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1. Kevätkokous 

 
Lapin Martat ry:n kevätkokous pidettiin lauantaina 7.4.2018 Rovaniemellä. Puheenjohtaja 
Mirja Stålnacke kertoi kokouksen avauspuheenvuorossa piirin kuulumisia. Kokouksen 
puheenjohtajaksi valittiin Anneli Paldanius. Kokouksen alkajaisiksi ojennettiin 
toiminnanjohtajalle Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein sekä jaettiin III- 
taitoavaimet Keminmaan Marttojen Saimi Jauholalle, Anneli Paldaniukselle ja Arja Pirnekselle. 
Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Paikalla oli 25 virallista edustajaa ja 16 
muuta yhdistyksen jäsentä sekä yksi toimihenkilö. Kiitos puheenjohtajalle ja kokousväelle. 
 
2. Patalapputempaukset 
  
Patalappuja on tehty ahkerasti ja tempaus huipentuu torstaina 3.5., kun martat jakavat 
tekemiään patalappuja valtakunnallisesti. Lapissa patalappuja jaetaan erilaisilla paikoilla.  Nyt 
olisi tärkeää ilmoittaa missä te patalappuja jaatte.  Tiedot kootaan yhteen ja julkaistaan 
Marttaliiton toiveesta vasta 1.5.  
Lapin Martat järjestävät patalappujen teko ja koonti 
tapahtuman Rovaniemen marttayhdistyksille torstaina 26.4. klo 
15 täällä marttatoimistolla. Eli ota materiaalia ja tarvikkeita 
patalappujen tekoon mukaasi, ehkä saamme uusia vinkkejä 
niiden valmistukseen toisiltamme. Samalla mietimme 
paikkaa/paikkoja missä patalaput jaetaan.   
Yksittäiset yhdistykset muualla maakunnassa miettikää hyvä 
paikka patalappujen jakoon, ja ilmoittakaa se ja kellonaika meille. Teen sitten mediatiedotteen 
ainakin Ylelle ja Lapin Kansaan.  
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Laittakaa toimintakalenterinne kuntoon jakotilaisuuteen ja ottakaa mukaan 
jäsenhakulomakkeita tai ohjatkaa patalapun saaneet verkkosivuille tekemään jäsenhakemus.  
 
3. Verkkosivumuistutus 

 

Joiltakin yhdistyksiltä vielä puuttuu verkkosivutunnukset. Marttaliiton hallitus on päättänyt, 
että niiden marttayhdistysten tiedot nettisivuilta peitetään näkyvistä 30.4.2018, joille ei ole 
siihen mennessä haettu nettivastaavan tunnuksia.  Aika loppuu pian!  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    
 
4. Arkiruoka on järkiruokaa ketjukoulutus martoille 5.5. 2018 

 

Piiritoimistolla järjestetään ketjukoulutus martoille 5.5. klo 10-13. Ruokakurssilla valmistetaan 

ruokaa kestävien ruokavalintojen periaatteella. Tavoitteena on lisätä tietämystä ruoan 

ympäristövaikutuksista ja edistää kestäviä ruokavalintoja. Raaka-aineina käytetään kotimaisia 

elintarvikkeita ja tehdään kasvisvoittoista ruokaa helposti. Ilmoittautumiset kurssille 27.4. 

mennessä eeva-maija.laurila@martat.fi.  

Kurssille voi osallistua 2 henkilöä / yhdistys ja kurssi hinta on 5 euroa/ henkilö.  Kurssille 

osallistuneet velvoitetaan sitten pitämään samainen kurssi omalle yhdistykselle. (Kurssiin saa 

kirjallisen materiaalin kurssin pitoa varten).   

 
 
5. Marttailuviikko 

 
Ensi syksynä vietetään ensimmäistä kertaa Marttailuviikkoa 10.-16.9.2018. Viikon tavoitteena 
on tuoda martat ja marttatoiminta yhteisesti ja näkyvästi esille.  
  
Kampanjan teemana on tämän vuoden yksi kärkiteemoista, Arkiruoka on järkiruokaa. 
Suosittelemme, että jokainen yhdistys järjestää viikon aikana ainakin yhden tapahtuman. 
Osalla yhdistyksistä onkin jo suunniteltuna Marttailuviikon tapahtumia, mutta olemme 
koonneet kolme tapahtumamuotoa, joita yhdistyksissä voidaan toteuttaa.  
 
