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Lapin Martat ry 
 
Tiedote 2/2019 
 

1. Toimihenkilöiden lomat ja toimiston aukioloajat 
2. Sukat äidille 
3. Vilppu 
4. Matkat 
5. Sienimartta 
6. Kurssit 
7. Tavataan kylillä -hanke 
8. Muut hankkeet:  
9. Syyskokous 

 
1. Toimihenkilöiden lomat ja toimiston aukioloajat kesällä 2019 

 
Toiminnanjohtaja Leila Rautio on ylityövapaalla ja vuosilomalla 3.- 30.7.2019, 
kotitalousasiantuntija Anna - Liisa Tikkanen vuosilomalla 2. – 29.7.2019. Toimistomme on 
tällöin kokonaan suljettu, eikä astianvuokrauksia ole heinäkuulla. 
 
Tärkeissä martta-asioissa voi ottaa yhteyttä puheenjohtaja Mirja Stålnackeen, 040-5344485 
tai mirja49@gmail.com. 
 
 
2. Sukat äidille-kampanja 
  
Olemme saaneet kokoon koko alkuvuoden ja 3.erän yhteensä Roi ja Kemi 689 sukkaparia. 
Vielä siis kampanja jatkuu, ja edelleen sukkia tarvitaan.  
 
Mainittakoon, että kaksi yhdistystä nousee yli muiden: Kokkokankaan martat 150 paria ja 
Rovaniemen marttayhdistys 98 paria lisäksi yksittäiset yhdistykset ja ihan tavalliset kutojat 
(kaikki eivät ole marttoja) ovat tuoneet paljon sukkia, kiitos kaikille.  
 
3. Vilppuhanke 
Vilppu-hanke etsii uusia vapaaehtoisia erityisesti ikäihmisten kerhojen pitämiseen.  
Vapaaehtoistoiminnan koulutus järjestetään perjantaina 6.9.2019 klo 14-19.30 
Koulutuspäivä on tarkoitettu martoille, jotka haluavat osallistua Vilpun vapaaehtoistoimintaan 
lapsiperheiden ja/tai ikäihmisten parissa.  
 
Koulutus on vapaaehtoisten peruskoulutus, jonka jälkeen osallistutaan vielä yhteen 
koulutuspäivään, jossa tutustutaan oman kohderyhmän (lapsiperheet/ikäihmiset) 
materiaaleihin. Kaikki koulutukseen osallistuvat tekevät vapaaehtoistoimijan sopimuksen 
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vakuutuksen vuoksi sekä käyvät haastattelun. Kouluttajana toimii vapaaehtoistoiminnan 
työntekijä Marttaliitosta. Ilmoittautumiset tapahtumakalenteriin.  
Tietoa koulutuksesta tapahtumakalenterista tai Leilalta. 
https://www.martat.fi/lappi/?post_type=tribe_events&p=141847&preview=true 
 
Kerhoaikataulun teemme sitten vapaaehtoisten kanssa. Tarkoituksena on etsiä kerhoon ihan 
tavallisia kaupunkilaisia, siihen ei tarvitse olla martta. Ohjaajat ovat marttoja. 
 
4. Matkat 

 

Marttatorimatka Tallinnaan 13.-17.9.2019 

Perjantai 13.9.2019 - Bussimatka Rovaniemeltä Tampereelle, majoittuminen Scandic 

Rosendahl, illallinen hotellilla. 

Lauantai 14.9.2019 - Aamiaisen jälkeen bussimatka Helsinkiin, vierailu  Marttatorilla. 

Siirtyminen Länsisatamaan, josta Tallink Star lähtee klo 16.30, saapuminen Tallinnaan klo 

18.30. Majoitus Hestia Hotel Europa, 2hh. 

    

Sunnuntai 15.9.2019 - Vapaata aikaa Tallinnassa, käynti käsityökauppa Abakhanissa. 

https://www.abakhan.fi//abakhani-kangapoed. Majoitus Hestia Hotel Europa, 2hh. 

