
Tiedote 1/2015   9.1.2015 

1. Vuoden 2014 toiminnan tilastointi 

2. Marttojen jäsenrekisteri uudistuu 

3. Talkoomarttojen ilta 

4. Yhdistyskäynnit 

5. Kädentaitomessut 

6. Kurssitarjonta 2015 

Hyvää alkanutta vuotta 2015 kaikille martoille! Polkaistaan marttatoiminta taas innolla käyntiin ja  

tavataan ystäviä. Tässä on vuoden ensimmäinen tiedote, vähän tällainen tynkämalli ja vanhan 

toistoa muistutukseksi.  

 

1. Vuoden 2014 toiminnan tilastointi 

Muistutan vielä toiminnan tilastoinnista, jos vain mahdollista tilastointi kannattaa tehdä netissä. 

Parhaitenhan se toimii, kun tekee tilastoinnin aina tilaisuuden jälkeen, silloin ei tarvitse muistella 

mitä kuluneena vuonna on tehty.  Tässä vielä linkki tilastointiin ja ohjeet  

http://www.martat.fi/marttailu/yhdistyksille/ 

eli sieltä löytyy sivun alareunasta ohje ja oikealta alareunasta pääsee tilastointiin. 

Muistattehan, että kerrallaan voi olla ainoastaan kahdella tunnukset tilastointiin, jos kirjaajat 

vaihtuvat, poistakaa entiset. 

Jos vielä on yhdistyksiä, jotka tarvitsevat paperiset toimintatilastointipaperit, ne löytyvät 

tiedotteen mukana tulevissa liitteissä. 

Kun teette tilastoinnit sähköisesti, helpotatte huomattavasti meidän työtämme.  Ei yksi tilasto 

meille ruuhkaa tee, mutta jos niitä on monta… 

 

2. Marttojen jäsenrekisteri uudistuu 

Marttojen jäsenrekisteri siirretään uuteen järjestelmään vuoden 2015 alussa. Viimeisessä Martta –

lehdessä 8/2014 sivulla 39 on tietoa uudistuksesta.  Muutoksen myötä jokainen yhdistys itse 

päivittää omaa jäsenrekisteriään. Opastus tapahtuu Webinaarin kautta, eli se on verkossa 

tapahtuva luento. Luennon seuraamiseen tarvitaan tietokone, nettiyhteys, nettikamera ja 

mikrofoni. Luentoa voi siis seurata verkon välityksellä mistä tahansa,  esimerkiksi kotoa.  Luennon 

pystyy myös katsomaan jälkikäteen. Koulutukset ovat suorina 20.1., 27.1., 11.2. ja 18.2. klo 17-19. 

Lapin Marttojen tiloissa koulutusta voi seurata 20.1. (pieni ryhmä, toiminnanjohtajan huoneessa) 

27.1. (pieni ryhmä toiminnanjohtajan huoneessa ) 11.2. ja 18.2. ”salissa”. 

Tarkempaa tietoa sisällöstä ja opiskelusta tulee tammikuussa Marttaliiton julkaisemassa 

yhdistyskirjeessä sekä Marttojen kotisivuilla. 

Järjestörekisterin perehdytys/käyttökoulutukset yhdistyksille ovat tammi- helmikuussa (20.1., 27.1., 11.2., 

18,2.) Kaikki koulutukset ovat saman sisältöisiä. 

Koulutukset alkavat klo 17 ja ne toteutetaan webinaareina.  

Koulutuksiin on ilmoittauduttava etukäteen sähköpostiin ritva.ikonen@martat.fi  

http://www.martat.fi/marttailu/yhdistyksille/
mailto:ritva.ikonen@martat.fi


 

Tässä vielä tarkennusta webinaariin osallistumista ja kirjautumista varten 

Osallistujalla tulee olla sähköpostiosoite. Osallistujille laitetaan Lync-kokouskutsu. Osallistuminen 

tapahtuu kutsussa tulevan linkin kautta.  

Liitteenä on ohjeistus, jonka toivotaan helpottavan webinaariin osallistumista ja kirjautumista.  

 

T. Ritva Ikonen  ja Marjahelena Salonen 

Koulutus ilmoittauduttava 

viimeitään 

20.1 klo 17 16.1. (pe) 

27.1 klo 17 23.1. (pe) 

11.2. klo 17 9.2. (ma) 

18.2. klo 17 16.2. (ma) 

 

3. Talkoomarttojen ilta 

 

Tahdomme kiittää kaikkia Marttoja toiminnan täyteisestä vuodesta ja erityiskiitokset kaikille Lapin 

Marttojen talkootoiminnassa mukana olleita. Maanantaina 19.1.2015 vietämme talkoomarttojen 

iltaa klo 18 alkaen. Silloin toivomme kaikkien vuonna 2014 meille talkoilleita marttoja saapumaan 

viettämään iltaa kanssamme. Ilmoittautumiset iltaan viimeistään 13.1.2015. 

 

4. Yhdistyskäynnit 

Vuoden 2015 aikana piirin puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja kiertävät yhdistyksissä järjestöasioiden 
merkeissä. Käyntejä pyrimme soveltamaan tilattujen ruokakurssien tai taitoavainohjauksen yhteyteen. 
Jos käymme ainoastaan järjestökäynnillä ja esim. vuosikokouksessa veloitamme käynnistä 50 euroa, 
mutta kurssien yhteydessä järjestöasioiden käsittely kuuluu ko. kurssin hintaan.  
Tilaisuuteen kannattaa pyytää uudet ja vanhat jäsenet mukaan.  
Ottakaa mahdollisimman pian yhteyttä, mikäli haluatte meidät mukaan kevään yhdistysiltaan. 

5. Kädentaitomessut 

Rovaniemellä Järjestetään taas Kädentaitomessut 18. - 19.4.2015 vuoden tauon jälkeen. Liitteenä on esite 

messuista. Tehkää yhdessä retki messuille. 

6. Kurssitarjonta 2015 

Liitteenä on Lapin Marttojen kurssitarjonta esite. Kun teette tämän vuoden toimintasuunnitelmia, 

huomioikaa myös kurssimme. Olkaa mahdollisimman pian yhteydessä meihin, jotta saatte sopivan päivän. 

Kalenterimme täyttyy hurjaa vauhtia.  Yhteystiedot ovat Anna-Liisa 050 361 5592 , anna-

liisa.tikkanen@martat.fi tai Eeva-Maija  040 734 2636 eeva-maija.laurila@martat.fi. 

Hyvää vuoden alkua toivottavat Eeva-Maija ja Anna-Liisa 

mailto:anna-liisa.tikkanen@martat.fi
mailto:anna-liisa.tikkanen@martat.fi
mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi

