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Lapin Martat ry 
Rovakatu 13 
96100 Rovaniemi 
 
Yhdistystiedote 4/2021 
 
Tervehdys! 
 

Syksy on alkanut, ja marttailu on ainakin Rovakadun toimipisteessä täydessä 

tohinassa       Sienihuuma on kova itse kullakin, sillä marttojen sienikursseja ja 
sieniopastusta kysytään joka tuutista! Kohta joutuu myymään eioota, kun 
kalenterit ovat jo marraskuulle asti aivan täynnä!  
Mikäli haluatte varata omalle yhdistyksellenne jonkin ruokakurssin yms, niin 
kannattaakin olla hyvissä ajoin liikenteessä!  
Valtakunnallinen juurileipäkampanja starttaa ihan pian, ensimmäisessä osassa 
kerrotaan juurileivän historiasta, pitkistä perinteistä sekä jaetaan kokemuksia 
ja opittuja juttuja, mutta myös niitä mokia. Itse olen saanut vaalean leivän 
juuren jo valmiiksi, ja leivottuakin, mutta ruisjuuri on vielä saunassa 
”putisemassa”!  
Mitenkä teillä?   
 

Uusia alkuja 
Perinteinen astiakierrätystapahtuma Uusia Alkuja järjestetään myös tänä 
vuonna, ja astiakeräys on jo menossa. Tapahtumassa ylimääräisiä astioita 
lahjoitetaan maksutta opiskelijoilla, ja näin ollen edistetään kiertotaloutta. 
Lahjoita ylimääräiset astiasi siis eteenpäin hyvään tarkoitukseen! Astioita voi 
tuoda marttatoimistolle 26.8-8.9 välisenä aikana arkisin klo 8-15. Martat 
lahjoittavat astiat edelleen opiskelijoille Lapin AMK:n avajaisiviikolla 9.9.  
 

Juurileipä kampanja 
Juuri sinulle -kampanja innostaa marttailemaan ja tekemään itse sekä tuo 
martat ja itse tehdyn näkyviin. Marttaliitto haastaa kaikki martat ja 
marttayhdistykset mukaan kaksivaiheiseen kampanjaan.  
 
Kampanjan ensimmäisessä vaiheessa 13.-26.9. kerrotaan tarinoita 
leipäjuuresta ja juurileivonnasta.Tarinoilla tehdään korona-aikana opittu ja 
kokeiltu näkyväksi: opit, oivallukset ja mokat sekä mihin kaikkeen juurta voi 
käyttää. Lisäksi kerrotaan juurileivonnan pitkästä perinteestä ja vaikkapa suvun 
perintönä saaduista leipäjuurista. Valtakunnallisten kampanjakasvojen lisäksi 
jokainen voi tulla mukaan. Jo nyt voi etsiä omasta yhdistyksestä tai piiristä niitä, 
joilla on juuritarinoita.Sopikaa, ketkä ovat yhdistyksenne kampanjakasvoja. 
Kampanjassa tarjotaan juuritarinoita myös medialle.   
 
Marttaliitto tekee yhdistysten käyttöön tiedotepohjan, jonka avulla voi olla 
yhteydessä paikallis- ja aluemedialle. Juurileivonta sopii kaikille ja se on myös 
ruuhkavuosiystävällistä – yhteen leivonnan vaiheeseen ei mene kauaa ja 
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lämpimän leivän ilo on aina yhtä suuri. Juurileivonta – kuten marttailukaan – ei 
ole vain superihmisten hommaa. Näkyvä kampanja muistuttaa Martat ihmisten 
mieliin – hei tätähän minäkin voisin harrastaa. 
 

Hanke-kuulumisia 
Lapin Marttojen oma Tavataan Kylillä -hanke on virallisesti nyt päättynyt. Hanke 
oli oikein tykätty, onnistui hyvin ja kyliltä tuli toiveita, että lisää vastaavanlaisia 
kyläiltoja. Nyt meillä on täällä mietinnässä uusi hanke, johon toivoisin 
marttayhdistyksiä mukaan. Tällä hetkellä teen hankesuunnitelmia Lapin 4H:n 
kanssa, sillä mielelläni haluaisin kohdistaa toimintaa enemmän nuoriin. 
Mietinnässä onkin, että miten yhdistän nuoret, perinteet, ruuan, lähiruuan ja 
luonnon järkevästi samaan hankkeeseen. 
 

Syyskokous 
 
Lapin Marttojen sääntömääräinen syyskokous järjestetään lauantaina 30.10 klo 
10-15.00 SieriPoro Safaris -porotilalla, osoitteessa Kurivaarantie 203. 
Valtakirjojen tarkistus alkaa klo 10.00, lounas klo 11.00 ja virallinen kokous klo 
12.00. Mikäli et ole saanut sähköpostiisi kutsua, niin ole yhteydessä. Viralliset 
kokousasiakirjat lähetetään yhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille 
sähköisenä viikolla 39. Kokouksessa on omakustannelounas.  
 
Lisäksi kokouksen yhteydessä pidetään leikkimielinen ”syksyn satoa” 
kuvakilpailu, johon jokainen voi halutessaan lähettää kuvia. Nappaa siis kuva 
pottusankostasi, känkkyrästä porkkanasta, täpötäydestä marjapensaasta tai 
siitä huolella kasvatetusta kurpitsasta; kuvat laitetaan kokoukseen näytille, 

josta voidaan sitten äänestää säväyttävin satokuva!       lähetä siis kuvasi 
minulle sähköpostiin/whatsappiin/tekstiviestinä 20.10 mennessä. 

 
Uusien jäsenten ilta 

Nyt on aika viimeistään herätellä marttatoiminta täyteen vauhtiin, ja samalla 
miettiä, miten saataisiin uusia jäseniä mukaan. Marttaliiton yhdistyskirjeen idea 
uusien jäsenten illasta kannattaa järjestää.   
 
Moni miettii nyt vapaa-aikaansa uudelleen. Marttajäsenyys tarjoaa 
monipuolista harrastustoimintaa ja yhteisöllisyyttä, jota me kaikki eristyksissä 
eläneet kaipaamme. Kenet ystävistäsi tai tuttavistasi sinä pyydät mukaan 
Marttoihin ja tuot tutustumaan syyskauden tapahtumiin?  
 
Lapin Marttojen toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja mielellään osallistuisivat 
mukaan uusien jäsenten iltaan. Voisimme pitää yhdessä ympäri maakuntaa 
muutamia isompia iltoja, joissa esitellään marttatoimintaa. Samaan 
tilaisuuteen kannattaa kutsua kaikki alueen marttayhdistykset, niin tullaan me 

martatkin toisillemme tutuksi!        
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Yhdistyksen nettisivut ja muut viestintäkanavat kannattaa päivittää ajan 
tasalle. Varmistakaa, että yhteystiedot ovat oikein ja sivuilla tuore 
tapahtumakalenteri. Näin yhdistyksenne löydetään paremmin. 
 
PS. Kurpitsat ovat varmaan kaikilla jo kypsyneet! Lapin Marttojen 
kurpitsakurssi on 6.10, mutta voit myös tilata kurpitsakurssin omaan 
yhdistykseesi!  
 
 
Syysterveisin,  
 
Paula Aho   Mirja Stålnacke 
Toiminnanjohtaja  Puheenjohtaja 
 
 

 
Jakelu  Yhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit 
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