Maanantai 16.9.2019 - Aamiaisen jälkeen vapaata aikaa Tallinnassa, Tallink Megastar lähtee 

klo 13.30 ja saapuu Helsinkiin klo 15.30. Bussimatka  Tampereelle, majoitus Scandic 

Rosendahl, illallinen hotellissa. 

Tiistai 17.9.2019 - Aamiaisen jälkeen bussimatka Rovaniemelle. 

 

Matkan hinta 440 €/henkilö edellyttää vähintään 40 henkilön ryhmää. 

Hintaan sisältyy bussikuljetukset matkaohjelman mukaan, majoitukset 2 hengen huoneissa, 

aamiaiset hotelleissa, laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki kansipaikoin, illallinen 2 x 

Rosendahl. Lisämaksusta (195 euroa) yhden hengen huone. 

  

Vastuullinen matkanjärjestäjä Pohjolan Matka. Pohjolan Matka laskuttaa jokaisen lähtijän 

erikseen. 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 viimeistään 31.7.2019 

Ilmoita myös ruokarajoitteet ja mahdollinen huonekaveritoive. 

Järjestömatka Sloveniaan 16.-23.10.2019 ilmoittautuminen päättyy 15.7.2019, katso 
tarkemmat tiedot  https://www.martat.fi/lappi/wp-

content/uploads/sites/10/2019/05/Matkaohjelma-2019-Slovenia-16.-23.10.2019.pdf 

Ilmoittautumiset Mirjalle. 
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5. Sienimartta 
 
Sienimartaksi ilmoittautui 3 henkilöä ja 2 valikoitui koulutukseen: Sari Sova ja Minna 
Siilasvuo, varapaikalle jäi Ruusu Vuolli. Koulutus on Oulussa 21.-22.9. Sienimartat ovat 
luvanneet olla piirin ja yhdistysten apuna sieniasioissa mahdollisuuksiensa mukaan. 

 
6. Kurssit 

 

Lapin Marttojen tilassa Rovakatu 13: 

Marttailuviikolla (37) 10.9. Avoin sienikurssi klo 17-20, kurssimaksu 15€ / hlö. 

16.10.19 klo 17-20 Avoin Yllätysmuna kurssi, kurssimaksu 10€ / hlö. 

9.11.19 klo 10-12 Lasten isänpäiväkakkukurssi 10€ / hlö. 

26.11.19 klo 19-20 Ruppanat / verikampsut 10€ / hlö. 

Muutokset ovat mahdollisia! Ilmoittautumiset tapahtumakalenteriin. 

 

Kässäkahvilatoiminta on alkanut kivasti Rovaniemellä vapaaehtoisen kässämartan 

vetämänä. Syksyn ohjelma: 

2.10.2019 klo 16.30-19 Paju, 5€ materiaalimaksu 

30.10.2019 klo 16-19 Havukranssi ja paperienkeli, 5€ materiaalimaksu 

13.11.2019 klo 16.30-19 joulukortit, 10€ materiaalimaksu 

27.11.2019 klo 16-19 tonttuovi, 5€ materiaalimaksu 

 

Myös mediamartat ovat päässeet käyntiin ja 2 mediamarttakoulutusiltaa on pidetty 

Rovaniemellä ja Kemissä. Toivottavasti saamme jatkoa syksyllä. 

 

Kierrätystapahtuma Lapin yliopiston aulassa 18.9.19 

Paljon kyselty ja toivottu Kierrätystapahtuma polkaistaan käyntiin vielä ennen lomille 

pinkaisua. Kapustat vaihdetaan 18.9.19 klo 10-13 Lapin yliopiston pääaulassa, kuten viime 

vuonnakin.  

Tämä tarkoittaa käytännössä, että sinä, joka haluat lahjoittaa EHJIÄ JA PUHTAITA, 

HYVÄKUNTOISIA astioita ja pieniä kodinkoneita, voit toimittaa astioita elo-syyskuussa 

aukioloaikojen puitteissa eli maanantaisin klo 12-16 ja perjantaisin klo 9-14.  

Me martat toimitamme astiat edelleen opiskelijoille Hyvinvointimessujen aikana. 

Muutama vapaaehtoinen martta olisi myös kovin tervetullut tuolloin meille apuun. Viime 

vuonna ainakin lisäkäsiparit olivat oikein hyödyksi. Nyt koluamaan kaappeja ja astiat 

saavat uudet omistajat, raha ei liiku, mutta voin taata, että hyvä mieli tulee. 

 

7. Tavataan kylillä -hanke 

 

Kyläiltoja on saatu hyvin työn alle jo lähes kaikkiin rahoittajien alueiden kuntiin. 

Ainoastaan Kemin kaupungin maaseutualueiden osalta on hieman haastetta, mutta 
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eiköhän me saada ratkaistua sekin tulevan syksyn aikana. Avoimen kylät päivänä 8.6. 

Yläkemijoen eli Vanttauksen, Juotaksen ja Tennilän kylät sekä Lehtojärven ja Karungin 

osalta saatiin myös tapahtumat järjestettyä. Mattinen-Liimatta kyläyhdistys pitää 

heinäkuussa kalatapahtuman kyläläisille ja lomalaisille. Arpelassa on syksylle tulossa myös 

tapahtuma.  

 

Tavataan kylillä -hankkeeseen liittyy siis kyläillat (ruokakursseja 3-4) + yksi tapahtuman 

järjestäminen. Hankkeeseen voi osallistua Peräpohjola Leader ja Outakaira tuottamhan 

alueen mikä tahansa kylä tai yhdistys. Kyläiltojen tarkoitus on virkistää kyläläisiä ja saada 

sinne lisää osaamista ja ylipäätään saada kyliin toimintaa. Paikallinen 4H voi toimia 

alueellisesti apuna kurssien pidossa, esim. erittäin kysyttyjen sienikurssien osalta 

toimimme niin. 

 

8. Muut hankkeet:  

Raimo-hanke: ravintoa seniorin mielelle ja keholle jatkuu lokakuun loppuun.  

Arki ja lapsiperhe kurssit jatkuvat entiseen malliin.  

Kesti-hanke on suunnattu maahanmuuttajanuorille ja sitäkin edistämme syksyllä.  

Vilpun kerhot on mietinnässä, että olisiko joku kiva palvelutalo tms missä ne voisi pitää ja 

muutamia vapaaehtoisia tarvitaan siihen, me emme Anna-Liisan kanssa saa pitää niitä itse. 

Ässäkokkeja on vielä elokuussa. Esim Sallassa olisi, mutta MARKKINOIKAA TAHOILLANNE! 

Sinne ei ole saatu vielä juuri ilmoittautumisia. Roissa on toinen erä myös elokuussa. 

 

9. Syyskokous 16.11.2019 klo 12 Rovaniemellä, Apukka Resortin tiloissa. Tarkemmat ohjeet 

tulevat myöhemmin. 

Tiedoksi: Piiristä on saatavilla lainaan uuden perinnemekon kaavat, mikäli haluat tehdä itse 

mekon. Kaavoja voi myös ostaa Martan puodin kautta. 

https://www.martat.fi/martanpuoti/perinnemekon-kaavat-ja-ompeluohje/ Kangasta ei ole meillä 

piirissä, mutta jos siitä joku innostuu, niin ottakaa yhteyttä. Piirissä on ruutuhuivi- ja 

paitakangasta.  

Myytäviä marttavaatteita: meillä on muutamia mekkoja, essuja ja huiveja. Marttamekko 40€, 

Marttapaita 20€, Huivi 30€, Ruskea arkiessu30€, Tumma juhlaessu 50€.  

 

 
Aurinkoisia kesäpäiviä kaikille martoille, 
 
toivottavat Leila, Anna-Liisa ja piirin hallitus 
 

https://www.martat.fi/martanpuoti/perinnemekon-kaavat-ja-ompeluohje/

