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Hyvää kesää ja pysytään kaikki terveinä, 
 
toivottaa piiritoimistolta Leila ja Anna-Liisa 
 

 
 
 
 



 
 

1. Hallitustyöskentelyä 
 

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 
Jaana Hirvonen, Rovaniemen marttayhdistys ry 
Hallitus on kokoontunut 2 kertaa alkuvuonna ja kerran sähköpostikokouksena. 
 
Olemme joutuneet siirtämään kevätkokouksen syksylle. Hallitus päätti, että pidämme 
samana päivänä kevät- ja syyskokouksen 17.10.2020. Informoimme teitä tarkemmin 
paikasta ja ajasta, sekä toimitamme paperit lomien jälkeen. Mutta merkitkää jo kalenteriin 
tuo päivä. 
 
Syyskokouksessa on tulossa Lapin Martat ry.n hallitukseen paikkoja auki. Hallituksesta jää 
pois pitkäaikaisia jäseniä, sillä kaudet tulevat täyteen. Nyt on aika alkaa katsella 
ympärilleen ja etsiä yhdistyksistä uusia voimia. Erityisesti olisi tärkeää saada hallitukseen 
osaamisen perusteella, eli etsimme sellaisia henkilöitä, joilla on esim. talous- ja 
hankeosaaminen, viestintäosaaminen, verkostot / yhteistyö osaaminen. Mikäli 
maakunnasta saisimme uusia voimia hallitukseen, niin etäkokoukset onnistuvat myös ja 
joka kerta on ollut mahdollista osallistua myös etänä pitkien matkojen jne vuoksi jo ennen 
koronaakin. 
 

2. Ruokamarttoja kutsutaan ketjukoulutuksiin 
 
Ketjukoulutusten avulla yhdistykset saavat omaan toimintaansa sisältöä. Koulutettujen 
marttojen avulla saamme kotitalousneuvontaa myös levitettyä suuremmalle joukolle.  
Ketjukoulutukset on suunnattu vapaaehtoisille, jotka haluavat oppia uutta ja jakaa 
oppimaansa eteenpäin. Marttapiiri pitää vapaaehtoisille koulutuksen. Ketjukoulutuksiin 
osallistuneet martat vievät koulutuksissaan saamaansa tietoa ja osaamista eteenpäin 
vähintään omaan yhdistykseensä. Marttaliitto tuottaa valtakunnallisten ketjukoulutusten 
teemoihin sisällön ja aineistot. 
Marttapiirit järjestävät vuonna 2020 ketjukoulutuksia kotivarasta, energian käytöstä, 
pakkausmerkinnöistä ja puutarhanhoidosta. Tämän vuoden ketjukoulutukista löytyy lisää 
tietoa https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminta/ketjukoulutukset/ 
 
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 omiin yhdistyksiin. Se olisi myös pieni ilmastoteko, jos 
paikallisesti olisi joku koulutettu henkilö, niin meidän ei tarvitsisi ajaa täältä Roista pitkin 
maakuntaa. Lisäksi ruokamartta voisi auttaa etäruokakursseissa. Tästä keskustelemme 
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lisää näissä tulevissa koulutuksissa. Meillä oli keväällä Pakkausmerkintä ja kotivara-
ketjukoulutus ja Vilppu-vapaaehtoistyön koulutus ainakin Kilpisjärvelle. Puutarhamartta-
ketjukoulutus ja vieraslajikoulutus jouduttiin perumaan koronan vuoksi. 
 
SYKSYLLÄ ON LUVASSA:  
Energiaälyä – ketjukoulutus 13.8. ja 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. Vapaaehtoistoiminnan kuulumiset 
 
Kilpisjärven ja Arpelan martat innostuivat ja heillä tulee luultavasti syksylle eri kerhoja ja 
toimintaa. Rovaniemellä on edistytty asian tiimoilta ja kaikenlaista Vilppu-vapaaehtoistyön 
hankkeen tiimoilta on saatu aikaan.  
 
Sienimarttojen kanssa pitää ottaa syksyllä suunnittelua, että pystyykö kursseja pitämään. 
Meillähän on nyt 2 koulutettua sienimarttaa, toinen Roissa ja toinen Ylitorniolla. 
 

4. Kässämarttailu 
 
5.8. klo 17 on Teams tapaaminen kaikille yhdistyksien kässämartoille. Siinä 
keskustelemme tulevasta valtakunnallisesta kässätapahtumasta 27.8.2020, ilmoittaudu 
mukaan meidän tapahtumakalenrissa: https://www.martat.fi/lappi/tapahtuma/lapin-
kassamarttojen-virtuaalinen-tapaaminen-5-8-2020-klo-17-18/?post-id=142705 
 
Kässämarttailuun olivat sukkatyöpajat tammi-helmikuussa Tuula Kalliomäki / kässämartan 
johdolla.  
SYKSYLLÄ ON MYÖS, Ilmoittaudu Tuulalle 040 8390 321 mikäli pääset apuohjaajaksi 
johonkin kertaan! Kässämarttojen kerhot nuorille sukankutojille 30.9., 7.10., 21.10. klo 17-
19.  Rovaniemi. Myös muita kässäkahviloita on 28.10., 4.11., 11.11., 18.11., 2.12. nämä 
ovat Rovakatu 13 tilassa. Jos korona jatkuu, niin pitää järjestää ne etänä. 
 

