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1 Toimiston aukioloajat 2019 

 
Toimisto on avoinna normaalisti ma klo 12-16, pe klo 9-14. 
Leilan ja Anna-Liisa tavoittaa helpoiten sähköpostilla lapin.toimisto@martat.fi. Leilan 
puhelin on 040 734 2636, Anna-Liisan 050 361 5592. 
Tärkeissä martta-asioissa voi ottaa yhteyttä puheenjohtaja Mirja Stålnackeen, 040-
5344485 tai mirja49@gmail.com. 

2 Sukat äidille-kampanja 

Sukkakampanja alkaa olla viimeistä erää vaille valmis, toivottavasti nämä sukat riittävät 
mitä meillä nyt on, kiitos kaikille kutoneille ja lankoja tuoneille. Uusista kampanjoista ei ole 
tällä hetkellä tietoa. 

 

3 Vilppu- vapaaehtoistyön hanke 

Olemme onnistuneet hienosti tänä vuonna Vilppu-vapaaehtoistyön hankkeen osalta. 
Kiitosta on tullut myös Marttaliitosta. Tammikuun Martat-lehteen on tulossa juttuakin 
asiasta. Kiitos kaikille, jotka ovat osallistuneet toimintaan! 
 
Vilppu-hanke etsii edelleen uusia vapaaehtoisia marttoja lapsiperheiden ja ikäihmisten 
kerhojen pitämiseen. Vapaaehtoistoiminnan koulutus järjestetään perjantaina uusille 
lähimartoille 24.1. klo 14-19.30. https://www.martat.fi/lappi/tapahtuma/vilppu-
vapaaehtoistyon-koulutus/ 
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Jo koulutetuille lähimartoille on jatkokoulutus 23.1. klo 17-19.30. Ilmoittautuminen 
nettisivujen tapahtumakalenterin kautta. https://www.martat.fi/lappi/tapahtuma/vilppu-
lahimarttojen-jatkokoulutus/ 
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 vakuutuksen vuoksi 
sekä käyvät haastattelun. Kouluttajana toimii vapaaehtoistoiminnan työntekijä 
Marttaliitosta. Ilmoittautumiset tapahtumakalenteriin.  
Tietoa koulutuksesta tapahtumakalenterista tai Leilalta.  

 
Kerhoaikataulun teemme sitten vapaaehtoisten kanssa. Tarkoituksena on etsiä kerhoon 
ihan tavallisia kaupunkilaisia, siihen ei tarvitse olla martta. Ohjaajat ovat marttoja.  

4 Kierrätystapahtuma 

Kierrätystapahtuma Lapin yliopiston aulassa 18.9.19 onnistui hyvin ja jatkoja toivotaan 

aina! Katsotaan miten ensi syksynä toimitaan, toimistolle emme voi kuitenkaan kerätä 

astioita tällä hetkellä varastotilan rajallisuuden vuoksi. 

5 Tavataan kylillä -hanke 

Tavataan kylillä -hankkeeseen liittyy 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. Kemin suuntaan toivottavasti saamme jonkun 

maaseudun joukon innostumaan, niin Kemin martat pääsevät mukaan myös. 

 

Ohjausryhmän kokouksessa rahoittajat kiittelivät sitä innostuksen määrää mikä kyläilloissa 

on ollut sekä hyvää näkyvyyttä, mitä on onnistuttu tekemään hankkeessa. Toivottavasti 

saamme hieman jatkoaikaa hankkeelle, se on haussa.  

 

6 Muut hankkeet:  

Raimo-hanke on saatu päätökseen ja uutta haetaan nimellä Seniorin eväät, se olisi 
Pohjoisten piirien yhteinen hanke. Arki sujuvaksi, Lapsiperheen arjen tukeminen, Vilppu-
vapaaehtoistyön johtaminen, Kesti – nuorille maahanmuuttajille suunnattu arjen tukeminen 
on menossa koko ajan. Kannattajat-rahaa saimme Arinalta, ja se käytetään nuorten 
kokkauskursseihin. 
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7 Syyskokous  

Pidettiin 16.11.2019 klo 12 Rovaniemellä, Apukka Resortin tiloissa.  
Syyskokous hyväksyi Lapin marttojen toimintasuunnitelma ja talousarvion 2020, joka 
löytyy nettisivuilta: https://www.martat.fi/lappi/jasentiedotteet/. 
 
Lapin marttojen hallitukseen valittiin puheenjohtajaksi Mirja Stålnacke.  
Hallitukseen valittiin Pirkko Aska, Turtolan Martat ry, Jaana Hirvonen, Rovaniemen 
Marttayhdistys ry, Marja-Terttu Loisa, Märkäjärven Martat ry ja Eeva Suikkanen 
Kemijärven Martat ry. Hallituksessa jatkavat: Ilkka Haapalinna, Kemijärven Mies-Martat ry, 
Pirjo Mylläri, Syväsenvaaran Martat ry, Merja Nalli, Kokkokankaan Martat ry, Anita 
Perkinen-Nieminen, Napapiirin Martat ry. 
Syyskokous antoi Lapin martat ry.n hallitukselle valtuuden Asunto Oy Siskonpolun 1 A 10 
osakkeen myyntiin. 
 

8 Puurojuhla vanhalle ja uudelle hallitukselle, sekä vapaaehtoisille työntekijöille 

Lapin Martat järjestävät 10.12.19 klo 17-19 puurojuhlan vanhalle ja uudelle hallitukselle, 
sekä vapaaehtoisille työntekijöille (Vilppu-lähimartat, muut nimetyt teema-aihemartat, 
esim. kv-,kässä,media-,puutarhamartat ja eri kahvitilaisuuksissa työskennelleet martat). 
Jotta osaamme varautua oikealla määrällä puuroa, niin ilmoittaudu tapahtumakalenterin 
kautta tilaisuuteen, ilmoita samalla mahdollinen allergia myös. 
https://www.martat.fi/lappi/tapahtuma/joulupuuro-lapin-marttojen-vanhalle-ja-uudelle-
hallitukselle-seka-vapaaehtoisille-tyontekijoille/ 
 

8 Toiminnansuunnitteluillat 

13.1.2020 Rovaniemi 
https://www.martat.fi/lappi/tapahtuma/toiminnansuunnitteluilta-rovaniemi/ 
20.1.2020 Tornio https://www.martat.fi/lappi/tapahtuma/toiminnansuunnitteluilta-
tornio/ 
27.1.2020 Kemijärvi https://www.martat.fi/lappi/tapahtuma/toiminnansuunnitteluilta-
kemijarvi/ 

Toiminnansuunnitteluiltojen tavoite on tukea yhdistysten innostavaa ja kiinnostavaa 
marttatoimintaa. Haluamme mahdollistaa yhdistysten kohtaamisia ja edistää Marttaliiton 
strategian toteutumista. Toivottavasti saamme paljon innokkaita marttoja paikalle!  
Ilmoittautumiset tapahtumakalenterin kautta, jotta osaamme varautua oikeaan 
väkimäärään. Kahvitarjoilu!  
Kemijärven osalta toivon, että yhdistykset ottavat asiakseen tilavarauksen jne käytännön 
asiat. Torniossa Kokkokankaan martat ovatkin hoitaneet jo tilavarauksen srk.n kanssa. 
Tilavuokraa ei tulekaan, kun kirkkoherra käy kertomassa srk.n tervehdyksen. 
Lisäksi on esitetty toivetta, että kukin toisi mukanaan oman kahvimukin, 
kertakäyttökulttuurin vähentämiseksi.  
 

Kaamoksen keskelle iloa ja lumen tuomaa valoa kaikille martoille ja marttahenkisille, 
toivottavat Leila, Anna-Liisa ja piirin hallitus 
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