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Lapin Martat tiedote 2/2014  
 
1. Lapin Marttojen kevätkokous 5.4.2014 
2. Taitomerkkien hinnoittelu muuttui 
3. Ansio- ja vuosimerkit 
4. Yhdistysten perustamisvuodet 
5. Martat neulovat sukkia nuorille 
6. Arkistointi ja Tee veroilmoitus verkossa 14.4.2014 
7. Jäsenkampanja 
8. Toimintatilastointi 2014 
9. Riemukierroshiihto 
10. Tulevaa toimintaa 
 
 
 
Marttatoiminta on päässyt hyvään alkuun. 
Vuosikokoukset on kohta pidetty ja kuluvan vuoden toiminta on miltei suunniteltu.  Monipuolinen 
ja kiinnostava toiminta on tietysti marttayhdistyksen tärkein menestystekijä.  Siitähän se selviää, ” 
mitä martta duunaa?”  
 
Helsingissä neuvottelupäivillä kuulin tarinan, kun eräs kuusivuotias poika oli sanonut taannoin 
äidilleen, että marttaillat on niin mukavia, kun kaikki puhuvat yhtä aikaa ja nauravat äänekkäästi. 
No ei kait me nyt ihan yhtä aikaa puhuta, mutta hauskaa kuitenkin pidetään.  Jäsenhankinta 
kampanjan ollessa meneillään, ottakaa ystävä mukaan kokemaan ja näkemään millaista elämä on 
itse tehtynä. 
 
Eeva-Maija Laurila 
toiminnanjohtaja 
 

1. Kutsu Lapin Marttojen kevätkokoukseen 5.4.2014 
 
Sääntömääräinen kevätkokous pidetään Rovaniemellä 5.4.2014. 
Tirolisali, Rovakatu 2, (käynti Hallituskadun puoleisesta päästä). 
 
klo 11.00 Valtakirjojen tarkastus ja sämpyläkahvit 
klo 11.00 Sääntömääräinen kokous 
klo 12.45. Lipun ennakkoon varanneet, siirtyminen Rovaniemen teatterin Jente-saliin  
 
 Hallitus 
Ilmoittautumiset kokoukseen ja sämpyläkahville 12.3.mennessä! 
Jokunen teatterilippu vielä jäljellä, ilmoitt. helmikuun loppuun mennessä. 
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2. Taitomerkkien hinnoittelu muuttui 
 
Taitomerkkien hinnoittelu muuttuu 1.2.2014 alkaen. Materiaalien painatuskustannukset ovat 
muuttuneet ja näinollen painettujen opintoaineistojen hintoja tullaan korottamaan. Opiskelu 
Moodlessa, sähköisellä oppimisalustalla sen sijaan pysyy entisissä hinnoissa.  
Hintaan sisältyy opastus, tehtävien tarkistus ja taitoavaimet. 
 

 
 Erikoisavain sekä osaajapassit suoritetaan Marttaliittoon. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taitomerkkien suorittaminen on mielekästä toimintaa marttailuun. Uusille jäsenille kannattaa 
asiaa mainostaa. Näin uusi jäsen saa enemmän tietoa martoista. Olkaa yhteydessä Eeva-Maijaan, 
ja polkaistaan opinnot käyntiin. 
 

3. Ansio-  ja vuosimerkit   
 
On hyvä muistaa pitkään toimineita marttoja joko ansio – tai vuosimerkeillä. 
 

Ansiomerkin voi saada toimittuaan vastuullisissa tehtävissä järjestössä. Marttaliiton hallitus 

myöntää ansiomerkit anomuksesta. Yhdistykset toimittavat ansiomerkkianomukset meille piiriin ja 

me toimitamme ne edelleen Marttaliittoon. Ansiomerkeillä on myöntämiskriteerit. 

 
Pronssinen ansiomerkki 

 vähintään 10 vuoden jäsenyys marttajärjestössä 

 toiminta vähintään 5 vuotta vastuullisessa tehtävässä marttajärjestössä 

Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi hallituksen jäsenyys, puheenjohtajan, sihteerin, 

rahastonhoitajan, arkistonhoitajan, toimintaryhmän vetäjän tai jonkun muun vastaavan tehtävän 

hoitaminen, vertaisopintoryhmän, marttanuorten ja muiden pienryhmien ohjaajan tehtävät, 

erilaisten toimikuntien ja työryhmien aktiivinen jäsenyys. 
 
