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Tiedote 1 / 2019 

Tervehdys kaikille! Maailman suurin marttailta on takana ja juhlavuoden muut jutut edessä. 

Katsokaapas kauppojen munahyllyjä, että onko Martta-munia näkyvissä? Olen pyytänyt 

esim. Rovaniemellä Rinteen kauppaan niitä, toistaiseksi en ole löytänyt vielä itse.  

Hankeasioita on paljon, ja niiden avulla meidän pyörät pyörivät. Toivottavasti niitä on 

jatkossakin! Lehtiin on pyritty pääsemään, ja toiveissa tuon Tavataan kylillä osalta on, että 

pääsemme ihmisten tietoisuuteen. Monella kylällä on jo oltu ja tulossa ollaan 

myöhemminkin. Käykääpä tykkäämässä Tavataan kylillä-facebook sivusta, niin näette 

missä ollaan. 

Toivotan hienoja kevätpäiviä teille kaikille, itse olen viikon 10 lomalla. Anna-Liisa pitää 

loman myöhemmin. 

- Leila 

*******************************************************’ 
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Olen luvannut koontia toiminnansuunnitteluilloista ja tässä sitä nyt tulee: 

1. Koontia toiminnansuunnitteluilloista  
Rovaniemi 21.1.2019: Paikalla 15 marttaa. 
Itä-Lappi, Kemijärvi 28.1.2019: Paikalla 11 marttaa. 
Länsi-Lappi Keminmaa 4.2.2019: Paikalla 28 marttaa. 
Oli kyllä ilo saada olla teidän kanssa nämä illat. Toiveita on jo tullut kovasti, että ensi 

kerralla eri paikkakunnat kehiin, joten hyviä ehdotuksia otetaan vastaan. Lisäksi on 

toivottu, että olisi enemmän yhteisiä tapahtumia. Ja mikä on noussut nyt lentoon, niin 

mediamarttailu. Siihen tullaan järjestämään koulutuksia, kun nyt ensin saamme muutaman 

meille Lappiin koulutettua. 
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2. Tavataan kylillä -hanke 
Tavataan kylillä -hanke on lähtenyt käyntiin viime syksynä. Hankkeen tavoitteena on 

saada kylät innostumaan paikallisesta ruokaperinteistä ja järjestämään oma 

kylätapahtuma. Hankkeen puitteissa järjestetään yhdistyksille ja kyläyhteisöille suunnattuja 

3-4 kerran kursseja. Ensimmäisen suunnittelukerran jälkeen kurssien teemoja ovat 

esimerkiksi kylän ruokaperinne, lähiruoka ja paikalliset raaka-aineet, luonnon tuotteet, 

toiveiden kylätapahtuma ja tapahtumatuottamisen perustiedot. Lisäksi kyläläiset 

toteuttavat koko kyläyhteisön yhteisen tapahtuman, joka voi olla jo aiemmin jossain 

muodossa kokeiltu tai aivan uusi tapahtuma. Kylätapahtuman järjestämiseen liittyviä 

asioita opetellaan yhdessä käytännössä. 

Hanketta toteutetaan EU:n Leader-rahoituksella Peräpohjolan Leader ry:n ja Outokaira 

tuottamhan ry:n alueilla, joita ovat Rovaniemen, Kemin ja Tornion maaseutualueet, sekä 

Keminmaa, Pello, Ranua, Simo, Tervola ja Ylitornio. 

Lisätietoja: 
leila.rautio@martat.fi 
lapin.kylaasiamies@elisanet.fi 
anu.davidila@4h.fi 
www.facebook.com/Tavataan-kylillä  
www.martat.fi/lappi/tavataan-kylilla-hanke/ 

 

Tätä tiedotetta on jaettu lehtiin ja muualle. 
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3. Kaiken maailman martat 😊 
Ruokamartat: Tulevat ruokakurssit:  https://www.martat.fi/lappi/jasentiedotteet/ -> 

ruokakurssi 2019. Lisäksi tapahtumakalenteria kannattaa seurata. Facessa ilmoittelemme 

erityisesti Lapin Martat vinkkaa, käykää tykkäämässä.  

Ketjukoulutus on tulossa kananmuna-aiheeseen, sehän on 16.3.19 klo 10-13 Rovakatu 13. 

Omavastuu 5€/ruokamartta, ja yhdistys maksanee sen teille takaisin. Pari ruokamarttaa on 

maximi / yhdistys ja meän tilat ei anna isoa ryhmää myöten, että 12 lienee järkevä 

ryhmäkoko. Mikäli löytyy kovasti kiinnostusta, niin pitää miettiä, että pidetäänkö 2 kertaa. 

