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Yhdistystiedote 2/2021
Tervehdys!
Kesä tekee tuloaa ja koronarajoituksetkin ovat hieman hellittäneet, aivan mahtava
juttu! Marttatoimistolla on toiminta lisääntynyt ja ryhmäkoko on kasvanut jo melkein
normaaliin. Erilaisia kursseja olen laittanut tarjolle ja lisää on tulossa, joten seurailkaa
säännöllisesti sekä somea että netin tapahtumakalenteria.
Vuosikokoukset jo varmaan pikkuhiljaa uskaltaa pitää alta pois, mikäli on vielä
pitämättä. Myöskin oman yhdistyksen toimintaa kannattaa alkaa pikkuhiljaa
herättelemään koronatauolta. Ihmiset ovat niin mielissään, kun pääsee jälleen
tapaamaan muita ja raatailemaan
Täällä ainakin kurssi-ilmottautumiset ja
tilavuokraukset nousahtivat heti rajoitusten laannuttua. Muistakaa silti
koronasuositukset ja turvavälit!
Vuosikokousasiat
Lapin Marttojen vuosikokous pidettiin 10.4 hybridikokouksena, eli 22 oli etänä ja viisi
täällä toimistolla. Hyvin ja tehokkaasti kokous onnistui, 45minuutissa tuli valmista!
Liitteenä on vielä kertaalleen kokouksen pöytäkirja, mikäli se on jäänyt saamatta.
Yrittäkää pitää mahdollisimman pian yhdistysten omat vuosikokoukset.
Oikeusministeriöltä 15.4.2021 tulleen tiedotteen mukaan hallitus esittää väliaikaista
lakia, jolla kokoukset voidaan myöhentää pidettäväksi syyskuun loppuun 2021
mennessä. Tietoa ei ole vielä tullut onko lakiesitys hyväksytty.
Muistakaa myös vuosikokouksien jälkeen kirjata jäsenrekisteriin muuttuneet tiedot
toimijoiden osalta. Toimistolla otamme jäsenrekisteristä tarvittavat tiedot, eli niitä ei
tarvitse lähettää kirjeitse eikä sähköpostitse tänne. Muistakaa myös tehdä
mahdolliset nimenkirjoittajamuutokset Patentti- ja rekisterihallitukseen.
Toiminnantilastointi
Toiminnantilastointi ja nettisivut - muistakaa päivittää tietoja ajantasalle. Jos
tarvitsette opastusta niin olkaa yhteyksissä toiminnanjohtajaan tai puheenjohtajaan.
Vilppu -hanke
Vilppu -hanke tarvitsee vapaaehtoisia marttoja toimintaan mukaan. Tavoitteena on,
että pienimuotoisia Ystäväkahviloita järjestettäisiin kesäaikana muutaman kerran, ja
sinne tarvitsisin vapaaehtoisia juttuseuraksi ikäihmisille. Vapaaehtoisten merkitys
Vilpulle ja ikäihmisille on todella tärkeä, ja saadun palautteen perusteella
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lämminhenkinen juttuseura on ollut kaikken merkittävin osa. Nyt kun korona on
hellittänyt, niin ikäihmiset mielellään varmaan raatailevat koko vuoden asiat läpi.
Mikäli vilppuilu innostaa, niin ilmoittaudu minulle paula.aho@martat.fi.
Kurssitoiminta
Kurssitoimintaa kannattaa herätellä yhdistyksissä. Tällä hetkellä kaikki kotipuutarhaan
ja villiyrtteihin liittyvä on suosiossa, tai todennäköisesti kaikki, missä pääsee
näkemään ihmisiä. Muistattehan, että piiriltä voi myös ostaa kursseja yhdistyksiinne,
mikäli tarvetta on. Liitteeksi olen tehnyt kurssitarjottimen, mutta jos ei sieltä löydy
mielestä, niin ota yhteyttä, ja katsotaan mitä voidaan teidän toiveiden toteutumiseksi
tehdä
Syksyllä on tulossa valtakunnallinen kampanja juurileipään liittyen, mihin toivon
teidän kaikkien osallistuvan! Näytetään muulle maalle, että Lapissa on paljon aktiivista
marttatoimintaa ja juurileipää! Eli mikäli vain intoa ja osaajia löytyy, niin voitte aloittaa
”henkisen valmistautumisen” juurileipäkurssiin tai vastaavaan
palaan asiaan jahka
itsekkin saan enemmän tietoa!
Vuonna 2021 valtakunnallinen sienipäivä on 28.8. ja valtakunnalliset sieniviikot ovat
30.8.-12.9. Lapin Martat ovat 28.8 Kiilopäällä Sienitapahtumassa. Mikäli teidän
yhdistyksestä löytyy sienestäjiä ja sieniosaajia, niin kannattaa pitää ainakin
pienimuotoinen sienikurssi/tapahtuma tms. Sienestys on nyt suuressa suosiossa!!
Opintokeskus Sivis
