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Lapin Martat ry 
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96100 Rovaniemi 
 
 
 
Yhdistystiedote 3/2021 
 
Tervehdys! 
 

Niin se vain kesä tuli, taas aivan yhtäkkiä, ja juhannuskin on ihan justiinsa!  
Kevään/ kesän tapahtumat ja kurssit on aika lailla taputeltu, ja on aika suunnata 
katseet jo syksyyn. Syksy alkaa tietenkin sienestyksen merkeissä, ja kun sienihuumasta 
toivutaan, niin kaikenlaisia aivan mahtavia kursseja ja tapahtumia on tulossa! 
Muistattehan, että voitte tilata kursseja meiltä teidän yhdistyksiinne! Kannattaa vain 
olla ajoissa liikenteessä, sillä syksyn kalenteri on jo aika täynnä!  
Korona on jo sillä mallilla, että yhdistysten toiminnan voi aktivoida maksimiin ja 
kursseja pitää jo suht normaalisti. Marttaliiton yhdistyskirjeessä (15.6) oli hyviä 
vinkkejä toimintaan! 

  Heinäkuun Lapin Martat ovat lomalla, tarkemmat päivämäärät näet alempaa.  

  Kaikille aurinkoista ja ihanaa kesää, sekä hyvää juhannusta!       
 
Toiminnantilastointi 
 

Yhdistyksen toimintatilastot kannattaa pitää ajan tasalla. Muistattehan merkitä 
tilastointiin myös etämarttatoiminnan sekä sen valmisteluun ja toteutukseen käytetyt 
vapaaehtoistoiminnan tunnit. Tilastoon on tärkeää merkitä myös mm. Miksi 
pakkausmerkinnät -hankkeeseen liittyvät marttaillat ja muu toiminta. 
 
Marttatoiminnan tilastointiin käytetään vuoden 2021 alusta alkaen uutta 
ohjemaa, Marttatilastoa. Tilastointia on kehitetty marttayhdistysten toiveiden 
mukaisesti ja se huomioi aiempaa paremmin muuttuneet toimintatavat ja esimerkiksi 
verkossa tehtävän toiminnan. Ohjelmaa on helppo käyttää myös älypuhelimella, joten 
voit tallentaa tapahtumatiedot heti paikan päällä. 
 
Uusi Marttatilasto löytyy ositteesta www.martat.fi/marttatilasto. 
Huom! Uuteen Marttatilastoon ei pääse vanhan toimintatilaston tunnuksilla, vaan 
sinne on luotava uudet tunnukset klikkaamalla kirjautumissivun alalaidassa olevaa 
kohtaa ”Ei tunnuksia? Rekisteröidy tästä.” Rekisteröitymisen yhteydessä tarvittavat 
yhdistysten id-numerot on lähetetty kaikille puheenjohtajille, toimintaryhmien 
vetäjille ja vanhan tilastointiohjelman käyttäjille. Mikäli et tiedä yhdistyksesi id-
numeroa, ota yhteyttä marttatilasto(at)martat.fi! Katsokaa Marttaliiton sivuilta 
ohjeita ja neuvoja, sieltä yhdistyskanavan alta. Tilastoinnissa neuvoo myös 
teija.jerkku@martat.fi.  

 
Syksyn toiminta 
 

http://www.sfs.fi/
http://www.martat.fi/marttatilasto
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 Syksyn toiminta alkaa elokuun lopussa avoimilla sienikursseilla, ja sieniviikkoja 
vietetään valtakunnallisesti 30.8-12.9. Lapin Martat ottavat varaslähdön, ja ovat 
Suomen Luonnon päivänä 28.8 Kiilopäällä Nuku yö ulkona/ Metsähotelli-
tapahtumassa. Tervetuloa mukaan! Kurkkaa lisätietoja tapahtumasta tästä: 
Metsähotelli Kiilopää  

  
 Valtakunnallinen Uusia Alkuja -tapahtuma järjestetään jälleen, eli tapahtumassa 

jaetaan ilmaisia astioita opiskelijoille. Tapahtuman tarkoitus on edistää kiertotaloutta 
ja samalla tuoda Marttoja tutuksi opiskelijapiireissä. Tänä vuonna Lapin Martat ovat 
mukana Lapin AMKn kampuksilla Rovaniemellä ja Kemissä 9.9. Löytyisikö Torniosta 
vielä vapaaehtoisia mukaan juttua järjestämään Tornion kampukselle?  
Seuraa ilmoittelua ja somea elokuussa asiasta! 
 
Lapin Marttojen ensimmäiset syksyn kurssit tulevat nettisivuillemme näkyviin 

juhannuksen jälkeen, ja elokuussa taas lisää! Seuraa somea ja nettisivuja!        
 
