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1. Toiminnanjohtajan tervehdys 

 
Lehdestä osui silmiin juttu, jossa kerrottiin, että joutsenia on talvehtinut Lapissakin 
tänä talvena. Ehkä aiemminkin, mutta minulle tämä oli uusi asia. Tätä on meidän 
marttojenkin toiminta – asioita, jotka ovat tuttuja ja jo ehkä useaan otteeseen koettuja, 
kun taas joillekin asiat ovat uusia ja vaativat paneutumista niiden oppimiseksi tai 
mieleen palauttamiseksi.  
 
Viime vuoden jäsenkasvun toivomme jatkuvan tänäkin vuonna, ja tietysti myös saada 
pitää jo aiemmin jäseniksi liittyneet mukana toiminnassa. Otetaan uudet jäsenet 
avosylin vastaan ja kuunnellaan jäsentemme toiveita – siitä saadaan mukavaa 
marttailumeinikiä, kokemuksia ja oppia elämäntielle! On ollut ilo vierailla 
yhdistyksissä, nähdä ja kokea yhdessä – niin kovin moninaisia ovat yhdistysten 
toiminnot! 
 
Helmikuun alusta alkaen olen hallituksen päätöksellä tehnyt toiminnanjohtajan työtä 
osa-aikaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työhön käytettävä aika on 
puolittunut ja pystyn vastaamaan puheluihin ja sähköposteihin rajallisesti, mutta 
kuitenkin aina mahdollisuuksien mukaan.  
 
Kesää kohti mennään, ja aurinko saa räystäät tippumaan. Ulkoilemaan tulee lähdettyä 
varmaankin paljon helpommin kuin talvella – vaikka siinäkin me voimme olla erilaisia. 
 
Aurinkoisia päiviä ja iloa keväthangille! 
 
Leila Sarajärvi 
 

 
 

 puh. 050 512 3491  | lapin.toimisto@martat.fi 



 

2. Vuoden 2013 retket 
 
17.–21.5. Linnén jäljillä – puutarhamatka Uplantiin ruotsalaisin ruokamaustein ja 
kulttuurimaisemin 
Mm. Burträskin kotimeijeri, Upsalan kasvitieteellinen puutarha, Linnén kotimuseo ja 
puutarha, Wij’n kartano. Hinta jäsenet 595 e, muut 645 e, sis. matkat, hotellimajoitus 
2hh, 4 aamiaista, 4 lounasta, 2 päivällistä, sisäänpääsymaksut retkikohteisiin, 
ohjelmassa mainitut opastukset. Tied. ja ilm. viim. 30.3. Salme Tarkiainen, puh. iltaisin 
040 510 3213.  
 
7.-8.6. Retki Kalajoelle ja Ylivieskaan pohjoisten piirien Marttapäiville 
Majoittuminen Kalajoella Kylpylähotelli Sanissa. Hinta jäsenet Kemijärveltä ja 
Rovaniemeltä 250 e, Kemistä 245 euroa, muut 295 e, sis. matkan, majoitus 2hh, 
kylpylän allasosaston vapaan käytön, osallistumisen Marttapäiville, 2xaamupäiväkahvi, 
2 x lounas, 2 x iltapäiväkahvi, päivällinen, aamiainen ja iltakahvi. Tied. ja ilm. viim. 
21.3. Leila Sarajärvi, puh. 050 512 3491, lapin.toimisto@martat.fi.   
 
Retkien ohjelmat ja Marttapäivän ohjelma sekä ilmoittautumislomakkeet ovat tämän 
tiedotteen liitteenä ja nettisivuilla: www.martat.fi/piirit/lappi/retket.  
 
 

3. Taitoavain-ilta 2.5. klo 18 
Jos mielessäsi on Taitoavainten suorittaminen, tule mukaan torstaina 2.5. klo 18 
Marttavalmuskaan (Rovakatu 13). Polkaistaan silloin suoritukset käyntiin! Mukaan 
voivat tulla I-, II- ja III-avainten suorittajat. Ilmoittautumiset Eeva-Maijalle 
viimeistään torstaina 25.4. puh. 040 734 2636, eeva-maija.laurila(at)martat.fi.  
 
