Tiedote 7 / 2018
1.
2.
3.
4.
5.

Uusi hallitus
Mediamarttojen rekrykutsu ja nettisivuvastaavat
Vapaaehtoistoiminnan kuulumiset
Sukat äideille kampanja
Matka-asioita

Syyskausi alkaa olla valmis. Mekin täällä piiritoimistolla alamme pikkuhiljaa rauhoittua joulun
viettoon. Syksy on mentykin täyttää laukkaa, kuten olette ehkä Lapin Martat vinkkaa- facebook
sivuilta nähneet. Muutama lehtijuttu, radiossa ja tv.ssä jopa ollaan vähän oltu. Hankkeet pitävät
meidät kiireisinä. Palaamme loppiaisen jälkeen asioihin ja sitten kevättä kohti. Uudet kurssit,
päivitetyt tilavuokra- ja astiavuokrahinnat tulevat nettisivuille lomien jälkeen. Meillä on aloittanut
harjoittelija Katja tuolta minun vanhasta työpaikasta, Lapin AMKista.
Mulle joulun aika on aina hyvä hengähdystauko kahden pimeän välillä. Saa huokaista, nukkua ja
syödä hyvin. Tehä mitä huvittaa ja olla tekemättä vaikka mittään, vaikka enpä se mie taida osata
olla tekemättä, aina sitä jotaki vähäsen 😊
Kaikkea hyvää sinun jouluusi,
Leila

toivottavat Lapin Marttojen piiritoimiston väki

1. Uusi hallitus
Syyskokouksessamme lokakuulla valitsimme tulevan vuoden hallitukseen erovuoroisten tilalle
uusia ja kaksi ihan uutta aloittaa hallituksessa eli Meja Nalli Kokkokankaan martoista ja Anita
Perkinen-Nieminen Napapiirin martoista.
Tässä vielä hallituksen kokoonpano 2019:
Mirja Stålnacke, puheenjohtaja, Napapiirin martat ry Rovaniemi
Marja-Terttu Loisa, varapuheenjohtaja, Märkäjärven martat ry Salla
Pirkko Aska, Turtolan martat ry Turtola
Ilkka Haapalinna, Kemijärven Mies-Martat ry Kemijärvi
Sirpa Heiskanen, Rovaniemen martat ry Rovaniemi
Pirjo Mylläri, Syväsenvaaran martat ry Rovaniemi
Merja Nalli, Kokkokankaan martat ry Kokkokangas
Anita Perkinen-Nieminen, Napapiirin martat ry Rovaniemi
Liisa Väisänen, Keminmaan martat ry, Keminmaa
************************************************
2. Mediamarttojen rekrykutsu ja nettisivuvastaavat
Marttaliiton mediamarttakoulutus alkaa vuoden 2019 alussa. Tarvitsemme innokaita mediamarttoja
eripuolille Lappia, ensimmäinen koulutus on Oulussa 23.2.2019. Yksi mediamartta meillä jo onkin,
Jenna Raatikainen.
Linkissä Uudenmaan mediamarttojen tietoa, heillä toiminta on aika mittavaa.
https://www.martat.fi/uusimaa/vapaaehtoismartat/uudenmaan-vapaaehtoistoiminta/uudenmaanmediamartat/
Ilmoittaudu Leilalle sähköpostilla mediamartaksi! Vapaaehtoistyö on tässä kivaa seikkailua
somemaailmassa, koulutuksen saa ja paljon hyvää mieltä auttaessaan muita mm. nettisivuasioissa.
Mediamartat auttavat yhdistyksiä näkymään somessa.

