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Mennyt vuosi on ollut meille monintavoin erilainen. Olemme pakosti oppineet erilaisia tapoja toimia ja 
kaikenlaiset virtuaaliset tapaamiset ovat tulleet tutuksi. Olen ollut henkilökohtaisesti niin ylpeä teistä kaikista 

innokkaista digiloikkaajista! Taputtakaa itseänne olalle       mahtavaa! Hygienia-asiat ovatkin tuttuja, mutta 
nythän on kaikki muutkin oppineet pesemään käsiä, oven kahvoja ja puhelimen näyttöjä. Turvaväli lienee 
martoille vaikeaa, kun ei saa halata… mutta kai sitä joskus vielä voidaan halatakki. Korona muutti varmasti paljon 
asioita pysyvästi. 
 
Etänä toimiminen on varmasti tullut osittain jäädäkseen, varsinkin tässä laajassa Lapissa. Mutta ainakin 
palautteen perusteella etänä toimiminen on otettu hyvin vastaan. Lapin kansa, Uusi Rovaniemi ja Inarilainen-lehti 
tekivät juttuja sekä Vilpun että Seniorin eväät hankkeen kurssista mitä pidimme. Muutenkin taloustilanne näyttää 
ihan hyvältä tai vähintään kohtalaiselta hankkeiden osalta, kaikkiin ei ole vielä tullut vastauksia, mutta mm. 
Vilppu-vapaaehtoistyön kehittämiseen saatiin jatkovuosi. Sitä te saisittekin siellä pohtia, että haluaisiko joku 
yhdistys ottaa ohjaukseen joko lapsiperhekerhoja tai ikäihmisten kerhoja? Hanke kouluttaa lähimartat, maksaa 
raaka-aineet, km-kulut vapaaehtoisille ja esim tilavuokria voidaan hoitaa myös. Etsinnässä on noin 2-3 yhdistystä, 
jotka haluaisivat järjestää marttoina siellä alueella toimintaa. Esim. lapsimartat kiinnostavat pikkukokki-kursseilla, 
ja heille suunnattua toimintaa olisi tärkeää järjestää. Nythän mukana on ollut mm. Arpelan, Kilpisjärven ja 
Rovaniemen alueen marttoja. Ilmoittautumiset mulle sähköpostiin, niin sovitellaan koulutusajat. 
 
Korona vaikutti myös moniin ruokajakeluasioihin ja mekin pääsimme osallisiksi Lounas lapselle kampanjassa. 
Saimme yhteistyökumppaneiden välityksellä noin 120 vähävaraiselle perheelle täällä laajalla Rovaniemen alueella 
viikon ruokapaketin ja ruokakurssin kotiinsa. On herätty aidosti auttamiseen. 
 
Meillä on seuraavat toiminnansuunnitteluillat Teamsin välityksellä 5. ja 12.1.21 Ilmoittautumiset ovat tuttuun 
tapaan siellä meän nettisivuilla: https://www.martat.fi/lappi/tapahtumat/ Tulkaahan kuulolle, puhumme tulevan 
vuoden teemoista mm. kohtuullistamisesta. Sehän onkin tänä päivänä ajankohtaista monessa mielessä.  
 
Eilen hallituksen kokouksessa pyytämäni työloma-anomus hyväksyttiin ja jään työlomalle 1.2.21-31.7.22 väliselle 
ajalle. Nyt haemme kiireen vilkkaa toiminnanjohtajan sijaista. Jos paikka kiinnostaa jotakuta tai tuttua, niin 
hakuilmoitus löytyy täältä: https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/10558805?lang=fi 
 
Toivotan teille kaikille levollista joulua ja onnea tulevalle vuodelle. Syödään hyvin ja levätään, ei muuta tarvi! 
Leila  

ps. Huolehtikaa alkuvuodesta tilastoinnit kuntoon tältä vuodelta ja onhan sääntöuudistus hoidettu?       
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