
   Yhdistystiedote 1/2021 1 (3) 
     Liite 1 

  
   15.02.2021 

 
 
 

 
 
 

Marttaliitto Lapinlahdenkatu 3 A Puhelin 050 511 8002 www.martat.fi Y-tunnus 0116712-8 
 00180 Helsinki  martat@martat.fi #martat @marttaliitto Kotipaikka Helsinki 
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96100 Rovaniemi 
 
 
 
 
Yhdistystiedote 
 

Tervehdys marttajäsenet!  
Marttapiirin henkilöstössä on tapahtunut muutoksia, niin kuin varmaan 
jo tiedätte. Leila Rautio on jäänyt työvapaalle puoleksitoista vuodeksi, ja 

minut on valittu sijaiseksi Leilan suuriin saappaisiin       pari viikkoa 

tässä on jo makusteltu uusia juttuja, ja perehtyessä näihin lukuisiin 
asioihin menee vielä varmaan tovi. Työ on tuntunut mukavalta ja olen 
viihtynyt, ja varmasti innostun vielä enemmän jahka asiat käyvät tutuksi!  
Tiedotteeseen olen kerännyt tämän hetken ajankohtaisia asioita 
keväältä, ja vähän muutakin kivaa! Mukana myös puheenjohtaja Mirjan 
tiedoteosio. 
Iloista kevään jatkoa ja aurinkoisia päiviä kaikille!  
terkuin Paula 

 
Toimiston aukioloajat 
 

Rovakatu 13:n Marttatoimisto on pääsääntöisesti avoinna ma 12-16 ja pe 
9-14, mutta yleensä täällä ollaan muulloinkin. Poikkea käymään, mutta 
toki soittaakin voi! Leilan vanha numero 040-734 2636 on yhä voimassa, 

minä vain nyt vastaan siihen       

 
Ketjukoulutus 23.3.: Garderobi 
 

Turhaa vai tarpeellista – ostammeko vaatteita yli oman tarpeen. 
Käännetään katseet garderobiin tiistaina 23.3.2021 klo 16.30-18.30. 

Kuluttajana voimme toimia vastuullisesti ja harkiten uusia vaatteita 
hankkiessa. Ketjukoulutuksessa keskustellaan tekstiilien vastuullisesta ja 
kohtuullisesta kuluttamisesta. Kurssi toteutetaan etänä ja on maksuton. 
Vain marttajäsenille! Tarkemmat tiedot netin tapahtumakalenterissa 
(linkki kirjeen lopussa). 

Maailman suurin marttailta ja marttailuviikko 

Martat kokoontuvat viikolla 16 (19.-25.4) Maailman suurinpaan 
marttailtaan järjestämällä vaatteiden vaihtopäiviä ja näin vaikuttamalla 
tekstiilien kestävään kulutukseen. Marttaillassa kannustammen tekstiilien 
tuunaamiseen, korjaamiseen ja kierrättämiseen. Marttaliitto tuottaa 
Maaillman suurimman marttaillan ohjeistuksen, ja jokainen yhdistys voi 
muokata marttaillasta itselleen sopivan.   

http://www.sfs.fi/
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Lapin piirin Maailman suurin marttailta on 21.4.2021 klo 17-19 teemalla 
Tuunaa Garderobi -kesäkuntoon. Ota mukaasi vanha trikoopusero, 
mietitään yhdessä miten sitä voisi piristää! Kurssi on kaikille avoin, ja 
kurssimaksu 5€ käteisellä paikanpäällä. Noudatathan korona-
ohjeistustamme.  

Vilppu-hankkeesta 

Vilppu-vapaaehtoistyön hankkeeseen etsitään lisää toimijoita. Mikä 
yhdistys ottaisi koppia esim. ikäihmisten kerhoista? Se voisi toimia esim. 
niinkin, että 3-4 marttaa ottaisi ohjausvastuun omasta yhdistyksestään ja 
pitäisi 6 kokoontumiskertaa omille jäsenilleen. Joka kokoontumiseen 
tulee ohjattua ohjelmaa teeman mukaan ja esim. kokkaustarvikkeet saa 
hankkeesta. Ohjaajille maksetaan myös matkakulut. Jos kiinnostaa, että 
ottaisitte omalle yhdistykselle tästä toimintaa, niin olkaapa yhteydessä. 
Järjestämme vaan sitten asiat. Vaihtoehtona on joko pienryhmät tai 
etätapaamiset.  
 