Oman yhdistyksen nettisivujen päivitys
Muistakaa päivittää omien yhdistysten tietoja nettiin. Kaikki yhdistykset eivät näy meidän
nettisivuilla, ja ajankohtaiset asiat jäävät pimentoon helposti. Jatkossa näitä sivuttomia yhdistyksiä
ei siis löydy netistä, eikä näin ollen potentiaaliset jäsenet voi niihin liittyä sähköisen järjestelmän
kautta. Paperilla voi jatkossakin liittyä myös näihin sivuttomiin yhdistyksiin, jos tietää ja osaa
kirjoittaa yhdistyksen nimen liittymislomakkeeseen.
Piirin sivut löytyvät osoitteesta: https://www.martat.fi/lappi/
*************************************************
3. Vapaaehtoistoiminnan kuulumiset
Vilppu-hanke starttaa meilläkin Lapissa vuoden alusta, ja siihen etsitään Marttojen joukosta
innokkaita vapaaehtoisia ohjaustyöhön ikäihmisten, lapsiperheiden ja tempauspäivän (15.3.19)
teemoihin. Siinä saa myös koulutuksen ja hyvää työkokemusta ohjaamiseen.

Lisää tietoa linkissä:
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/kotitalousneuvonta/kohdennettuneuvonta/vilppu/
Meillä Rovaniemellä on koulutus 23.2. (la) ja sinne tulee meille kouluttaja Helsingistä. Etsimme
vapaaehtoisia hyvin avoimin mielin eri paikkakunnilta, ei ole mitenkään sidottu esim.
kaupunkeihin. Tämä olisi hyvä mahdollisuus yhdistyksille saada koulutettua väkeä sinne
alueellisesti pitämään ikäihmisten ja lapsiperheiden tapaamisia.
Ilmoittaudu Leilalle (leila.rautio@martat.fi) Vilppu-ohjaajaksi! Näkisin, että tässä olisi
mahdollisuus vaikkapa nuorille opiskelijoille kartuttaa harjoittelupisteitä. Martta täytyy olla
hankkeen suunnitelman mukaan, mutta liittyminenhän on helppoa.
Hankkeesta saa maksaa matkakuluja vapaaehtoisille ja koulutus kuuluu myös. Luonnollisesti
kerhojen tai tapaamisten pienet materiaalikulut, pienet tilavuokrat tulevat hankkeen rahoituksella.
***********************************************
Kv-marttailuun olisi myös mukava saada joku innostunut lisää. Siinähän meillä on yksi pitkään
toiminut kv-martta Arja Issakainen, mutta hän olisi varmasti iloinen, jos saisi jonkun mukaan tähän
kv-työhön. Saisimme tätäkin työsarkaa näkyväksi.
*********************************************
Kässämarttailuun on ollut aiemmin jopa koulutusta ja meidänkin alueella ollut innokkaita
kässämarttoja. Jotenkin se on ajan saatossa hiipunut, mutta nyt pientä buustia on ilmassa ja keväällä
meillä tulee Tuula Kalliomäki / kässämartta pitämään kässäkahviloita täällä Rovaniemellä. Päiviä ei
olla lyöty lukkoon, mutta helmikuusta on puhuttu. Seuratkaa meidän tapahtumakalenteria! Tuulakin
olisi varmasti iloinen, jos saisi väkeä mukaan ja jonkun innostuneen kaveriksi!

4. Sukat äidille kampanja
Etsimme piireistä LISÄÄ marttoja organisaattoreiksi, jotka voisivat antaa aikaansa ja
osaamistaan sukat äidille kampanjan organisoimiseen oman piirin alueella. Toimimme niin,
että yhdistysten pj.t / sihteerit keräävät ja toimittavat sukat piirin toimistoon Rovakadulle aikataulun
mukaan, eka erä on toimitettu Rovaniemen sairaalaan. KEMIN JA TORNION alueelta etsimme
kuumeisesti vapaaehtoista kerääjää, joka voisi toimittaa sukat ja tägeineen Kemin sairaalaan.
Ilmoittaudu Leilalle sähköpostilla sukkakerääjäksi laajalla näkökulmalla Kemi – Tornio –
Meri-Lapin alueella!
Sukat äidille on vuonna 2019 toteutettava juhlavuoden tempaus, jonka aikana on tarkoitus kerätä ja
lahjoittaa kaikille ensisynnyttäjille villasukat. Kaikki martat ja muut innokkaat on kutsuttu mukaan
tempaukseen. Sukkaparien tarve on huikeat 20 800, joten jokaisen panosta tarvitaan.
Piirin organisaattori on kampanjassa alueen yhteyshenkilö. Hänen innostuksensa tarttuu marttoihin
ja sukkaparit valmistuvat ilon kautta. Toivottavaa on, että mestareiksi löytyisi jokaisesta piiristä
vähintään kaksi marttaa, näin asioiden hoitaminen olisi yhdessä mukavaa. Piirin mestarit tekevät
myös yhteistyötä kampanjassa mukana olevien vastuukätilöiden kanssa.

