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Tervehdys!
Hyvää tätä vuotta kaikille!
Marttatoiminta on piirin puolella käynnistynyt jo pikkuhiljaa, ja marttaillaan
pienemmissä ryhmissä sekä etänä koronasta huolimatta. Ei anneta koronan
lannistaa meitä, vaan pidetään yhteyttä! Otetaan yhteydenpito osaksi tämän
vuoden teemaa, joka on yhdenvertaisuus! Onneksi päivät alkavat pidetä ja pian
voi kokoontua vaikka laavulle tulistelemaan! ja kohtahan se onkin jo juhannus
iloa marttailuun kaikille ja aurinkoisia päiviä!

Tapahtumakalenteri
Lapin Marttojen kevään kurssit on julkaistu nettisivuillamme. Tarjolla on laaja
skaala erilaisia ruokakursseja, käsityökursseja sekä paljon muuta. Kurssit ovat
kaikille avoimia! Käy tutustumassa kurssi- ja tapahtumakalenteriin osoitteessa
www.martat.fi/lappi/tapahtumat. Yhdistyksille suunnattu kurssitarjotin on
minulla vielä työn alla.

Ketjukoulutukset
Ketjukoulutukset ovat suunnattu Martoille, ja toiveena on, että
ketjukoulutuksen käynyt martta vie tiedon omaan yhdistykseensä.
Ketjukoulutuksia on tulossa tänä vuonna kotipuutarhan, mausteiden,
hävikkiruuan sekä arjen kemikaalien teemoissa. Ensimmäinen ketjukoulutus on
15.2 aiheella Kasvata ruokaa viljelylaatikossa. Koulutus toteutetaan etänä
Martta-Akatemiassa, ja sen pitää Etelä-Hämeen marttojen puutarhaasiantuntija. Ketjukoulutukset näkyvät myös tapahtuma-kalenterissamme.

Uusien Marttojen ilta
Uudet martat on tärkeää toivottaa avosylin tervetulleeksi heti mukaan
toimintaan. Hyvä tapa tutustuttaa uudet jäsenet mukaan yhdistyksen
toimintaan on kutsua heidät uusien jäsenten iltaan tapaamaan marttoja ja
kuulemaan teidän yhdistyksenne monipuolisesta toiminnasta. Marttailun
ytimessä on yhteisöllisyys ja upea yhteenkuuluvuuden tunne, joka marttojen
kesken vallitsee. Uudet martat onkin tärkeää saada nopeasti sisään tähän
yhteisöön ja tuntemaan itsensä martaksi heti alusta asti. Miettikää, mikä on
teidän yhdistyksenne tapa kiinnittää uudet martat osaksi porukkaa. Uuden
martan innostusta kannattaa kuitenkin varoa tukahduttamasta liian suurilla
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odotuksilla yhdistyksen vastuutehtävien ottamisesta
organisoinnista.

tai tapahtumien

Tämän vuoden teemana on yhdenvertaisuus. Se tarkoittaa muun muassa sitä,
kokoontumisissa annamme puheenvuoron kaikille. Olemme persoonina
monenlaisia. Meitä on puheliaita ja hiljaisia, nopeita ja mietiskeleviä.

Marttojen kokoontumisissa annamme kaikkien
kukkien
kukkia
ja
kysymme mielipidettä myös heiltä, jotka eivät aktiivisesti sitä itse tuo
esille. Tärkeitä asioita käsiteltäessä on hyvä käydä kierros, jossa jokainen
yksittäinen osallistuja saa kertoa omin sanoin ajatuksensa, ja kunnioitamme
jokaisen mielipidettä. Mitä useammat aivot osallistuvat toiminnan
suunnitteluun
ja
keskusteluihin,
sen parempi
ja mielenkiintoisempi on lopputulos.

