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1. Uusi hallitus 
 

Syyskokouksessamme lokakuulla valitsimme tulevan vuoden hallitukseen erovuoroisten 
tilalle uusia ja hallituksessa aloittaa Eeva Suikkanen Kemijärven martoista, Eeva on ollut 
aiemminkin hallituksessa.  
Hallituksen kokoonpano 2020: 
Mirja Stålnacke, puheenjohtaja, Napapiirin martat ry Rovaniemi 
Marja-Terttu Loisa, Märkäjärven martat ry Salla 
Pirkko Aska, Turtolan martat ry Turtola 
Ilkka Haapalinna, Kemijärven Mies-Martat ry Kemijärvi 
Pirjo Mylläri, Syväsenvaaran martat ry Rovaniemi 
Merja Nalli, Kokkokankaan martat ry Kokkokangas 
Anita Perkinen-Nieminen, Napapiirin martat ry Rovaniemi 
Eeva Suikkanen, Kemijärven martat ry Kemijärvi 
 

2. Ruokamarttoja ja puutarhamarttoja kutsutaan ketjukoulutuksiin 
 
Etsimme tulevana vuonna ruokamarttoja kuulolle koulutuksiin. Toivottavasti yhdistykset 
lähettävät heitä koulutukseen ja näin saamme vahvistettua alueellista 
ruokamarttatoimintaa. Tavoite olisi saada ruokamarttojen kattava verkosto eripuolille 
Lappia helpottamaan meidän työtä. Se olisi myös pieni ilmastoteko, jos siellä paikallisesti 
olisi joku koulutettu henkilö, niin meidän ei tarvitsisi ajaa täältä Roista pitkin maakuntaa. 
Tästä keskustelemme lisää näissä tulevissa koulutuksissa. 
 
Pakkausmerkintä ketjukoulutus Rovaniemi 27.3.2020 klo 15-18 
Kurssi soveltuu ruokamartoille ja muille vapaaehtoisille, jotka ovat kiinnostuneita ja 
haluavat päivittää tietonsa elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä.  
Tavoite: Ymmärtää pakkausmerkintöjen tarkoituksen elintarvikkeissa. Oppii tuntemaan 
erilaiset pakkausmerkinnät, päiväysmerkinnät, ravintosisältömerkinnät, alkuperämerkinnät, 
nimisuojamerkinnät ja laatumerkinnät. Osaa kertoa pakkausmerkinnöistä muille. Osaa 
järjestää pakkausmerkinnöistä kertovan ”näyttelyn”.  
 
Kotivara ketjukoulutus Rovaniemi 27.3.2020 klo 18-19. Kolmen päivän kotivara 
Soveltuu ruokamartoille ja muille kotitalouksien varautumisesta kiinnostuneille.  
Tavoite: Osaa kertoa mikä on kotivara ja mitä se sisältää. Osaa kertoa miksi kotivaraa 
tarvitaan. Osaa toteuttaa Kotivara-aiheisen näyttelyn ja tietoiskun. Osaa antaa 
konkreettisia esimerkkejä ja neuvoja, joilla varaudutaan arkipäivän poikkeustiloihin. 
 
Puutarhamartan ketjukoulutus Rovaniemi la 25.4.2020 klo 9.30-13.30 
Kotipuutarhuri turvaa luonnon monimuotoisuutta – vaalii, hoitaa ja kierrättää. 
Kestäviä vinkkejä oman puutarhan perustamiseen, kasvivalintoihin ja hoitoon. Vieras 
Kasvit kuriin -tunnetko ja osaatko torjua? (ViekasLIFE -hanke) Helpot kylvökukat 
ja  perinnehuonekasvit. Puutarhamartan aineiston avulla koulutuksessa opittu tieto on 
helppo viedä edelleen omaan yhdistykseen. Koulutukseen ovat tervetulleita 
puutarhamartat ja myös muut asiasta kiinnostuneet. 
  
VieKas LIFE Vieraslajikoulutus 4.4. klo 10-14 2020 Oulu 
 
Vilppu-vapaaehtoistyön koulutus 23.1. klo 17 jatkavat lähimartat. 