Hopeinen ansiomerkki 

 vähintään 15 vuoden jäsenyys marttajärjestössä 

 pronssinen ansiomerkki tai pitkäaikainen ansioitunut jäsenyys 

   1.2.2014 Moodle Työkirja 

I-avain 40 50 

II-avain 45 55 

III-avain 50 60 

harrastusmerkki 45 55 

erikoisavain 45+35 55+35 

osaajapassit 30 40 
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 toiminta vähintään 10 vuotta vastuullisessa tehtävässä marttajärjestössä, josta merkittävä 

osa oman yhdistyksen ulkopuolella joko piirin tai vastaavassa muussa alueellisessa 

toiminnassa. 
 
Kultainen ansiomerkki 

 hopeinen ansiomerkki 

 pitkäaikainen ja erittäin merkittävä toiminta marttajärjestössä, josta osa marttajärjestön 

valtakunnallisissa tehtävissä 

 

Marttojen vuosimerkin ansaitsevat pitkään järjestön toiminnassa mukana olleet jäsenet. 

Vuosimerkit ovat hopeaa ja niitä ovat 10 vuotta, 20 vuotta, 30 vuotta, 40 vuotta, 50 vuotta, 60 

vuotta ja 70 vuotta toiminnassa mukana olleiden merkit. 

 

Aikaisemmin vuosimerkeissä oli emaloidulla pohjalla vuosia osoittava luku. Näitä merkkejä on vielä 

jäljellä 25 ja 40 vuosimerkit. Kun ne myydään loppuun uutta 25 vuosimerkkiä ei hankita enää. 

On kuitenkin suositeltavaa, että marttayhdistys hankkii ainakin 30 vuoden jäsenyyden jälkeen 

vuosimerkit kiitokseksi pitkäaikaisille jäsenille. 

 

Tilatessanne huomioikaa, että meillä ei piirissä ei ole vuosimerkkejä varastossa, joten joudumme 

tilaamaan ne Marttaliitosta.  

Ansiomerkkiä hakiessanne huomioikaa milloin merkki ojennetaan kyseiselle henkilölle.  Esimerkiksi  

meidän ensi syksyn syyskokouksessa jaettavat ansiomerkit olisi hyvä jo hakea näin kevätkaudella. 

 

Muistutuksena vielä, että martan jäsenmerkkiä voi käyttää vain järjestön jäsen.  

Jäsenmerkin paikka marttapaidassa on vasemmalla, rintataskun yläpuolella. Marttamekkoon se 

kiinnitetään nappilistan yläpuolelle, ensimmäisen napin tilalle, jakkuun tai siviilipukuun 

vasemmalle puolelle rintapieleen. Kansallispuvussa merkin paikka on vasemmalla jakun tai liivin 

rintapielessä, ei koskaan puserossa. Merkkiä käytetään vain jäsenyyttä osoittamaan, ei 

tiedottamisessa. Käyttö muuten kuin jäsenmerkkinä edellyttää Marttaliiton hallituksen 

myöntämää lupaa. 
 

4. Yhdistysten perustamisvuodet 
 
Meillä on pääsääntöisesti yhdistysten perustamisvuodet tiedossa. Mutta voisitteko vielä laittaa 
varmuudeksi meille tulemaan oman yhdistyksenne perustamisvuosi. Laittakaa se tulemaan 
sähköpostilla Eeva-Maijalle eeva-maija.laurila@martat.fi tai puhelimella tekstiviestinä tai 
soittamalla numeroon 040 734 2636. 
 
 

mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi
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5. Martat neulovat sukkia nuorille 
 

Marttojen sukkapuikot heiluvat taas tiuhaan tahtiin. ”Sukan sutkuttelun” tavoitteena on tehdä 

villasukkia annettavaksi nuorille, jotka osallistuvat marttojen järjestämille taloudenhallinta- ja 

arjentaitokursseille. 

Sukkia jaetaan myös Nuorisoasuntoliiton kautta. Liitto jakaa lämpimät villasukat omaan kotiin 

muuttaville sekä paikallisyhdistyksien ja asukaskurssien kautta. Villasukat lämmittävät jalkoja, 

mutta tuovat varmasti hyvää mieltä, niin antajalle kuin myös saajalle!  