Onko teidän yhdistyksessänne viime vuonna tai vastikään liittyneitä jäseniä?
Piiri järjestää verkossa Uusien Marttojen illan, jossa kerrotaan kattava info
marttajärjestöstä, marttailusta sekä yhdistystoiminnasta. Iltaan on tervetulleita
uusien marttojen lisäksi ”vanhat” martat, jos tuntuu että haluaa päivittää
tietämystään, sekä tietysti myös marttailusta kiinnostuneet! Omassa uusien
jäsenten illassa voitte pitää infon oman yhdistyksenne toiminnasta ja tehdä
konkreettista kivaa, millä liittää uudet martat mukaan! Olisiko esimerkiksi
yhtenäiset nimikyltit hyvä ja helppo idea? Lisää vinkkejä löydät martat.fi:n
yhdistyskanavasta.
Uusien marttojen ilta 27.1. klo 18 alkaen Teams -etäyhteydellä. Ilmoittaudu
mukaan nettisivuillamme!

Marttaliiton Koronaohjeistukset

Korona rajoittaa taas vaihteeksi tekemisiämme, mutta pidetään silti yhteyttä ja
kokoonnutaan vaikka etäillen tai ulkosalla.
Marttaliiton ohjeistuksen mukaan noudatamme alueellisia suosituksia. Piirit
pitävät kursseja ja muita tilaisuuksia sekä verkkokursseina että viranomaisten
antamien määräysten sallimissa rajoissa kasvokkaisina tilaisuuksina.
Marttayhdistykset: Yhdistysten kasvokkain tapahtuva harrastustoiminta
joudutaan tämänhetkisillä rajoituksilla lähes kaikilla alueilla pitämään tauolla.
Mikään ei kuitenkaan estä yhdistysten harrastustoiminnan jatkamista
etäyhteyksiä käyttäen.
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Vuosikokoukset (kevätkokoukset) on mahdollista pitää etäkokouksina tai myös
kasvokkain tapahtuvina tilaisuuksina, koska yhdistysten vuosikokoukset eivät
ole avoimia yleisötilaisuuksia. Kokoukset tulee kuitenkin järjestää aina
terveysturvallisesti riittäviä etäisyyksiä noudattaen. Nykyinen lainsäädäntö ei
mahdollista sääntömääräisten vuosikokousten siirtämistä. Mikäli yhdistykset
kuitenkin siirtävät kokouksensa tuonnemmaksi, Marttaliitto tai marttapiirit
eivät tule niitä moittimaan.

Astia- ja tilavuokra
Vuoden 2022 uusi astia- ja tilavuokra hinnasto on päivitetty nettisivuillemme.
Pieniä hinnankorotuksia tehtiin joihinkin, mutta martoille hinnat pysyivät
ennallaan.
Mikäli teidän yhdistyksessänne vuokrataan astioita tai tiloja, niin ilmoitteko
minullekkin, jotta tiedän kertoa kysyjille. Varsinkin ylioppilas- ja muiden
juhlapyhien aikaan astioita menisi enemmän kuin niitä on antaa.

Marttatilasto
Vuoden 2021 toiminta tulee kirjata Marttatilastoon helmikuun 2022 loppuun
mennessä.
Mikäli kaipaat neuvoa Marttatilaston käyttöön, niin Marttaliitto järjestää
asiasta käyttökoulutuksen 26.1. verkossa. Kurssilla käydään läpi yhdistysten
toiminnantilastoinnin peruskäyttöä eli tapahtumien kirjaamista, muokkaamista
ja raporttien ottamista. Koulutus on vastaava kuin viime keväänä ja syksynä
järjestetyt eli se palvelee parhaiten uusia käyttäjiä ja niitä, jotka kokevat
tarvitsevansa lisää tukea Marttatilaston käyttöön.
Koulutus löytyy Martta-akatemiasta (https://moodle.mmg.fi/martat/login)
kohdasta Järjestö- ja yhdistystoiminta sekä etusivun kurssikalenterista oikean
päivämäärän kohdalta. Ilmoittautua ei tarvitse vaan voit koulutusajankohtana
liittyä suoraan mukaan Martta-akatemian koulutussivulla olevasta
kokouslinkistä (Teams-verkkokoulutus). Koulutuksen tallenne ja materiaalit
tulevat Martta-akatemiaan koulutuksen jälkeen. Mikäli et ole ennen käyttänyt
Martta-akatemiaa, sinun on ensin luotava tunnukset. Ja mikäli Teamsin käyttö
ei ole tuttua, kannattaa tulla testaamaan linjoja jo klo 16.30 alkaen.

