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Hyvää alkanutta vuotta 2018!  

Marttatoiminta on alkanut vilkkaana yhdistyksissä ja piirissä.  Piirin hallituksen ensimmäinen 

järjestäytymiskokous on pidetty ja hallitus jatkaa melko samalla kokoonpanolla kuin viime 

vuonnakin. Puheenjohtajana Mirja Stålnacke ja varapuheenjohtajaksi valittiin edelleen Sirpa 

Heiskanen.  Hallituksen kokoonpano muuttui yhden jäsenen osalta. Anneli Paldanius jäi pois 

hallituksesta ja hänen tilalleen syyskokous valitsi Liisa Väisäsen Keminmaalta. Kiitos Annelille 

panoksestasi piirin hyväksi ja tervetuloa Liisa mukaan.  

Me toimihenkilöt pyöritämme täällä kursseja jo kovalla tahdilla. Marttapiirin toiminta on 

muuttunut paljon viimeisten vuosien aikana. Pääpaino meillä on edelleen kurssien järjestäminen. 

Ennen valtionapu oli meille suurin yksittäinen tulonlähde, mutta sen pienentyessä Marttaliitto ja 

piirit ovat joutunut hakemaan rahoitusta muista lähteistä. Meille Lapin Martoillekin suurin 

tulonlähde tänä päivänä on erilaiset hankerahoitukset STEA:lta, Veikkauksen varoja saamme jo 

enemmän kuin valtionapua ja jäsenmaksutuloja yhteensä. Tästä johtuen toimihenkilöiden 

työajasta suurin osa menee juuri erilaisten hankekurssien järjestämiseen. Mutta toki meillä on 

oltava aikaa myös varsinaiseen Marttatoimintaan.  

 

 

1. Yhdistysten vuosikokoukset 

 

Yhdistysten vuosikokous pidetään joka vuosi helmikuun loppuun mennessä. Kutsu, sekä 

käsiteltävät asiat pitää toimittaa jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta.   

Kun kokous on pidetty, pitää mahdolliset muutokset tehdä Marttojen jäsenrekisteriin, sekä 

patentti- ja rekisterihallitukseen viipymättä. Vuoden mittaan ilmestyvät tiedotteet ja muu tiedotus 

lähetetään näiden tietojen mukaan yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille.  

Vuosikokousmateriaali löytyy osoitteesta 



https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-info/yhdistystoimijoiden-

omat-sivut/jarjestokansio/   

 

 

2. Lapin Marttojen kevätkokous 

 

Kutsu 

 

Marttojen kevätkokous pidetään lauantaina 7.4.2018 Tirolisalissa Rovakatu 2 klo 12. Kokouksessa 

käsitellään sääntöjen määräämät asiat.  

 

Hallitus 

 

Muu aikataulu ja kokousasiakirjat toimitetaan myöhemmin.  

 

 

3. Toimintakalenterit 

 

Kun olette saaneet toimintakalenterinne keväälle tai koko vuodelle päivitettyä, toimittakaa se 

meille toimistolle.  Sen voi lähettää joko paperisena tai sähköisenä. Toivottavasti saamme 

mahdollisimman monen yhdistyksen kalentereita. Meille saapuu jäsenhakemuksia osa, jossa ei ole 

yhdistystä määritelty. Eli meidän pitää suositella jotakin yhdistystä, mutta vaikea on suositella, jos 

emme tiedä miten yhdistys toimii. Ja kursseilla myöskin kysellään yhdistysten toiminnasta (ei vain 

Rovaniemellä), tällöin olisi hyvä antaa toimintakalenteri käteen, jossa olisi toiminta ja 

yhteystiedot.  Eiköhän laiteta kunnon jäsenkampanja käyntiin tälle vuodelle.  Yllätetään itsemme 

ja koko piiri jäsenhankinnalla. Ja kun niitä uusia jäseniä saadaan, pitää pitää huoli, että yhdistysten 

toiminta on sellaista, että se uusia jäseniä kiinnostaa. 

 

 

4.  Kevään yhteinen patalapputempaus 

 

 Martat toteuttavat keväällä tempauksen, jonka tavoitteena on yllättää, ilahduttaa ja kannustaa 

tekemään itse. Kutsumme martat tekemään erilaisia patalappuja. Kässämartat voivat samalla 

opetella eri tekniikoita niin neuloen, virkaten, ommellen kuin vaikkapa huovuttaenkin. Martat-

lehdestä 1/2018 löydät kolmella eri tekniikalla tehdyn patalapun ohjeen, lisää tietoa kampanjasta 

sekä patalappujen mukaan liitettävästä viestistä. 

Tästä saadaan hieno yhteinen marttatapahtuma omalle paikkakunnalle. Laittakaa päivämäärä 

mieleen, ja suunnitelkaa paikka, missä yhdessä patalappuja jaatte.  Tässä kannattaa olla 

yhteydessä muihin alueenne marttayhdistyksiin. Järjestäkää yhteinen tapahtuma. Eli patalaput 

viedään torstaina 3.5.2018 eri paikkakunnilla puistoihin ja muihin julkisiin paikkoihin. Löytäjä saa 

ottaa patalapun mukaansa. Patalappuja myös annetaan kädestä käteen ja sen voi antaa vaikkapa 

yhteistyökumppanille.  

https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-info/yhdistystoimijoiden-omat-sivut/jarjestokansio/
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/jarjestomateriaalit-ja-info/yhdistystoimijoiden-omat-sivut/jarjestokansio/


Ja jos patalappuja on runsaasti, niin mahtavaahan olisi eri kauppakeskuksissa jaella patalappuja 

yhtä aikaa.  Eli nyt kaikki langanpätkät ja tilkut käyttöön ja kiertoon.  