Ilmoittautukaa vaan reippaasti: Linkki https://www.martat.fi/lappi/tapahtuma/ketjukoulutus-

martoille-yllatysmuna/ 

Kv-martan katsaus. Kv-martta Arja Issakainen Lyskan Martat ja Paula Pekkala 

Lautiosaaren Martat. Toivottavasti uusia reissuja on pian tiedossa. 

Kässämartta Tuula Kallioniemi Nivankylän Maija Kuha Kemijärven martoista, Outi 

Kolehmainen Kokkokankaan martat. 

Kässäillat alkuun kevätkaudella 19.3. klo 16-19, lisäksi ke 24.4. ja ti 21.5. Rovakatu 13, 

piiritoimisto Rovaniemi. Aiheena kestokassi, Tuula Kalliomäki tekstiviestinä 0408390321 

ilmoittautumiset. Lisää tietoa https://www.martat.fi/lappi/tapahtuma/kassakahvila-aloittaa-

tehdaan-kestokassi/ 

Mediamartta Anne Väisänen Kemijärven martat, Merja Nalli Kokkokankaan martat, Jenna 

Raatikainen Arpelan martat. Mediamartat menevät koulutukseen 23.2. Ouluun ja sen 

jälkeen käynnistämme mediakoulutuksia. Tiedotamme niistä myöhemmin. 

Puutarhamartat Marjo Heikkinen ja Paula Pekkala Lautiosaaren martat 

Vilppu-vapaaehtoinen Maire Martin Kemijärven martoista, Arja Issakainen, Irma Aho, 

Inkeri Peuna, Tuula Kallioniemi, Nanna Pekkala Kokkokankaan martoista, Eeva-Liisa 

Ukkonen Kokkokankaan martoista. Arpelan martoista jopa 8 vapaaehtoista, heidän nimiä 

en tiedä ainoastaan Virve Mykkälä. 

**************************************************************’ 

4. Sukat äidille-kampanja 
Sukkien kerääjiä ja keräyspiste Kemi-Tornion alueella: 

Kerääjä Yhteystieto Keräyspiste 

Virve Mykkälä virvemykkala@gmail.com  

Nanna Pekkala nanna.pekkala@gmail.com  

Anneli Paldanius 
Marketta Välikangas 

irja.anneli.paldanius@gmail.com 
 

kuljettaa Saimin sukat Länsipohjan 
Keskussairaalaan 

Saimi Jauhola Sukat voi jättää porstuaan. Pukkisillantie 1, Keminmaa 

 

Vuonna 2019 Marttaliitton 120v ja Marthaförbundetin lisäksi Kätilöliitto juhlii 100-vuotista 

taivaltaan. Yhteisen juhlavuoden kunniaksi toteutamme yhteistyössä Sukat äidille -

https://www.martat.fi/lappi/jasentiedotteet/
mailto:virvemykkala@gmail.com
mailto:nanna.pekkala@gmail.com


  
 

Lapin Martat ry www.martat.fi/lappi  
Rovakatu 13 etunimi.sukunimi@martat.fi p. 040 734 2636 Leila Rautio 
96100 ROVANIEMI lapin.toimisto@martat.fi  p. 050 361 5592 Anna-Liisa Tikkanen 

tempauksen. Lahjoitussukkia on Lapin alueella kertynyt tähän mennessä lähes150 paria 

sekä lukuisia lankalahjoituksia, kiitokset niistä. Sukkia on toimitettu ensimmäiset erät 

vuoden vaihteessa Lapin keskussairaalaan ja Länsi-Pohjan keskussairaalaan. Kampanja 

on ollut esillä helmikuussa puffina Uudessa Rovaniemessä, useina facebook-julkaisuina ja 

Lapin marttojen nettisivulla. Kemi-Tornion alueelle ilmoittautui useita kerääjiä ja yksi 

keräyspiste. Näkyvyys mediassa toi heti lisää lahjoituksia, joita voisi tulla vielä lisääkin 

esim. kauppiailta lankalahjoituksina.  

Kuinka osallistua tempaukseen? 

Voit osallistua tempaukseen kutomalla haluamasi kaltaiset villasukat tai antamalla 

lankalahjoituksia tempaukseen. Sukat tai langat voi toimittaa keräyspisteeseen 

Rovaniemellä Rovakatu 13 klo ma klo 12-16 ja pe 9-14 muina aikoina olemme 

satunnaisesti paikalla ja Kemissä sopimalla Anneli Paldaniuksen kanssa. Kaikenlaiset 

villasukat ovat tervetulleita. Tyyli ja tekniikka ovat vapaat. Villasukkia toivotaan pääosin 

koossa 39-40. 