Siviksen nettisivuilla voi suorittaa erilaisia opintoja sekä hakea yhdistyksellenne
vertaisopintotukea.
Marttaliitto sekä myös Lapin Martat ovat Siviksen jäseniä, ja näin myös yhdistyksillä
on mahdollisuus hakea Siviksen tukea. Piiri saa koulutustukea, mutta yhdistykset
saavat vertaisopintotukea. Vertaisopintoryhmässä opitaan yhdessä vertaisten kanssa,
eli periaatteessa mikä tahansa kurssi, jossa kaikki opettelevat yhdessä tekemällä,
luetaan vertaisopintoryhmäksi. Opiskelu voi olla tietojen lisäämistä, taitojen
harjaannuttamista, osaamisen kehittämistä tai toimintakyvyn ylläpitämistä yhdessä
toisten kanssa. Olennaista on kokemusten ja näkemysten jakaminen.
Opiskeluaihe, tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä. Kaikki ryhmän jäsenet ovat
vastuussa ryhmän oppimisesta. Vertaisoppimiseen kuuluu myös yhteisöllisyys ja
erilaiset oppimisen näkökulmat. Opintokeskus Sivis tukee jäsenjärjestöjensä ja niiden
yhdistysten vertaisopintoryhmien toimintaa taloudellisesti. Tukirahaa voi saada, jos
opintoryhmä on osa rekisteröidyn yhdistyksen toimintaa ja opintoryhmän kulut on
merkitty rekisteröidyn yhdistyksen kirjanpitoon, ryhmässä on vähintään viisi 15vuotiasta jäsentä, ryhmä tekee suunnitelman opiskelukauden alussa ja opiskelee
vähintään 10 tuntia kalenterivuoden aikana. Tutustu lisää www.ok-sivis.fi.
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Kesäaika Marttatoimistolla
Lapin Martoilta Anna-Liisa Tikkanen lomailee heinäkuun, ja allekirjoittanutkin
todennäköisesti. Heinäkuun toimisto on siis kiinni. Laitan tästä vielä tarkempaa
tietoa kesäkuussa.
Matkat
Jos korona suo, on suunnitteilla seuraavanlainen kesäretki:
6.7. – 9.7.2021 Kartanokierros Hämeeseen.
Ensimmäinen matkapäivä bussimatka Jyväskylään, seuraavana päivänä tutustutaan
Hartolan Graniittikirkkoon, Sysmän Pyhän Olavin kirkkoon, Virtaan Kartanoon,
Hahkialan kartanoon, majoitus Hämeenlinna. Kolmas matkapäivä, tutustuminen
Lepaan kartanoon ja puutarhaan, Laukon kartanoon, majoitus Seinäjoella. Neljäs
matkapäivä bussimatka pohjoiseen rantareittiä. Matka on laskennassa Pohjolan
Matkalla joten hintatietoja ei vielä ole saatavilla, päivämäärät voitte merkata muistiin.
Ilmoitellaan myöhemmin lisää.
Ihana Irlannin matka 27.9.- 1.10.2021 on markkinoinnissa, ohjelma löytyy Lapin
marttojen sivustolta.
Matkoista lisätietoa Mirjalta, 040-534 4485.
Muuta ajankohtaista
Martta-lehteen juttuja tekevä lehtitoimittaja soitti minulle, ja hänellä oli haussa
persoonallisesti pukeutuva Martta, mielellään saamelainen. Hän mielellään tekisi
pohjoisen martasta vaate-juttua lehteen, samaan tyyliin kuin edellisissä Martatlehdissä on ollut. Mikäli tiedät jonkun sopivan, tai olet itse, niin laita rohkeasti viestiä
minulle paula.aho@martat.fi. Mukava, jos Lapistakin saataisiin juttuja lehteen
Kaikille avoin Perennojenvaihtopäivä 7.6.21 klo 15-18 Rovaniemen kauppatorilla.
Seuraa ilmoittelua somessa ja tapahtumakalenterissa!
Ja loppukevennyksenä: tämän vuoden teemakasviksena ovat Kurpitsat. Nyt onkin
hyvä aika miettiä, että minkä kurpitsan kasvatusta tänä kesänä kokeilisi. Valikoimaa
on runsaasti aina pienistä kesäkurpitsoista isoihin jättikurpitsoihin. Itse aion kokeilla
sitä Isoa Oranssia jättikurpitsaa! Syksylle on tulossa kurpitsa-aiheinen
kurssi/tapahtuma, joten kasvattakaahan omianne huolella, niin voitte sitten tulla
kurssille oma kurpitsa kainalossa! Pidetään vaikka marttojen oma kurpitsanäyttely!

Aurinkoisin terveisin,
Paula Aho
Toiminnanjohtaja
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Liite

Lapin Marttojen kevätkokouksen 2021 pöytäkirja.

Jakelu

Lapin piirin yhdistysten puheenjohtaja, sihteerit sekä hallitus.
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