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Lapin Martat ry 
Rovakatu 13 
96100 Rovaniemi 
 
 
Yhdistystiedote 2/2022 
 
Tervehdys! 

Ihana kevät on jo pitkällä, eli kesäkin kohta!       
Nyt on hyvä aika viimeistään miettiä kesälomia sekä marttamatkoja. 
Ahvenanmaan reissu on jo täynnä, mutta Itä-Suomen kierrokselle mahtuu, 
samoin Irlantiin! Markkinoikaahan jäsenille marttamatkoja, ne löytyvät 
www.martat.fi/lappi/retket  ja mukaan pääsee myös ei-martat!  

 
 
Vuosikokous 

Lapin Marttojen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 2.4. ja paikalle oli 
saapunut ilahduttavan paljon marttoja! Kiitoksia teille! Kokous oli puolessa 
tunnissa ohi, ja toimintakertomus ja tilinpäätös hyväksyttiin sellaisenaan. 
Muuta erikoista kevätkokouksessa ei ollut. Ruoka oli hyvää ja arvat myytiin 
loppuun!  

 
MSM  

Maailman Suurin Marttailta järjestetään 13.9.2022 Rovaniemen kauppatorilla 
teemalla Sadonkurjuujuhlat. Olemme varanneet sen ison teltan käyttöömme 
tuolle päivää klo 15-21. Tarkoituksena on kutsua tapahtumaan mukaan erilaisia 
tuote-myyjiä, sekä yritetään saada paikalle mahdollisimman paljon 
sadonkorjuuseen ja marttailuun liittyviä juttuja: myyntiä, maistatusta, 
esittelyjä, työpajoja, toimintaa, arpajaisia, marttatanssit, karaoke jne. 
Suunnitteluillassa 20.4 käytiin näitä läpi, ja toivotaan yhä toki paljon tulijoita 
mukaan, jos ei muuta niin hengailemaan paikalle! Yhä ehtii tulla mukaan myös 
suunnitteluun ja mikäli teillä on älykkäitä, älyvapaita, asiallisia, hulvattomia, 
varteenotettavia tai toimivia ideoita päivää ajatellen, olkaa rohkeasti 

yhteydessä!        
 
Hanketilanne   

Sallan 4H-yhdistys on laittanut vapun alla Ely-keskukselle hakemuksen 
hankkeesta, jonka tavoitteena on nuorten tutustuttaminen 
kotipuutarhaviljelyn saloihin, lähiluonnon laajempaan käyttöön sekä tietenkin 
kokkaamaan näistä itse kasvatetuista ja kerätyistä raaka-aineista ruokaa. Lapin 
Martat ovat osatoteuttajana hankkeessa. Hanke toimii ajalla 2022-2024 Itä-
Lapin alueella.  Jännäämme tällä hetkellä miten hakemuksen käy, saadaanko 
rahoitusta. 

 
 
 

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

Vilppu -hanke käynnistyy ja haussa on jälleen vapaaehtoisia toimimaan 
hankkeessa.  
VILPPU (2018-2021) oli Marttaliiton koordinoima STEA-rahoitteinen 
vapaaehtoistoiminnan hanke. Valtakunnallisessa hankkeessa kehitettiin 
vapaaehtoistoiminnan malli, sitä tukevat koulutukset ja vapaaehtoisten 
vertaistuen muodot. Vilppu-hankkeen vapaaehtoiset toimivat ikäihmisten ja 
lapsiperheiden arjen tukena hyvinvointia edistäen. Käynnistettävällä 
toimintamuodolla tuettiin ikääntyvien kotona asumista ja lapsiperheiden 
arjenhallintaa sekä vähennettiin yksinäisyyttä ja eriarvoistumista. Hanke tarjosi 
mielekkäitä vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksia martoille ja muille 
vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille. Vilppu-toiminnalle on myönnetty 
STEA:n kohdennettua toiminta-avustusta vuodesta 2022 alkaen. 
 
Vapaaehtoistoiminnan muotoja ovat voimaannuttava ryhmätoiminta 
ikääntyneille, hyvinvointia tukeva ryhmätoiminta lapsiperheille (aikuiset ja 
lapset) sekä Ystäväkahvilat ikääntyville. Vapaaehtoistoiminnan tukena toimivat 
Vilppu-hankkeen aikana kehitetyt koulutusmallit, oppaat, materiaalit ja 
etätoiminnan välineet. Vapaaehtoiset ohjaavat toimintaa pareittain tai pienissä 
ryhmissä. Piirien työntekijät tukevat ja johtavat oman alueensa 
vapaaehtoistoimijoita. 
 
Vilppu-toiminnassa tarjotaan koulutusta ja tukea sekä vapaaehtoisille, että 
vapaaehtoistoimintaa koordinoiville työntekijöille. 
 
Lapin piirin Vilppu -tavoite on tälle vuodelle yksi kuuden kerran kerhosarja 
ikäihmisille sekä yksi Ystäväkahvila. Nyt onkin haussa vapaaehtoisia toimimaan 
juttukaverina näissä kerhoissa ja kahvilassa. Mikäli Vilppu-vapaaehtoistoiminta 

kiinnostaa, ole yhteydessä       

Syksyn kursseja, muita tapahtumia  

Martat ovat kiireisiä, ja syksyn kalenterit täyttyvät kovaa vauhtia. Mikäli teidän 
yhdistyksellänne on kiinnostusta esim sienikursseihin, niin ne kannattaa varata 
jo nyt.  Syksylle ei muistaakseni ole tiedossa vielä kuin Pöykkölän 
Sadonkorjuumarkkinat 9.-11.9, johon Martat osallistuvat kampanisu -jutun 
myötä. Ja tietysti se meidän oma juttu 13.9.  

Aurinkoisin terveisin,  
 
Paula Aho   Mirja Stålnacke 
Toiminnanjohtaja  Puheenjohtaja 

http://www.sfs.fi/