Piirin organisaattori toimii organisaattorina sukkien kokoamisessa ja niiden edelleen
toimittamisessa sairaaloihin yhdessä marttojen ja kätilöiden kanssa. Toivomme, että saisimme
käyttää mahdollisimman paljon piirien tiloja sukkien kokoamispaikkoina. Kokoamispaikoiksi
käyvät kaikki kuivat ja hajuttomat tilat. Piirin organisaattoreiden tehtävänä on ilmoittaa
kokoamispaikat alueen yhdistyksille ja liittoon Ritva Ikoselle. Sukkien kokoamisella on aikataulu,
mikä viestitetään liitosta myös yhdistyksille.
************************************************
5. Vuoden 2019 matkasuunnitelmat ja ilmoittautumiset
Marttamatka Saarenmaalle, Kuressaari Grand Rose Spa Hotel
Lauantai 18.5.2019
Bussimatka Rovaniemeltä Tampereelle, majoittuminen Scandic Rosendahl, illallinen hotellilla. Lähtö kello
8.00 linja-autoasemalta.
Sunnuntai 19.5. 2019
Aikainen aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Bussimatka Helsingin Länsisatamaan, josta Tallink
Megastar lähtee klo 10.30. Saapuminen Tallinnaan klo 12.30. Jatkamme matkaa Kuressaareen (n. 220 km).
Majoitus Grand Rose Spa Hotel. Lounas kylpylässä. Omatoimista tutustumista Kuressaareen.
Maanantai 20.5. – Keskiviikko 22.5.2019
Kylpylähoitoja ja omatoimista tutustumista kaupunkiin.
Torstai 23.5.2019
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Bussimatka Tallinnaan. Tallink Megastar lähtee klo 13.30 ja saapuu
Helsinkiin klo 15.30. Bussimatka Tampereelle. Majoitus Scandic Rosendahl. Illallinen hotellissa.
Perjantai 24.5.2019
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Bussimatka Rovaniemelle.
Matkan 580 €/henkilö edellyttää vähintään 40 henkilön ryhmää. Matka toteutetaan 35:llä, silloin hinta
on 595 euroa/henkilö.
Hintaan sisältyy -bussikuljetukset matkaohjelman mukaan, laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki
kansipaikoin, bussin lauttaus, kuljettajan majoitukset, lauttaliput Virtsu-Kuivastu-Virtsu, majoitukset
jaetussa kahden hengen huoneessa, aamiaiset hotellissa, lounaat Grand Rosessa, 6 hoitoa Grand Rosessa
** - SPA- ja saunakeskus Rosaariumin rajoittamaton käyttö, illallinen Scandic Rosendahl meno-paluu.
Oma matkavakuutus oltava voimassa, voimassa oleva passi tai henkilöllisyystodistus. Sitovat
ilmoittautumiset huonekaveritoiveineen ja ruokarajoitteet ilmoitettava Mirjalle. Muistathan myös ajatella
matkakavereita etkä käytä voimakkaita hajusteita! Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka joka myös
laskuttaa jokaisen matkustajan erikseen. Tiedustelut mirja49@gmail.com tai Mirja Stålnacke 040-5344485.

