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TIEDOTE 5 /2018 
 

1. Pirkko Haikkala Marttaliiton pääsihteerin sijaiseksi 
2. Tutustuminen Lapin Marttojen uuteen toiminnanjohtaja Leilaan ja Eeva-Maijan 

läksiäiskahvitus 
3. Mustikkapiirakkakilpailu 
4. Muistutus Marttailuviikosta 
5. Joulutorimatka Tarttoon 
6. Lapin Marttojen syksyn toimintakalenteri 

 
Voi mikä ihana lämmin kesä meillä on ollutkaan. Hillasato jäi monin paikoin pieneksi, 
mutta mustikkaa täällä Rovaniemellä ainakin, näyttää tulevan ihan kohtuudella. Sieni-
satoa odottelemme, kun vain saisimme lisää kosteutta. Ukkoskuurojen mukana tulleet 
sateet eivät riitä maan kostuttamaan, siis jääkäämme odottelemaan pitkää lämmintä 
syksyä syyssateineen.  
 
Lapin Marttojen syyskokous pidetään lokakuun 20. päivä, silloin valitaan taas uusia 
jäseniä meidän hallitukseen erovuoroisten tilalle. Nyt kun marttatoiminta käynnistyy 
syksyllä aktiivisena, on aikaa miettiä, löytyykö teidän yhdistyksestä sopivia osaajia 
meidän hallitukseen. Syksyn tiedotteessa tulee tarkemmat ohjeet ehdokasasettelusta.  
 
Elokuu on alkanut vauhdilla ja perehdytystä tullut reipasta kyytiä. Hieman haikeaa tämä 
on, mutta myös hyvin innostavaa. Hanketyö tulee viemään ison osan Leilan työaikaa, 
mutta päivä kerrallaan, asia kerrallaan – kun enempää ei voi! 
 
terveisin Leila ja Eeva-Maija 
 

 
1. Pirkko Haikkala Marttaliiton pääsihteerin sijaiseksi 

Uudenmaan Marttojen toiminnanjohtaja, MMM Pirkko Haikkala, on nimetty Marttaliiton 
pääsihteerin sijaiseksi 1.8.alkaen. marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä toimii 
kansallisen lapsistrategian valmistelun projektipäällikkönä helmikuuhun 2019 asti. 

 
2. Tutustustuminen Lapin Marttojen uuteen toiminnanjohtaja Leilaan  ja Eeva-Maijan 

läksijäiskahvitus. 
 

Elokuun 30 päivä piiritoimistolla, Rovakatu 13, on kahvitilaisuus klo 13-20. Tällöin 
lähetämme Eeva-Maijan eläkkeelle ja toivotamme uuden toiminnanjohtaja Leilan 
tervetulleeksi mukaan marttatoimintaan. Tilaisuus on avoin kaikille martoille sekä 
yhteistyökumppaneille. Ilmoittautuminen tilaisuuteen ja samalla tervehdysaika varattava 
puheenjohtaja Mirja Stålnackelta sähköpostilla mirja49@gmail.com tai puhelimitse 040-
5344485 viimeistään 22.8.  
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3. Piirakkakilpailu Maaseudulta Käsin Messuilla Tervolassa 26.8.2018 
 
Piirakkakilpailuun lähetetään piirakkaresepti  Lapin Martoille viimeistään 19.8 mennessä. 
Reseptien perusteella  loppukilpailuun valitaan 10 parasta piirakkaa.  (sähköiset reseptit voi 
lähettää esimerkiksi osoitteeseen leila.rautio @ martat.fi) 
 
Loppukilpailuun kutsutaan 10 parasta piirakkareseptin lähettäjää.  He tuovat valmiit piirakat 
sunnuntaina messuille 26.8. klo 10 mennessä. Kolmihenkinen raati maistelee piirakat ja 
valitsee niistä ensimmäiselle, toiselle ja kolmannelle sijalle sijoittuvat piirakat.  
Piirakan tulee olla halkaisijaltaan noin 20-28 cm, raaka-aineena mahdollisimman paljon 
kotimaista.  

 
4.  Muistutus marttailuviikosta 

 
Vuonna 2018 vietetään ensimmäistä kertaa Marttailuviikkoa. Marttailuviikko on syyskuussa 
viikolla 37 eli 10.-16.9.2018. Kampanjan teemana on Arkiruoka on järkiruokaa, jossa 
kestävää arkea lähestytään keittiön ja kestävien valintojen kautta. Kutsumme kaikki 
yhdistykset ja martat mukaan Marttailuviikkoon. Suosittelemme, että jokainen yhdistys 
järjestää viikon aikana ainakin yhden tapahtuman. Syksyn tapahtumat kannattaakin 
keskittää tähän viikkoon. Laitathan päivät jo yhdistyksesi toimintakalenteriin!  
Yhdistyksen tapahtuma voi esimerkiksi olla:  

 

• Ystäväilta: Yhdistyksen sisäinen tapahtuma jäsenille ja heidän kutsumilleen ei-vielä-
martoille.  

