liisa.tikkanen@martat.fi tai puhelimella 050 361 5592 tulostasi 
viimeistään maanantaina 6.2.2017. Ilmoita samalla erityisruokavaliostasi. 
   
 

11. Kutsu ystävä kylään – Ystävänpäivä 14.2.2016 
 
Suomi -100 juhlavuoden kunniaksi on Marttajärjestön toiminnassa mukana Ystävänpäivä. Silloin 
joka ”portaalla” (liitto-piirit -yhdistykset) vietämme ystävänpäivää. Myös te yhdistyksissänne 
kutsukaa yhteystahojanne ja ystäviänne kahvittelemaan kanssanne.  
Meillä on avoimet ovet silloin 14.2.2017 klo 12-16. Tervetuloa! 
 
 

12. Vuoden 2017 Marttamatkat 
 

Lapin Martat järjestävät tänä vuonna kolme yhteistä marttamatkaa. 

Ensimmäinen on kylpyläloma Kuressaaressa Virossa, sitten kesällä teemme matkan 

Ahvenanmaalle ja syksyllä matkaamme Itävaltaan. Matkojen johtajana toimii iloinen 

puheenjohtajamme Mirja Stålnacke. Lisätietoja matkoista voi kysellä Mirjalta, mirja49@gmail.com 

tai puhelimitse 040 534 4485. Matkaohjelmat löytyvät osoitteesta 

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

 

HOX! Kuressaaren ja Ahvenanmaan matkoille ilmoittautuminen päättyy 28.2.2017! 

 

1. Kylpyläloma Saarenmaa Hotel Grand Rose Spa ja Tallinnan ostospäivä 17.5. – 

23.5.2017 
 
Keskiviikko 17.5.2017 Bussimatka Rovaniemeltä Helsinkiin, yö Silja Europa laivalla, 2 hh B-hytti  

Torstai 18.5. – sunnuntai 21.5.2017 Bussilla Saarenmaalle, kylpyläloma Grand Rose Spa Hotel, aamiainen ja lounas 

hotellilla, 4 kylpylähoitoa. Vapaa Spa ja saunakeskuksen käyttö  

Sunnuntai 21.5.2017 Bussimatka Tallinnaan,  ostoksia ja käsityökohteita Tallinnassa., Karnaluks  ym. Majoittuminen 

Park Inn by Radisson Central Tallinn hotelliin Tallinnassa.  

Maanantai 22.5.2017 Aamupäivä aikaa  vielä  Tallinnassa, klo 12.30 Silja Europa laiva Helsinkiin, bussimatka 

Jyväskylään, majoitus Cumulus Jyväskylä. Kolmen ruokalajin illallinen.  

Tiistai 23.5.2017 Aamiaisen jälkeen kotimatka Rovaniemelle. Katsotaan vielä olisiko matkan varrella kivoja 

käyntikohteita.  

mailto:anna-liisa.tikkanen@martat.fi
mailto:mirja49@gmail.com
http://www.martat.fi/piirit/lappi/retket/
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Matkan hinta  510  €/henkilö edellyttää vähintään 40 henkilön ryhmää. Hintaan sisältyy bussikuljetukset 

matkaohjelman mukaan, laivamatkat Helsinki Tallinna B 2-hengen hytissä, Tallinna-Helsinki kansipaikoin, bussin 

lauttaus ja kuljettajan majoitukset, lauttaliput Virtsu-Kuivastu-Virtsu, majoitukset  jaetussa 2 hengen huoneissa, 

aamiaiset hotellissa, lounaat Grand Rose, 4 hoitoa Grand Rose, Spa- ja saunakeskus Rosaariumin rajoittamaton käyttö 

Grand Rose, 3 ruokalajin illallinen Cumulus Jyväskylä. Lisämaksusta  ateriat laivalla ja yhden hengen huone.  

Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka. Muista oma matkavakuutus.   

Ilmoittautumiset mirja49@gmail.com/ Ilmoittautuminen päättyy 28.2.2017.  

Tiedusteluihin vastaa Mirja Stålnacke 040-5344485. 

 

 

2. Kesäretki Ahvenanmaalle 27.6.-1.7.2017  
 

Tiistai 27.6.2017 Bussimatka Rovaniemeltä Tampereelle, majoittuminen Scandic Rosendahl, illallinen hotellilla.  

Keskiviikko 28.6.2017 Aamiaisen jälkeen matkataan Turkuun, 2-3 tuntia vapaata aikaa tutustua Turkuun, Turun linna 

yms. Iltapäivällä bussilla jatketaan Kustaviin ja saaristolaislautalla yli Brändön saarelle jossa opastettu 2 tunnin 

kiertoajelu, majoittuminen hotelli Gulvivan ja illallinen hotellilla.  

Torstai 29.6.2017 Aikaisen aamiaisen jälkeen matka jatkuu  saaristolaislautalla kohti Hummelvikia, opas tulee mukaan 

Hummelvikista ja matka jatkuu kohti Maarianhaminaa. Kierroksella tutustutaan Bomarsundiin, Kastelholman linnan 

alueeseen sekä Jan Karlsgårdenin ulkoilmamuseoon. Käymme Hammarlandissa Atelje Sinisessä kalssa (Blå fisken). 

Vierailemme Hannele Ögård-Forsmanin sekä Anna-Liisa Anderssonin puutarhassa, jossa nautimme kahvia ja 

Ahvenanmaan pannukakkua. Myöhään iltapäivällä majoittuminen Maarianhamina hotelli Cikada, illallinen hotellilla.  