Lisätietoja https://www.martat.fi/marttakoulu/kasityoohjeet/sukat-aidille/ 

**************************************************************** 

5. Valtakunnallinen Vilppu-hanke käynnistyy 
Marttaliiton VILPPU -hanke on vapaaehtoistoimintaa ikäihmisten ja lapsiperheiden arjen 

tukena. Hanke toteutetaan vuosina 2018-2020 ja marttojen Lapin piiri ja mukaan tulevat 

yhdistykset lähtevät hankkeeseen mukaan tämän vuoden aikana. Käynnistettävällä 

uudella toimintamuodolla tuetaan ikääntyvien kotona asumista ja lapsiperheiden 

arjenhallintaa sekä vähennetään yksinäisyyttä ja eriarvoistumista. Hanke tarjoaa 

mielekkäitä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia martoille ja muille 

vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Vapaaehtoistoiminta toteutetaan pareina kahden 

tunnin mittaisina ryhmätoiminnan ohjauksina lapsiperheille tai ikäihmisille. 

Kokoontumiskertoja on 4-6 ryhmästä riippuen. Etsimme pian alkavaan Vilppu-

hankkeeseen vapaaehtoisia lähimarttoja lapsiperheiden ja ikäihmisten ryhmätoiminnan 

ohjaajiksi koko Lapin alueella. Ensimmäinen tapaaminen Rovaniemellä 22.2.2019. 

Koulutus on sovittu Arpelaan 2.3. klo 9-14. Ota yhteyttä leila.rautio @martat.fi. 

Mikäli olet kiinnostunut vapaaehtoistoiminnasta, muttet ole vielä martta, voit osallistua 

ikäihmisille suunnattuun Vilppu-tempaukseen maalis-huhtikuussa. Tempaus on ikäihmisille 

suunnattu tapahtuma, jossa pyritään saamaan ikäihmiset liikkeelle ja tutustumaan toisiinsa 

Ystäväkahvilassa. 

Meillä on aika hyvä joukko jo, Kemijärven alueelle toivottavasti saamme vahvistuksia, niin 

sielläkin voidaan toteuttaa Ikäihmisten kerhoja. 

 

**************************************************************************** 



  
 

Lapin Martat ry www.martat.fi/lappi  
Rovakatu 13 etunimi.sukunimi@martat.fi p. 040 734 2636 Leila Rautio 
96100 ROVANIEMI lapin.toimisto@martat.fi  p. 050 361 5592 Anna-Liisa Tikkanen 

6. Marttamatkat Saarenmaalle ja Pohjanmaan kierros 
Marttamatka Saarenmaalle 18.5.-24.5.2019, Kuressaari Grand Rose Spa Hotel 
Lauantai 18.5.2019 
Bussimatka Rovaniemeltä Tampereelle, majoittuminen Scandic Rosendahl, illallinen 
Sunnuntai 19.5. 2019 
Aikainen aamiainen hotellissa.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. 
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. 

Matkalle mukaan passi tai virallinen henkilötodistus, oma matkavakuutus oltava voimassa. 

Sitovat ilmoittautumiset huonekaveritoiveineen ja ruokarajoitteineen viim. 28.2.2019, 

mirja49@gmail.com tai Mirja Stålnacke 040-5344485. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka, joka myös laskuttaa jokaisen matkustajan 

erikseen. 

 

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 
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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. 

******************************************************* 

7. Marttaopinnot 
Marttaopintoja uudistetaan, mutta vielä ehtii hyvin suorittaa myös nykyisiä taitoavain-, 

harrastusmerkki- ja osaajapassiopintoja. Ainoastaan erikoisavainopintoja ei enää voi 

aloittaa. Aloitetut opinnot suoritetaan loppuun viimeistään vuonna 2022. Martta-akatemia 

rakentuu vaiheittain ja uudistus on valmis vuoteen 2022 mennessä.   

Opintosuoritusrekisteriä on siivottu ja keskeytetty opintoja niiden osalta, joiden opinnot 

eivät ole edenneet. Heillä on mahdollista jatkaa opintoja myöhemmin ilmoittautumalla 

uudelleen suorittajaksi, huomioiden kuitenkin opintouudistus. Uusia otetaan mukaan 

jatkuvasti. Opintoihin ilmoittautuminen on suljettu joulun ajaksi ja avoinna jälleen ensi 

vuoden alusta osoitteessa; https://www.martat.fi/martat/tutustu-

toimintaamme/marttaopinnot/ilmoittaudu-marttaopintoihin/. 

******************************************************************** 

8. Jäsenrekisteri ajan tasalle!  
Jäsenrekisterivastaava on nimettävä jokaisessa yhdistyksessä, tunnukset saa 

jarjestosihteeri@martat.fi ja lisätietoa  

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/jarjestoportaalijasenrekisteri/ 

https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/marttaopinnot/ilmoittaudu-marttaopintoihin/
https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/marttaopinnot/ilmoittaudu-marttaopintoihin/
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Piiri tulostaa jäsenrekisteristä tarvitsemiaan listoja. Eli on erittäin tärkeää että henkilötiedot 

ovat ajantasalla.  