• Avoin yhden yhdistyksen järjestämä tapahtuma julkisella paikalla.  

• Useamman yhdistyksen yhteinen avoin tapahtuma julkisella paikalla.  
 
Kokoa tiimi ja ideoikaa teidän näköisenne kestävän arjen tempaus!  
Ilmoitattehan tapahtumanne 31.8.2018 mennessä sähköpostitse Marttaliittoon 
osoitteeseen kirsi.ranta@martat.fi. Ilmoituksessa tulee olla tapahtuman järjestäjä, 
paikkakunta, tapahtumapaikka sekä lyhyt kuvaus tapahtumasisällöstä. Kokoamme kaikki 
tapahtumat Marttaliiton Marttailuviikon nettisivuille.  
Lisää vinkkejä marttailuviikon toteutukseen löytyy seuraavalta sivulta.  
https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/marttailuviikko/  
Lapin Martat järjestävät monenlaista tapahtumaa marttailuviikolla.  
 

Maanantaina 10.9. järjestämme Lapin Yliopistolla Uusia alkuja tapahtuman klo 10-14. 

Onko sinulla kaappien kätköissä hyväkuntoisia ja ylimääräisiä keittiötarvikkeita?  
Lahjoittaisitko ne opintonsa aloittaville opiskelijoille? Keräämme keittiötarvikkeita, joita 
opiskelijat voivat noutaa syyskuussa heille suunnatusta Uusia alkuja tapahtumasta 
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ilmaiseksi Lapin Yliopistolla. Tapahtuman tärkeimpänä sisältönä on keittiötarvikkeiden 
uusiokäyttö. Toisen turhake on toisen aarre!  

• Kuppien ja kapustojen tulee olla hyväkuntoisia  
• Veitsiä ei voi viedä oppilaitokseen. 

Voitte ensin kerätä tavarat yhdistyksenne alueelta yhteen paikkaan ja sitten toimittaa ne 
kerralla tänne. Sitten, kun olette niitä tuomassa, soittakaa meille, että tiedämme olla 
tavaroita vastassa elokuun aikana. Laitetaan hyvä kiertämään.  

 
5.  Tarttoon joulutorimatka 6.12.- 10.12.2018 

 
Tartton joulutorimatkalle on vielä vapaita paikkoja.  Ilmoittautuminen matkalle päättyy 
31.8.18. Lisää tietoa linkistä: https://www.martat.fi/marttapiirit/lappi/retket/ 
 
Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka. Muista oma matkavakuutus, Lapin Martat ei 
ole vakuuttanut matkaa. Huomioitava että matkalle tarvitaan voimassa oleva passi tai 
poliisiviranomaisen hyväksymä henkilökortti. Sitovat ilmoittautumiset mirja49@gmail.com/ 
tai 040-5344485. Ilmoita myös ruokarajoitteet ja mahdollinen huonekaveritoive. 
Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2018. Tiedusteluihin vastaa Mirja Stålnacke 040-5344485.  

 
6.  Lapin Marttojen syksyn toimintakalenteri  

 
Elokuu  
su 19.8. – ma 20.8.2018 Sieninäyttely Tiedekeskus Pilkkeessä, Ounasjoentie 5 yhdessä Lapin 
Sieniseuran kanssa  
la 25.8.2018 Marttojen valtakunnallinen sienipäivä, sieniretki yhdessä Sieniseuran kanssa.  
la 25.8.- su 26.8. Maaseudulta käsin – messut Louella. Lapin Martat mukana. 
 
Syyskuu  
keskiviikko 5.9. klo 17 järjestöilta, aiheina järjestötoiminta ja tietoturva  
 
Marttailuviikko 10.-15.9.2018  
maanantai 10.9. Uusia alkuja tapahtuma Lapin Yliopistolla. 
tiistai 11.9. klo 18 luento Sienten käsittely ja säilöntä  
keskiviikko 12.9. klo 17 Verimakkarakurssi  
torstai 13.9. klo 17 luento Säilömisen perusteet  
 
Lokakuu  
keskiviikko 3.10. klo 17 raaka-kakkukurssi  
lauantai 20.10. Lapin Marttojen syyskokous Keminmaalla  
tiistai 23.10 klo 17 Papua pataan ja linssiä lautaselle, kasvisruokakurssi  
 

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


 

 
  

______________________________________________________________________________________ 

 

Lapin Martat ry | Rovakatu 13 | 96100 Rovaniemi 

puh. 040 734 2636  | lapin.toimisto@martat.fi | etunimi.sukunimi@martat.fi  

www.martat.fi/lappi 

  4 (4) 

 
Marraskuu  
tiistai 6.11. klo 17 lasten täytekakkukurssi isäinpäivää silmällä pitäen  
lauantai 17.11. klo 10-16 Käsityökahvila  
tiistai 27.11. klo 17 jouluaskartelua  
 
Joulukuu  
keskiviikko 12.12. klo 17 Herkkuja joulupöytään  
 
 
Nautitaan loppukesästä ja tulevasta syksystä. 

 
 
 
 
 
 
 