 

4. Marttojen uudistuneet kotisivut 
Vielä kertauksena Marttojen kotisivujen uudistuksesta:  
Marttojen kotisivut on uudistettu tammikuussa 2013. Osoite on vanha tuttu 
www.martat.fi. Linkit piireihin löytyvät etusivun alaosasta. Lapin Marttojen osoite on 
www.martat.fi/lappi.  
 

Kirjautumista vaatineet jäsensivut on poistettu. Marttajäsenille sivustolla on 
harrastamiseen ja yhdistystoimintaan liittyviä vinkkejä ja tietoa Marttailu-otsikon alla. 
 

Keskustelulle on neljä paikkaa, jotka ovat vapaasti valittavissa keskustelijoiden 
mielenkiintojen mukaan. Sivuilla tullaan jatkossakin tarjoamaan keskustelulle ja 
kohtaamiselle mahdollisuus. Keskustelua voi jatkossa käydä 

 Ruokanurkassa 
 Puutarhanurkassa 
 Marttailunurkassa 
 Martat vinkkaa -sivulla Facebookissa 

 
Martat-lehteä voi lukea lehden linkistä; salasana sille on Martat2013. 
 
Uutuus! Lapsille on omat marttojen nettisivut: www.pikkukokki.fi 
 
 

5. Ihan tavallisia asioita -vihko tilattavissa ilmaiseksi 
Marttaliitosta on tullut seuraava tiedote: Olemme mukana presidentin Ihan tavallisia 
asioita -sivustolla ja vihkosessa, josta on tullut juuri uusi ilmaispainos, ja jossa on 
meidän logo. 

http://www.martat.fi/
http://www.martat.fi/lappi


 

Vihkoa voi tilata nyt ilmaiseksi osoitteesta info@tavallisia.fi, 040 594 3162 tai 
anne.tervainen@postituspalvelunavakka.fi (minimitilaus 10 vihkoa, toimitus viikon 
sisällä). 
Sivujen linkki on verkossa (jossa mekin mukana pullaa -kohdassa) ja vihkon voi myös 
tulostaa sieltä: http://www.tavallisia.fi/ 

6. Jäsenalennukset 
Seuraavat yritykset myöntävät tuotteistaan martoille  
alennuksen:  

 Rovaniemellä Vaatetusliike Signe  ja HealthEx-kuntokeskus  

 Rovaniemellä ja Sodankylässä Kukkatupa 

Huomioittehan, että jäsenalennuksen saa vain jäsenkortin esittämällä. 
 

7. Tuotteita myynnissä 
Toimitilassamme Marttavalmuskassa on myynnissä monipuolista kotitalouteen 
liittyvää kirjallisuutta: mm.:  

Kodin hyvä arki – ainutlaatuinen ruokakirja ja kodinhoidon opas. 
Erinomainen lahja esim. omaan kotiin muuttaville. (39 €);  
Martan kasviskeittiö (26 €).    

Lisäksi meillä on myynnissä mm. seuraavia tuotteita:  

 Keittiöpyyhe Martat-logolla 100 % pellavaa (15 €, Lapuan Kankureiden laatutuote) 

 luomusaippua (kahvi tai kaura) 1,50 €/kpl. Lapin Martat ry:n omaa tuotantoa! 

 Martat-logolla painatettuja Nanson ns. toimistopaitoja. Paitaa on kahta eri väriä: 
fuksian punainen ja tumman sininen.  Hinta 39 euroa/kpl, tai yhdistyksille 35 
euroa/kpl vähintään 10 kpl:n kertatilaus (yksi lasku) 

 Martta-kasseja ja –koreja, tuubihuivia ym. uutuustuotteita 
 
Huom! Postitse toimitettaviin tuotteisiin lisätään toimituskulut. 
 