Patentti- ja rekisterihallitukseen tekee uusi puheenjohtaja omilla verkkopankkitunnuksillaan 

yhdistyksen nimenkirjoittajamuutokset, maksaa 20 euroa. 

https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu.htx?kieli=1&sivu=muutosilm 

Jäsenportaali - muistakaa valita hallituksen kokouksessa seuraavatkin vastuuhenkilöt: 

Jäsenrekisterin hoitaja: 

tunnukset saa : jarjestosihteeri@martat.fi 

lisätietoa: https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/jarjestoportaalijasenrekisteri/ 

 

Toiminnantilastointi- jokainen yhdistys tekee, piiri ei hoida enää, vastuuhenkilön tunnukset 

voi tehdä itse - 

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminnan-tilastoinnin-ohjeet/ 

 

Nettivastaava - tilaa tunnukset - martat.verkkouudistus@martat.fi 

ohjeita - https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/tietoa-yhdistyssivuista/ 

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/koulutus-verkkopalvelu/ 

 

Täältä löytyy paljon yhdistystietoa, lomakkeita, ohjeita jne. käykää tutustumassa 

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/ 

 

Vuosikokouksien jälkeen muistakaa tehdä Patentti- ja rekisterihallitukseen 

nimenkirjoittajamuutokset jos niitä on tullut, puheenjohtaja tekee omilla 

verkkopankkitunnuksillaan sivulla - 

https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu.htx?kieli=1&sivu=muutosilm 

 

Piirin toimistolla ei ole henkilökuntaa joka hoitaa näitä asioita, tulostamme vain 

tarvitsemiamme tietoa sivustoilta. 

Järjestämme toukokuulla koulutuksia jos tarvetta ilmenee. Viestitelkää puheenjohtajalle 

mahdollisista koulutustoiveista - eli mirja49@gmail.com. 

 

Kannattaa myös tutustua: 

https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu.htx?kieli=1&sivu=muutosilm
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https://www.martat.fi/martat-tv/ 

https://www.martat.fi/martat/tutustu-toimintaamme/juhlavuosi/ 

 

****************************************************************************** 

9. Mediamartta ja nettisivuasiaa 
huomasimme mediamarttojen koulutuksen jälkeen, että kaikilla yhdistyksellä ei ole 

nettisivuja. Sivulle tulisi vähintään laittaa yhdistyksen nimi, yhteystiedot ja lyhyt teksti 

toiminnasta. Tähän työhön tarvitaan tunnukset seuraavasta osoitteesta: 

martat.verkkouudistus@martat.fi  

Nythän on niin, että jos yhdistys ei löydy netistä, sitä ei ole ikään kuin olemassa, ja uudet 

jäsenet eivät pääse liittymään netissä.  

Tästä linkistä löytyy kaikki päivitetyt ohjeet ja niitä seuraamalla saa kyllä parissa tunnissa 

nettisivut aikaan Linkki: https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/koulutus-

verkkopalvelu/ Muista kirjautua tunnuksilla ensin intraan, jotta pääset ohjeisiin.  

Lisäksi kannattaa liittyä mediamarttojen uutiskirjeeseen laittamalla sähköpostia 

susanne.ranta-kiiski@martat.fi. Mediamartoilla on oma ryhmä facebookissa, niin siihen 

kannattaa liittyä myös. https://www.facebook.com/groups/mediamartat/ 

VÄHINTÄÄN NÄMÄ PITÄISI OLLA JOKAISESTA YHDISTYKSESTÄ NETISSÄ: 

• Ajantasaiset yhteystiedot; pj + siht, TOIMIVA ja käytössä oleva 

sähköposti. 

• lyhyt toiminnan esittely, jotta uudet jäsenet voivat hieman tutustua 

teihin netissä. 

• LIITY JÄSENEKSI NAPPI 

• mahdollinen kuva 

Meillä tulee tähän aiheeseen liittyen koulutusta myöhemmin. 

Tällä hetkellä etsimme myös piirille nimettävää mediamarttaa, jos koet, että voisit auttaa 

asiassa, ja nettisivut / some olisivat tuttuja, niin ilmoittaudu Leilalle. Siihen tulee erikseen 

lisäkoulutusta. 

10. Muuta mukavaa:  
Lapin piirin vuosikokouspäivä la 13.4.2019 Rovaniemi 

Kädentaitomessut Rovaniemellä 18.-19.5.19 lisää tietoa www.kadentaitomessut.fi 

 

https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/koulutus-verkkopalvelu/
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/koulutus-verkkopalvelu/
mailto:susanne.ranta-kiiski@martat.fi
https://www.facebook.com/groups/mediamartat/