 Perjantai 30.6.2017 Aamupäivä aikaa tutustua ja shoppailla Maarianhaminassa. Iltapäivällä Baltic Princess laivalla 

Turkuun, Turussa ollaan kello 19.30 jonka jälkeen bussimatka Tampereelle, majoittuminen Scandic Rosendahl  ja 

myöhäinen illallinen hotellilla.  

 Lauantai 1.7.2017  Aamiaisen jälkeen kotimatka Rovaniemelle.  

  

Matkan hinta 495 €/henkilö edellyttää vähintään 40 henkilön ryhmää, jos lähtijöitä on 30 niin hinta nousee 535 

euroon. Hintaan sisältyy bussikuljetukset matkaohjelman mukaan, majoitukset 2 hengen huoneissa, illalliset ja 

aamiaiset hotellissa, saaristolauttaliput, ohjelmassa mainitut opastetut retket, laivamatka Maarianhamina – Turku, 

kansipaikoin. Lisämaksusta yhden hengen huone 135 euroa ja ateriat laivalla.  Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan 

Matka. Muista oma matkavakuutus.  Ilmoittautumiset mirja49@gmail.com/ Ilmoittautuminen päättyy 28.2.2017. 

Tiedusteluihin vastaa Mirja Stålnacke 040-5344485. 

 

 

3. Marttojen jäsenmatka ihastuttavaan Itävaltaan. Mukana Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, 

Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan Martat TO 14.9. – MA 18.9.2017   
  

 

TORSTAI 14.9.2017 MATKAPÄIVÄ, JUUSTOLAVIERAILU JA ZELL AM SEEN MAISEMAT  Finnairin aamulento 

Oulu/Rovaniemi/Kokkola-Helsinki-München. Lähdemme oppaan kanssa kohti Itävaltaa ja Zell am Seen kaupunkia. 

Vierailemme paikallisessa juustolassa, tutustumme tuotantoon ja saamme maistiaiset. Majoitumme *** -tason 

hotelliin. Teemme opastetun kävelyn kaupungissa. Yhteinen illallinen hotellissa (sis. ruokajuoman).  

PERJANTAI 15.9.2017 MAISEMARETKI GROSSGLOCKNERILLE Aamiaisen jälkeen lähdemme Hohe Tauernin 

luonnonpuistoon. Näemme matkalla Heiligenblutin alppikylän. Nousemme alppitietä n. 2400 m korkeuteen Franz 

Josefs Höhelle, josta ihailemme Itävallan korkeinta vuorta Grossglockneria. Nautimme lounaan vuoriravintolassa, sis. 

talon viini ja vesi. Ilta vapaata aikaa.  
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 LAUANTAI 16.9.2017 RETKI KOTKANPESÄLLE JA SALZBURGIIN Aamiaisen jälkeen lähdemme kokopäiväretkelle; aluksi 

tutustumme Hitlerin Kotkanpesään Saksan Alpeille. Tämän jälkeen ajamme kauniiseen Salzburgiin. Kaupungissa on 

aikaa käydä ostoksilla tai maistaa alkuperäistä Sacher-kakkua. Illallinen hotellilla.  

SUNNUNTAI 17.9.2017 KAPRUNIN JÄÄTIKKÖ JA ITÄVALTALAISET VIINIT Aamiaisen jälkeen lähdemme Kaprunin 

jäätikölle postibussilla  (n. 1 eur/hlö, ei sis. matkan hintaan). Kävelemme maisemareittiä Sigmund-Thunn-Klammin 

rotkon läpi (portaita ja tasamaata). Nousemme köysiratahissillä 3019 metriin, jossa ihailemme maisemia. Palaamme 

postibussilla hotellille ja lähdemme kiertämään Zeller-järven pienoisjunalla. Illalla meille esitellään itävaltalaisia viinejä, 

joita saamme maistella. Illallinen hotellilla.    

MAANANTAI 18.9.2017 KOTIMATKA    Aamiaisen jälkeen bussikuljetus Münchenin lentokentälle. Finnairin päivälento 

München-Helsinki-Oulu/Rovaniemi/Kokkola.  Hyvää kotimatkaa!   

 

  

13. Tulevaa toimintaa 

 

Tammikuu:  

Kässäkahvila avautuu jälleen tiistaina 17.1. klo 16 - 19 Sinikka Koivurannan johdolla. Tule 

keskustelemaan tulevasta toiminnasta ja juttelemaan muiden käsitöitä harrastavien kanssa.  

Ensimmäisellä tapaamisella valmistamme neulavihon. Tarvikkeiksi tarvitsee pahvia, kangasta ja 

huopaa. Kahviraha 3 € 

Juhlat kotona – ketjukoulutus  Martoille 21.1. 
  

Helmikuu:  

Ranskan makuja keittiössä - kurssi 7.2.2016 klo 17 . Valmistamme hyviä ranskalaisia ruokia. 

Ystävänpäivän avoimet ovet 14.2. klo 12 - 16 

Kässäkahvila 21.2. klo 16 - 19 

 

Maaliskuu:  

Kässäkahvila 21.3. klo 16 - 19 

Raakaruokakurssi 22.3. klo 17 

Juhlaetiketti -luento 29.3. klo 17.30 

 

Huhtikuu:  

Kässäkahvila 18.4. klo 16 - 19 

Turkkilainen ruokakurssi 27.4. klo 17 

Lapin Martat ry vuosikokous  29.4. Rovaniemellä 