5. Mediamarttailu ja etätoiminta yhdistyksissä 
 
Meillä oli etänä Mediamartoille 23.6. Sen innoittamana jatkamme mediamarttainfoa 6.8. klo 
16 Martta-akatemian testaamisella ja klo 17 pidämme vastaavanlaisen infon kuin oli jo 
23.6. Siinä kävimme läpi perusasioita nettisivujen päivittämiseen liittyen ja koemme, että 
tähän asiaan kannattaa kyllä meidän kaikkien panostaa. 
 
Toivottavasti olette voineet pitää toisiinne yhteyttä, vaikka korona onkin vaikuttanut 
kaikkeen. Pohdin, että voisin auttaa yhdistyksiä alkuun myös tämmöisissä 
etätapaamisissa, eli jos teitä kiinnostaa tavata etänä Teams ohjelman välityksellä niin 
ottaa Leilaan yhteyttä. Etätapaamisiin tarvitsee tietokoneen tai älylaitteen, netin ja 
sähköpostin. Semmoinen marttailta voisi toimia esim. niin, että joku teistä kerää 
ilmoittautuneet ja sähköpostit ja toimittaa ne minulle. Mie hoidan tekniikan ja testaamisen 



ja pidän esimerkiksi alkuun pienen tietoiskun Terveelliset smootiet ja tuorepuurot. Sen 
jälkeen voisitte itse jatkaa jutusteluja ja näin pitää marttailtaa. Tämmöistä toimintaa on 
tarjottu myös Etelä-Hämeessä ja mietin, että tämmöinen voisi toimia tosi hyvin myös 
meillä. Yhdistyskanavasta nettisivuilta löytyy myös vinkkejä etämarttailuun, emme toivo 
toista aaltoa, mutta jos se tulee, niin osaamme jo toimia aika joustavasti. 
 
Lisäksi etsin vaikkapa yhtä ennakkoluulotonta yhdistystä, joka ottaisi ruokakurssin 
testaamisen etänä. Matkaa pitäisi olla tähän kohteeseen enemmän kuin 100km 
Rovaniemeltä, silloin siinä toteutuisi etätyö myös pitkän matkan vuoksi. Voisimme tehdä 
Teamsin kautta haluamanne ruokakurssin niin, että tämä porukka hankkisi meidän 
ilmoittamat raaka-aineet omalla kustannuksellaan. Kurssin alkaessa tehtäisiin yhdessä 
kukin omassa kodissaan ko. ruoka. Emme perisi tässä tapauksessa kurssista maksua. 
Laittakaa Leilalle sähköpostilla viestiä, jos tämmöinen pilottiruokaryhmänä toiminen 
kiinnostaisi, siinä on varmasti myös uutisarvoa. 
 

6. Sääntöuudistus  
 
Huomioikaa, että vuosikokouskutsuun tulee laittaa tieto sääntömuutoksesta. Tässä linkki 
ohjeisiin Marttaliiton sivuilta https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/saannot-ja-
ohjeet/saantouudistus/  
Tärkeää on muistaa tehdä myös PRH: lle muutosilmoituksen käsittelyn jälkeen. 
Uudet säännöt ovat voimassa vasta vuosikokouksen jälkeen. Vanhojen sääntöjen 
mukaan kokoukset on pidettävä helmikuun loppuun mennessä. Toivottavasti asia 
on hoidettu! 

7. Muita asioita 
 
Muistakaa päivittää omien yhdistysten tietoja nettiin. Siellä on vanhoja tietoja, ja ihmiset 
soittelevat sitten tänne piiritoimistoon, kun eivät saa henkilöitä kiinni. Mediamartoille löytyy 
tietoa liiton nettisivuilta, Yhdistyskanavasta. 
 
Vapaaehtoistoiminnan tilastointiin on tässä lisätietoa, 
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminnan-tilastoinnin-ohjeet/ Eli yhdistykset 
hoitavat omat tilastoinnit, piiri hoitaa omansa. 
 
Uusia alkuja – keittiöastioiden ja pienien keittiölaitteiden (kahvinkeitin isoin laite) 
kierrätystapahtuma uusille opiskelijoille on ollut ainakin kahtena vuonna ja nyt koronan 
vuoksi on epävarmaa miten sen toteutus onnistuisi. Sen tiedän, että uusia opiskelijoita 
kyllä tulee tänäkin vuonna ja ehkä voimme järjestää vaikka ”kylmäaseman” Lapin 
yliopiston tai Lapin amkin aulaan.  
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