Lähettäkää ehdotuksia ja ilmoituksia missä sitten patalappuja jaellaan.  
 

 

5. Pystyn-kampanja opettaa nuorille arjen taitoja 

 
Uusi vuoden 2018 kestävä Pystyn-kampanja pyrkii kannustamaan ihmisiä opettamaan 

nuorille arkisia taitoja. Taito voi liittyä vaikka kodinhoitoon, ruoanvalmistukseen, 

remontointiin, käsitöihin tai raha-asioihin. Tavoitteena on opettaa vuoden aikana yli 

10 000 taitoa. Lue lisää ja tule mukaan! www.pystyn.fi /@pystynjojagkan 

 

Eli opeta nuorelle jokin taito ja kuvaa se sosiaalisessa mediassa #pystyn2018 ja kerro 

mitä opetit: Valitse itsellesi sopiva tapa:  

• internetissä: www.pystyn.fi tai www.jojagkan.fi 
• sähköpostilla: pystyn@martat.fi tai jojagkan@martat.fi 
• tekstiviestillä 050 339 0494 
• Martat ja Martha -lehdissä olevilla lomakkeilla 

 
 
 

6. Marttailuviikko 
   
Toimintaa suunnitellessa pitää myös muistaa syksyn tuleva marttailuviikko viikolla 37 
ma-su 10.9.-15.9. Tapahtumia järjestetään niin täällä meillä piirissä kuin siellä 
yhdistyksissäkin.  Aiheina Arkiruoka on järkiruokaa ja Kupit ja kapustat kiertoon. 
Arkiruoka on järkiruoka -ketjukoulutus martoille järjestetään jo keväällä lauantaina 
5.5. Kurssilla saa materiaalia ja oppia kurssin järjestämisessä omassa yhdistyksessä.  
Kurssimateriaalia annetaan vain niille yhdistyksille, jotka toteuttavat kurssin 
marttailuviikolla.  
 

 

7. Verkkosivutunnukset 

 

Olettehan tilanneet omat verkkosivutunnuksenne. Marttaliiton hallitus on päättänyt, 
että niiden marttayhdistysten tiedot nettisivuilta peitetään näkyvistä 30.4.2018, joille ei ole 
siihen mennessä haettu nettivastaavan tunnuksia.  Eli tilatkaahan nyt, keneltä vielä puuttuu! 
Verkkosivujen päivitys ohjeita löytyy Martat TV:stä. 
Uudet video-ohjeet löytyvät martat.fi/koulutusverkkopalvelu. Pääsy sivulle edellyttää 
kirjautumista eli yhdistys pääsee sivulle vasta, kun heille on luotu käyttäjätunnus. 
Käyttäjätunnuksia voi edelleen tilata osoitteesta: martat.verkkouudistus@martat.fi    
 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.pystyn.fi%2F&h=ATMSXfKE8QHqGSDQ6KI4eRExN3C45kIDfs7frFbDgvdoaFMm_NJGdPXkg2VAgzXWsA2flANqXoWGHE8ZsxfJrUk-jUrZDXyzp_o2PH7hDvI9m-_IXWM2batZ4kU-5-JSdgPzIy58cusCb5ToaXe-eUNL-QLhOfgi1GzADQW_hWT0JPoLx3fQ1lArf5QPHacPRe5zd010ZTZRzNw1YiwPMt-fmfvmZQ7RLoCDu23MGdsFW6LLQwJudLJM6_IMu25x1uvquzD_K0bUkQYjRIBGpi5lLIgSPNV2sIbicdvMSTbQSSbX78E
mailto:martat.verkkouudistus@martat.fi


 8. Kesän 2018 Marttamatkat 

 

Kesän retkelle Haminaan vielä mahtuu autoon mukaan, mutta konserttilippuja ei ole 

enää lisää saatavilla. ( Ainoastaan niille, jotka määräaikaan mennessä varasivat 

matkansa.)  

Toinen matka tehdään syksyllä Islantiin saagojen saarelle 30.9.2018  Tietoa matkoista 

lisää  https://www.martat.fi/marttapiirit/lappi/retket/  

Seuratkaa sivustoa, sitähän ei tiedä mitä se Mirja vielä keksii. 

 

 

9. Tulevaa toimintaa 

 

Helmikuu 

 

tiistai 6.2. klo 17 Karjalaiset leivonnaiset, mm. karjalanpiirakat, pyöröset, 

rotinapiirakka 

 

torstai 22.2. klo 17 Italialainen ilta 

 

Maaliskuu 

 

ma 21.3. Chileläinen illallinen 

keskiviikkona 28.3. klo 15- 18 Pistokkaiden vaihtopäivän 

 

Huhtikuu 

 

torstai 12.4. klo 17 Gluteeniton leivontakurssi 

keskiviikko 25.4. klo 17 Martan kalaelämyksiä kurssi  

 

Toukokuu 

 

lauantai 5.5. klo 10 Ketjukoulutus martoille -Arkiruoka on järkiruokaa 

tiistai 8.5. klo 17 Voileipäkakkukurssi 

keskiviikko 23.5. klo 17 Perinteiset täytekakut 

 

Kesäkuu 

tiistai 12.6. klo 17 villiyrttikurssi 

(muutokset mahdollisia) 

https://www.martat.fi/marttapiirit/lappi/retket/