Syksyn marttailuviikko on viikko 43, eli 25.-31.10, joka on täynnä tohinaa ja toimintaa! 
Viikon teemana on ”Yksi maapallo riittää”. Viikko huipentuu Lapin Marttojen 
syyskokoukseen 30.10, sekä muihin juhlallisuuksiin ja jännittäviin juttuihin, joista tulee 

tietoa myöhemmin! Pysy kuulolla ja seuraa tiedottelua ja somea        
 
Juurileipä -kampanja starttaa valtakunnallisesti syksyllä. Luittehan Liiton 
yhdistyskirjeestä asiasta? Tässä vielä kertaalleen: 
Marttaliitto haastaa kaikki martat ja marttayhdistykset mukaan kaksivaiheiseen Juuri 
sinulle -kampanjaan. Ensimmäinen vaihe 13.-26.9. innostaa marttayhdistyksiä 
näkymään ja kertomaan tarinoita juurileivonnasta. Valtakunnallisten 
kampanjakasvojen lisäksi jokaisella yhdistyksellä voi olla oma kampanjakasvo tai -
kasvoja. Marttaliitto tekee yhdistysten käyttöön tiedotepohjan, jonka avulla voi olla 
yhteydessä paikallis- ja aluemediaan. Omista juurileipojista kannattaa kertoa myös 
yhdistyksen sosiaalisen median kanavissa. Kampanjan toinen osa on joulun alla, ja 
silloin haastetaan martat ja marttayhdistykset viemään itse tehdyn leivän 
joululahjaksi ja tervehdyksenä. Tähän on hyvä yhdistää erilaiset leipäkurssit joulun 
alla, ja leipäkursseille on kysyntää.  
 
Toivon, että kaikki Lapin martat ja marttayhdistykset ottaisivat osaa tähän leipä-
kampanjaan, sillä leipä on niin iso osa ihmisten arkipäivää. Leivän ja esimerkiksi 
leipäkurssien avulla teemme itseämme ja Marttoja näkyväksi, sekä tuomme esiin 
omaa osaamista ja toimintaa. Itse tehty leipä on sitä hyvää arkea, mitä Martat 

edistävät 😊 
 

Näkyvyys ja SoMe 
 
Lapin Marttojen toimintaa voi seurata sekä facebookista (Lapin Martat vinkkaa) sekä 
Instagramista (Lapinmartat). Mikäli haluatte tiedotusta oman yhdistyksenne 
toiminnasta ja muusta myös meidän kanavilla, niin otan mielelläni kuvia vastaan ja 
postaan niitä someen. Olisi oikein mukava, jos yhdistystenkin toimintaa saisi näkyviin 
kanavillemme! Ja näkyvyyttähän ei koskaan voi olla liikaa! 
 

http://www.sfs.fi/
https://www.suomenlatu.fi/nuku-yo-ulkona/etusivu/metsahotellit/metsahotelli-kiilopaa-2.html
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Vilppu 
 
Vilppu -hanke tarvitsee vapaaehtoisia marttoja toimintaan mukaan, ainakin 
ikäihmisten juttuseuraksi, mutta myös lapsiperheiden kursseja pitämään. 
Vapaaehtoisten merkitys Vilpulle ja erityisesti ikäihmisille on todella tärkeä, ja saadun 
palautteen perusteella 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.  

 
Martta-teltta 

 
Lapin Martat ovat tilanneet itselleen 3x3m kokoisen messuteltan marttaväreillä ja 
logolla. Lisäksi Marttaliitolta on tulossa meille uusia, isoja ”Martat” -roll up -kylttejä 
pari kappaletta. Mikäli yhdistyksenne haluaa vuokrata telttaa ja roll-uppeja omaan 
käyttöönsä tapahtumiin jne, niin onnistuu kyllä. Me täällä määritellään vuokrahinnat 
jne, jahka teltta saapuu tehtaalta! 
 
Saamani tiedon mukaan tänä kesänä järjestetään pienimuotoiset Rovaniemen 
Wanhat Markkinat Lordinaukiolla 14.8, Sadonkorjuumarkkinat 11-12.9 
Kotiseutumuseolla sekä Kansainväliset Suurmarkkinat 2.-5.9. Viime vuodelta siirtynyt 
Jukolan viesti järjestetään 21.-22.8. Ilmoitelkaa jos olette menossa edustustehtäviin, 

ja haluatte telttaa vuokralle       
 

Marttamatkat 
   

Muistattehan ihanan marttamatkan syksyllä Irlantiin! 
Nyt on hyvä aika käydä koronarokotteella, ja tarkistaa passin voimassaoloaika, niin 
reissuunlähtö sujuu (toivottavasti) helposti! Tässä linkki ohjelmaan, jotta voitte minun 

laillani käydä fiilistelemässä       https://www.martat.fi/lappi/retket/   
 
Loma-ajat ja toimiston aukiolot 
 

Lapin Martat ovat lomalla 5.7-31.7. Tällöin toimisto on kiinni, eikä esimerkiksi 
astiavuokraus ole käynnissä.  
Hoidan kyllä pakolliset juoksevat asiat loman aikana, aina maanantaisin, mutta 
todennäköisesti etänä.  
 

Ja loppukevennyksenä: onhan teillä jo kurpitsat kasvamassa?        
 
 
 
Paula Aho   Mirja Stålnacke 
Toiminnanjohtaja  Puheenjohtaja 

 
Jakelu  Puheenjohtajat ja sihteerit 
 
Tiedoksi  Hallitus 

http://www.sfs.fi/
https://www.martat.fi/lappi/retket/