 

8. Marttavalmuskan aukioloajat 
Marttavalmuska on avoinna maanantaisin klo 12–16, perjantaisin klo 9–12 sekä muina 
aikoina aina, kun joku henkilökunnastamme on paikalla. Jos tulet asioimaan muina 
päivinä kuin maanantaina tai perjantaina, varmistathan etukäteen, että olemme 
paikalla.   

 
9. Lapin Martat ry:n yhteystiedot: 

Osoite  Rovakatu 13, 96100 Rovaniemi 
sähköpostiosoite lapin.toimisto(at)martat.fi 
  etunimi.sukunimi(at)martat.fi 
  www.martat.fi/lappi 
Puhelinnumerot:  toiminnanjohtaja Leila Sarajärvi, 050 512 3491 
  erikoisneuvoja Eeva-Maija Laurila 040 734 2636 

  neuvoja Anna-Liisa Tikkanen 050 361 5592 
 

Otamme mielellään vastaan toiveita toimintaan liittyen! 
 
 
Aurinkoista kevättä marttailun merkeissä toivottaen   
 
Eeva-Maija, Anna-Liisa ja Leila 
 

mailto:info@tavallisia.fi
mailto:anne.tervainen@postituspalvelunavakka.fi
http://www.tavallisia.fi/


 

 
10. Toimintakalenteri maalis-kesäkuu 2013 
  
Vuokraamme astioita, teemme pitopalvelua ja kursseja tilauksesta 
Lisätietoja puh. 050 512 3491, lapin.toimisto@martat.fi 
 
Ilmoittautumiset kursseille viikkoa ennen, puh. 040 734 2636 tai 050 512 3491 
lapin.toimisto@martat.fi. Peruutukset viimeistään vuorokautta ennen kurssia. 
  
MAALISKUU 
ma-to 4.–7.3. klo 10 Lasten hiihtolomaviikon kokkikurssi, 40 € 
pe 8.3. klo 12–15 Monikulttuurisuuden päivä 
ke 13.3. klo 17 Lasten kokkikurssi, 15 € 
to 14.3. klo 11–15 Pistokkaiden vaihtopäivä 
to 14.3. klo 13–15 Turinamartat 
 
HUHTIKUU 
8.4. klo 18 Limppua, patonkia röpörieskaa –leivontakurssi, 18 € 
ke 10.4. klo 17 Lasten kokkikurssi, 15 € 
to 18.4. klo 13–15 Turinamartat 
la 27.4. Lapin Martat ry:n kevätkokous, Tiroli-Sali, Rovaniemi 
ma 29.4. klo 18 Gluteeniton leivonta, 18 € 
 
TOUKOKUU 
to 2.5. klo 18 Taitoavainten esittely: I, II, III –avaimet 
ma 6.5. klo 18 Voileipäkakkukurssi, 20 € 
ma 13.5. klo 18 Täytekakkukurssi, 20 € 
ke 15.5. klo 17 Lasten kokkikurssi, 15 € 
to 16.5. klo 13–15 Turinamartat 
 
KESÄKUU 
ma- to 3.–6.6. klo 10 Lasten kesäloman kokkikerho I, 40 € 
ma-to 3.-6.6. klo 15 Lasten kesäloman kokkikerho II, 40 € 
pe-su 7.-8.6. Kesäretki; la 8.6. osallistuminen Pohjoisten piirien marttapäivään 
Ylivieskassa 
ti 11.6. klo 17–20 Taimenvaihtopäivä Lapin Kansan tiloissa 
 
 

Päivitämme toimintakalenteriamme kotisivuillamme  
www.martat.fi/lappi  

ja ilmoitamme Lapin Kansan lauantain seurapalstalla 
 

Toiminnanjohtaja Leila Sarajärvi puh. 050 512 3491 
Erikoisneuvoja Eeva-Maija Laurila puh. 040 734 2636 

Neuvoja Anna-Liisa Tikkanen puh. 050 361 5592 
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@martat.fi 

lapin.toimisto@martat.fi; www.martat.fi/lappi 
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