   
EHDOTUKSIA TAPAHTUMISTA  
  
1) Arkiruoka on järkiruokaa – Tietoisku paikallisessa kaupassa.   
  

mailto:martat.verkkouudistus@martat.fi
mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi
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Tietoisku järjestetään paikallisen kauppiaan kanssa yhteistyössä, Arkiruoka on järkiruokaa – 
teeman mukaisesti. Tarkoituksena on edistää kasvisten käyttöä. Martat voivat esimerkiksi 
maistattaa kasviksia ja opastaa niiden käytössä. Tietoiskun ohessa voi järjestää myös 
juuresvisan, kauppias voi laittaa tarjoukseen juuresämpäreitä, tms. Yhdistys sopii 
tapahtumasta paikallisen kauppiaan kanssa.  
  
2) Käyttökelpoiset kupit ja kapustat kiertoon – Kierrätystapahtuman oppilaitosten kanssa. 
(Rovaniemellä on suunnitelmissa isompi tapahtuma yliopistolla, joten tänne piiriin otetaan 
myös ehjiä ja käyttökelpoisia tavaroita. Vapaaehtoisia myös tarvitaan tilaisuuteen, siitä 
enemmän seuraavassa tiedotteessa.)   
  
Yhdistykset keräävät ja jakavat kierrätettävät tavarat oppilaitosten kanssa sovituissa paikoissa.   
  
3) Arkiruoka on järkiruokaa – Marttailta yhdistyksessä.   
  
Piirin järjestämä ketjukoulutus järjestetään toukokuussa 5.5. Yhdistys saa piiriltä 
kurssiaineistona käytettävän Arkiruoka on järkiruokaa – kirjasen.  
 
6. Sienimartta 

 
Oletko sinä tai joku yhdistyksessäsi kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta sienten parissa?   
Hae 2 päivän koulutukseen vapaamuotoisella hakemuksella, jossa kerrot sieniosaamisestasi, 
mahdollisista aiemmista sienitapahtumien/retkien järjestämisistä, innokkuudesta toimia 
yhteistyössä piirin kanssa erilaisissa sienitapahtumissa, koulutuksissa ja retkillä. Kerro myös, 
miten olet valmis kehittämään sienineuvontaa Lapin alueella.  
Koulutukseen Lapin alueelta pääsee kaksi henkilöä, arvomme koulutuspaikat hakijoiden 
kesken huomioiden innostuksesi käytännön sienineuvonnan toteuttamiseen piirin alueella.  
Koulutus on Oulussa 1.-2.9.2018. 
Koulutuksen tavoite: Käynnistää vapaaehtoistoiminta sienimarttojen osalta. Antaa tietoa ja 
valmiuksia vapaaehtoisille olla mukana toteuttamassa sienineuvontaa yhdessä piirin 
asiantuntijoiden kanssa. Suunnitellaan yhdessä vuoden 2019 sienineuvontaa ja sieniviikkoa.   
Kirjallinen avoin hakemus pyydetään lähettämään osoitteeseen:  
anna-liisa.tikkanen@martat.fi   26.4.2018 mennessä.  
Koulutus ja majoitus on koulutukseen valituille maksuton. 
  

 

7. Muistutus 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 

 

mailto:anna-liisa.tikkanen@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
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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 

 

8. Marttapäivä Oulussa 9.6.2018 
 
Pohjoisten Marttapiirien yhteinen Marttapäivä vietetään Oulussa 9.6.2018.  
Martan- päivät ovat neljän piirin yhteinen( Kainuu, Keski- ja Etelä Pohjanmaa, Lappi, 
Pohjois- Pohjanmaa) muutaman vuoden välein tapahtuva  marttojen koulutus- , 
verkostoitumis-ja virkistystapahtuma. Liitteenä matkaohjelma. 
 
Paikka: OSEKK/OSAO tekniikka Kotkantie 2 A (Kaukovainio) 
Aika:  9.6.2018  
 
Päivän hinta on noin 70 euroa sisältäen matkat (mikäli osallistujia ilmaantuu riittävästi) 
aamukahvin ja lounaan.  Jos yhdistys tekee matkan omin voimin Ouluun, pitää 
ilmoittautua myös Mirja Stålnackelle. Osallistumismaksu pelkkään marttapäivään ilman 
matkoja on 40 euroa.  

 
 
 
Aurinkoisia kevätpäiviä! 
 