Maailman suurin Marttailta 13.9.2022
Vuonna 2022 Maailman suurin marttailta on sadonkorjuujuhlat. Juhlimme
yhdessä tiistaina 13.9. kohtaamisia ja syksyn satoa. Martat kokoontuvat samaan
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aikaan eri puolilla Suomea ja pöytiin nostetaan kasvimaiden ja luonnon parhaat
antimet. Piirin toiveena on, että järjestämme yhdessä eri yhdistysten kanssa
näkyvän ja hauskan marttaillan teeman mukaisesti. Toivotaan, että syyskuussa
korona ei enää estä meitä kokoontumasta isosti!
Toivottavasti yhdistyksenne innostuu tapahtumasta. Ottakaa asia puheeksi
seuraavassa kokoontumisessa, niin aletaan keväämmällä yhdessä
suunnittelemaan sadonkorjuujuhlia! 😊

Jäsenrekisteri
Yhdistyksen hallitus valitsee jäsenrekisterin käyttäjät. Käyttöoikeudet luodaan
enintään kahdelle yhdistyksen valitsemalle henkilölle. Liittoon tulee ilmoittaa
Valittujen henkilöiden tiedot; nimi, jäsennumero, yhdistys, yhdistysnumero
sekä käyttäjän sähköpostiosoite. Luottamushenkilöiden vaihtuessa liittoon
ilmoitetaan sekä poisjäävän että uuden rekisterivastaavan tiedot.
Jäsenrekisterivastaava saa Marttaliitosta sähköpostin, jossa on vahvistus
käyttöoikeudesta
ja
tarvittavat
linkit
sekä
tiedot
käyttäjälle.
Rekisteristä on tulostettavissa useita valmiita raportteja kuten jäsenluettelo,
liittyneet ja eronneet jäsenet, merkkipäiväluettelo sekä jäsenten
yhteystietotarrat. Jäsenrekisteristä voi tehdä erilaisia poimintoja ja viedä tiedot
ohjelmasta suoraan Exceliin.
Yhdistys ei voi lisätä eikä poistaa rekisteristä jäseniä. Uudet ja yhdistyksestä
eronneet jäsenet tulee ilmoittaa Marttaliittoon. Kaikki jäsenrekisteriä
koskevat kysymykset, muutokset sekä uusien käyttäjien tiedot tulee lähettää
Marttaliitton osoitteeseen jarjestosihteeri@martat.fi.

Marttaliitto ylläpitää ja tuottaa kaikkia jäsenrekisteripalveluja ja hoitaa
valtakunnallisen jäsenmaksulaskutuksen.

Marttaretket
Teatteri- ja ostosmatka Ouluun 19.-20.2.2022.
Oulun teatterissa näytelmä Tahto, joka kertoo Aino-Kaisa Saarisen tarinan.
https://teatteri.ouka.fi/naytelma/tahto/
Matkaohjelma nähtävissä liitteessä! Ilmoittautumiselle saatiin jatkoaikaa
25.1.22 asti! Vielä ehtii!
Myös keväälle ja kesälle on suunnitteilla (jos korona suo) marttaretkiä, mm.
Savukosken kuivalihamarkkinoille ja Ahvenanmaalle. Näistä lisää keväämmällä!
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Lapin Marttojen kevätkokous
Lapin Martat ry:n kevätkokous pidetään 2.4.2022. Paikka ja toteutusmuoto on
vielä avoin koronan takia.
Mikäli tilanne sallii, ja lähtijöitä löytyy, niin kokouksen jälkeen voisimme mennä
porukalla teatteriin. Löytyykö mielenkiintoa?

Talvisin terveisin,
Paula Aho
Toiminnanjohtaja
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