Pohjanlahden kierros 2.-5.7.2019
Tiistai 2.7.2019
Bussimatka Rovaniemeltä Kalajoelle, majoittuminen Santa´s Resort & Spa Hotel Sani, aikaa nauttia kylpylän
palveluista, illallinen hotellissa.
Keskiviikko 3.7.2019
Aamupäivä vapaata, kello 12 bussimatka Vaasan kautta Isokyrön Kyrö Distilleryyn, tutustuminen
tehtaaseen. Vierailun jälkeen bussimatka takaisin Vaasaan, majoittuminen Original Sokos Hotel Vaakuna,
illallinen hotellissa.
Torstai 4.7.2019
Aikaisen aamiaisen jälkeen bussimatka Vaasan satamaan, laivamatka Uumajaan kansipaikoin. Laiva lähtee
klo 8 ja saapuu Uumajaan klo 10.30.
Bussimatka Luulajaan, majoittuminen Scandic Luulaja, illallinen hotellissa.
Perjantai 5.7.2019
Aamiaisen jälkeen vapaata aikaa Luulajassa. Bussimatka Haaparannan Ikean kautta Rovaniemelle.
Matkan hinta 394 €/henkilö edellyttää vähintään 40 henkilön ryhmää.

Hintaan sisältyy bussikuljetukset matkaohjelman mukaan, majoitukset 2 hengen huoneissa, aamiaiset
hotellissa, ohjelmaan merkityt illalliset. Lisämaksusta yhden hengen huone, 125 euroa.
Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka, joka myös laskuttaa matkan suoraan.
Muista oma peruutusturvalla oleva matkavakuutus.
Sitovat ilmoittautumiset mirja49@gmail.com/ tai 040-5344485. Ilmoita myös ruokarajoitteet ja
mahdollinen huonekaveritoive. Ilmoittautuminen päättyy 31.3.2019.
Tiedusteluihin vastaa Mirja Stålnacke 040-5344485.

MARTTOJEN TUTUSTUMISMATKA AURINKOISEEN ESPANJAN ANDALUSIAAN
Matkakohde ESPANJA / ANDALUSIA / TORREMOLINOS
Matkan ajankohta 03.05. – 11.05.2019
Matkan kokonaishinta
1.580€/henkilö, kun ryhmässä on minimi 20 lähtijää
Matkan hinta lennot alkaen ja päättyen Helsingistä on 1460€/henkilö
Matkan hintaan sisältyy
•Suomalainen opas mukana koko Espanjassa olo ajan. Asuu ryhmän kanssa samassa hotellissa
•Rovaniemeltä alkaen mukana ryhmän matkanjohtaja, joka huolehtii ryhmästä koko matkan ajan yhdessä
oppaan kanssa
•Finnairin edestakainen liittymälento RVN – HEL – AGP turistiluokassa lentoveroineen
•majoitus jaetussa 2-hengen huoneessa
•hotelliaamiaiset ja illalliset, matkaohjelman mukaisesti
•hotelli-illallisten aikana vapaasti juomat automaateista (vesi, talon viini ja makea juoma)
•ohjelman mukaiset kuljetukset tilausajobussilla
•ohjelman mukainen retkiohjelma
Lisämaksusta
•yhden hengen huone
Käytämme kokonaishinnoittelua, jolloin matkan hintaan sisältyy kaikki oleellinen. Hintaan ei lisätä toimitustai palvelumaksuja. Hinnat sisältävät verot.
Ilmoittautumiset 10.2.2019 mennessä sähköpostitse ilmoittautumiset@kontiki.fi tai mirja49@gmail.com.
Lisätietoja antaa Mirja Stålnacke 040-5344485.
Ennakkomaksu 300 € / hlö 7 vrk varauksesta. Loppumaksu 6 viikkoa ennen matkan alkua.
Pohjanlahden kierros ja Andalusia matkaohjelmat löytyvät myös täältä
https://www.martat.fi/lappi/retket/
Suunnitteilla myös marttamatka Marttojen kokoontumiseen 13.-15.9.2019 Marttatorille Helsinkiin, samalla
käydään Tallinnassa käsitöiden tai puutarhajuttujen merkeissä. Yhteinen matka Pohjoi-Pohjanmaan
marttojen kanssa.
Marraskuulla kiinnostaa Tampereen käsityömessut, katsotaan riittääkö meillä puhtia!
Matkaterveisin Mirja