24.1 klo 14 aloittavat uudet lähimartat 
 
Energiaälyä – ketjukoulutus 20.8. klo 17 Oletko kiinnostunut toimimaan kestävän 
kulutuksen käytännön ratkaisujen lähettiläänä? Haluatko muuttaa arjen valintoja 
kestävämpään suuntaan? Tule mukaan ketjukoulutukseen, jossa keskustellaan 
kotitalouksien energiankäytöstä ja energiansäästöstä ja siitä, miten jokainen voi vaikuttaa 
asumisen ilmastovaikutuksiin. Koulutuksessa myös ideoidaan, miten voit jakaa 
energiaälyä myös muille mm. marttailuviikolla. 
 

3. 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, tarjoilun hoitava yhdistys perinee pullarahan, pikkurahaa siis 
mukaan! Lisäksi on esitetty toivetta, että kukin toisi mukanaan oman kahvimukin, 
kertakäyttökulttuurin vähentämiseksi. 
 

4. Vapaaehtoistoiminnan kuulumiset 
 
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/ 
 
Jo koulutetuille lähimartoille on jatkokoulutus 23.1. klo 17-19.30. Ilmoittautuminen 
nettisivujen tapahtumakalenterin kautta myös tähän 
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. 
 
Lisää tietoa linkissä: 
https://www.martat.fi/martat/marttajarjesto/kotitalousneuvonta/kohdennettuneuvonta/vilppu
/ 
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Hankkeesta saa maksaa matkakuluja vapaaehtoisille ja koulutus kuuluu myös. 
Luonnollisesti kerhojen tai tapaamisten pienet materiaalikulut, pienet tilavuokrat tulevat 
hankkeen rahoituksella.  

5. Kässäkerhot 
Kässämarttailuun on tulossa sukkatyöpajat tammi-helmikuussa Tuula Kalliomäki / 
kässämartan johdolla. Ilmoittaudu Tuulalle 040 8390 321 mikäli pääset apuohjaajaksi 
johonkin kertaan! Kässämarttojen kerhot nuorille sukankutojille 29.1., 5.2., 12.2. 
Rovaniemi.  
Lapin yliopistolta on kysytty mediakasvatuksesta, että tarvitseeko joku opiskelija 
semmoista tehtävää, että olisi virtuaalinen toteutus samalla. Toivotaan, että joku tarttuu 
tähän! 
 

6. Sukat äidille kampanja 
Kampanja saatiin kunnialla maaliin. kiitos teille innokkaat kutojat! Tarkkoja määriä en 
valitettavasti voi kertoa, kun henkilö joka hoitaa sitä netissä olevaa taulukkoa, on nyt 
poissaolevana ja hän on ottanut taulukon pois netistä.  

Mutta tavoitteeseen on päästy! Kiitos kaikille       

 

7. Sääntöuudistus  
Huomioikaa, että vuosikokouskutsuun tulee laittaa tieto sääntömuutoksesta. Tässä linkki 
ohjeisiin Marttaliiton sivuilta https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/saannot-ja-
ohjeet/saantouudistus/ 
Uudet säännöt ovat voimassa vasta vuosikokouksen jälkeen. Vanhojen sääntöjen 
mukaan kokoukset on pidettävä helmikuun loppuun mennessä.  

8. Muita asioita 
 
Muistakaa päivittää omien yhdistysten tietoja nettiin. Siellä on vanhoja tietoja, ja ihmiset 
soittelevat sitten tänne piiritoimistoon, kun eivät saa henkilöitä kiinni. 
 
Vapaaehtoistoiminnan tilastointiin on tässä lisätietoa, 
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminnan-tilastoinnin-ohjeet/ Eli yhdistykset 
hoitavat omat tilastoinnit, piiri hoitaa omansa. 
 
Uudet kurssihinnat ovat tämän sähköpostin liitteenä. Tutustukaa materiaaliin marttaillassa. 
Kivoja kursseja on taas luvassa! 
 
Samoin uudet tila- ja astiavuokraushinnat ovat liitteessä. Toivon, että yhdistykset 
hyödyntäisivät paremmin tätä meidän opetustilaamme, se on yhdistyksille aika edullinen! 
 
Pohjoiset Marttapäivät tulossa kesäkuussa Rovaniemelle, lisätietojen tammikuun 
hallituksen kokouksen jälkeen. 
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