Mikäli Vilppu-vapaaehtoisuus kiinnostaa, niin ole pian yhteydessä, sillä 
koulutukset uusille vapaaehtoisille on jo maaliskuussa 1. ja 11.päivinä.  

 
 
Puheenjohtajan tiedotukset 
 
Sääntömuutosasia 
 

Vuoden 2020 aikana piti jokaisen yhdistyksen käsitellä yleisessä 
kokouksessa marttayhdistyksen sääntömuutos. Jos se on vielä 
tekemättä niin ottakaa tulevan vuosikokouksen esityslistalle ja muistakaa 
että kokouskutsussa on mainittava sääntömuutoksen käsittelyasia.  Ja 
sen jälkeen laitatte sääntömuutosasian Patentti- ja rekisterihallituksen 
käsittelyyn, nyt sen voi tehdä sähköisesti ja maksaa 50 euroa. Jos 
yhdistyksen nimenkirjottajat myös vaihtuvat niin muutoksen voi tehdä 
samaan aikaan, maksaa 20 euroa. 
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/rekisteroidylle_yhdistykselle.html 

Sääntömuutosasiassa kysytään sääntöjen hyväksymistunnuksia ja tässä 

ne ovat: 

Yksi vuosikokous – uusi diaarinumero 2020/529215Y 
Kaksi vuosikokousta – uusi diaarinumero 2020/529216Y 

 
Toiminnan tilastointi 
 

Toiminnan tilastointi muuttui vuoden 2021 alusta, viime vuoden 
tilastointia voi tehdä vanhoilla tunnuksilla helmikuun loppuun 2021.  Aika 
moni on tehnyt tilastoinnin jo valmiiksi mutta tietoja puuttuu myös monilta. 
Eli tsemppiä tähänkin asiaan. Kannattaa merkata kaikki tapahtumat myös 
vapaaehtoistyöt koska korona on rajoittanut kokoontumisia, niin olette 
varmaan tehneet jotain vapaaehtoisena muissa yhteyksissä. Muistakaa 

http://www.sfs.fi/
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/rekisteroidylle_yhdistykselle.html
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myös hallituksen työt kirjata, niihin menee yllättävän paljon aikaa. 
Toiminnantilastoinnista on tulossa koulutuksia, eli menkäähän kuulolle: 
ainakin 15.2. on martta-akatemiassa koulutus 
 
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/toiminnan-tilastoinnin-
ohjeet/ 

 
Jäsenrekisteri  

Muistakaa että yhdistyksessä on myös jäsenrekisterin hoitaja, joka kirjaa 
rekisteriin uudet toimijat, siirtää historiaan lopettaneiden luottamustiedot 
jne. Marttaliitto ja Lapin martat hyödyntää juuri tätä rekisteriä. Näin saatte 
sähköposteja oikeisiin osoitteisiin. 
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/jarjestoportaalijasenrekister
i/ 

 
 
Muut asiat 

Yhdistyksen nettisivut – laittakaahan sivustoille uusittua tietoa, jos 
koulutusta tarvitaan niin pyritään järjestämään 
https://www.martat.fi/martat/yhdistyskanava/koulutus-verkkopalvelu/ 
 
Tilatkaa marttojen yhdistyskirje, siinä tulee usein tietoja tulevista 
koulutuksista ja kuistakin tapahtumista  
https://us8.list-
manage.com/subscribe?u=71271ca4a4c8f83490dbec12d&id=f6f1dea6
2c 
 
Marttamatkat – Jos korona suo ja uskalletaan, niin koko Suomen 
martoille on aivan ihana Irlannin matka markkinoinnissa. Kiinnostuneet, 
ottakaa yhteys Mirjaan! Liitteessä myös matkasta esite!   
https://www.martat.fi/lappi/wp-
content/uploads/sites/10/2020/09/Matkaesite-Martat-Irlanti-26.-
30.9.asd_.pdf 
 
Ja Lapin piirin omat tapahtumat yms. löytyvät  
https://www.martat.fi/lappi/ 

 
 

 
Paula Aho  Mirja Stålnacke 
toiminnanjohtaja puheenjohtaja 
 
 

Liite  Matkaesite 
 
Jakelu  Lapin piirin yhdistysten puheenjohtajat, sihteerit sekä piirin hallituksen jäsenet 
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