Villasukat neulotaan ohjeiden mukaan: ohjeessa on yksi koko naiselle ja yksi miehelle.  Sukkia 

varten kannattaa penkoa omat sukkalankavarastot tai hankkia uudet langat. Valmiisiin sukkiin 

kiinnitetään Elämä on parasta itse tehtynä -teemavuoden tägi, johon kirjoitetaan martan 

tervehdys (malli tämän kirjeen yläkulmassa) .Tägejä voitte tiedustella meiltä piiristä. Lähetämme 

niitä kyselyjen mukaan. 

ohjeet osoitteissa: 

naisten sukat: http://www.martat.fi/marttailu/tee-itse/kasityoohjeita/perusvillasukat/naisten-

villasukat/ 

miesten sukat: http://www.martat.fi/marttailu/tee-itse/kasityoohjeita/perusvillasukat/miesten-

villasukat/ 

 

Sukat kootaan keskitetysti Marttaliittoon. Ensimmäinen lähetys otetaan vastaan viikolla 22 

(26.5.2014 alkaen) ja toinen lähetys viikolla 40 (29.9.2104 alkaen). Sukat on hyvä koota 

yhdistyksessä yhteislähetykseksi, postikulujen säästämiseksi. Lähettäjä maksaa postikulut itse. 

Tule mukaan auttamaan ja neulo villasukat nuorelle! 

Villasukkien postitus: 

Marttaliitto ry/sukkia nuorille 

Lapinlahdenkatu 3 A 

00180 Helsinki  

Lisätietoja saa marttaliitosta. 

pirkko.elomaa-vahteristo@martat.fi 

 

 

 

http://www.martat.fi/marttailu/tee-itse/kasityoohjeita/perusvillasukat/naisten-villasukat/
http://www.martat.fi/marttailu/tee-itse/kasityoohjeita/perusvillasukat/naisten-villasukat/
http://www.martat.fi/marttailu/tee-itse/kasityoohjeita/perusvillasukat/miesten-villasukat/
http://www.martat.fi/marttailu/tee-itse/kasityoohjeita/perusvillasukat/miesten-villasukat/
mailto:pirkko.elomaa-vahteristo@martat.fi
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6. Arkistointi ja Tee veroilmoitus verkossa 14.4.2014 

 

Maanantaina 14.4. klo 17 alkaen vietämme arkistointi ja veroiltaa. Puheenjohtaja Mirja Stålnacke 

opastaa yhdistysten asiakirja ja arkistointi suunnitelman teossa.  

Martat ja verohallinto järjestävät yhdessä avoimen koulutuksen sähköisen veroilmoituksen 

tekemiseen. Tarkoituksena on rohkaista tekemään veroilmoitus verkossa.  Kouluttajana siinä toimii 

myös Mirja Stålnacke. Osallistuminen ei vaadi verotusosaamista,  tietotekniikan perustaidot 

riittävät. Tervetuloa mukaan. Ilmoittautuminen 10.4. mennessä Eeva-Maijalle. 

 
7. Jäsenkampanja 

 
Elämä on parasta itsetehtynä, on jäsenkampanjamme tunnus. Edellisessä tiedotteessa jo 
kerroimme kampanjasta. Muistutuksena vielä, että kun jäsen täyttää jäsenhakemuslomakkeen, 
hän samalla ilmoittaa henkilön nimen, joka suositteli hänelle jäsenyyttä. Näin suosittelija osallistuu 
arvontaan, ja mitä useammin on suositellut, sitä paremmat mahdollisuudet on voittaa. 
Uusi jäsen saa liittymislahjana sieniveitsen. Kun jäsen on maksanut jäsenmaksunsa, veitsi ei tule 
heti kotiin. Veitsiä ei lähetetä yksitellen, vaan postitus tapahtuu tietyin välein.  
 

8. Toimintatilastointi 2014 
 

Toiminnansuunnitteluilloissa käytiin läpi uutta yhdistysten toimintojen tilastointia.  Yhdistyksen 
toimintojen kirjaaminen tilasto-ohjelmaan aloitettiin 2014 vuoden alusta. Vuoden 2013 tilastot 
tehdään entiseen tapaan paperilla, jotka lähetetään tänne meille. 
Tämän vuoden tilastointia hoitamaan nimetään yhdistyksestä tilastovastaavan/vastaavat. 
Yhdistyksestä on kahdella henkilöllä mahdollisuus kirjautua ohjelmaan.  
Tapahtumakirjauksia varten jäsenet ilmoittavat tilastovastaavalle, mitä ja miten tapahtumista 
ilmoitetaan, jotta hän voi kirjata ne.  

Uuden tilastoinnin myötä jokainen yhdistys voi seurata tilastoja reaaliajassa, ja kun ne kirjaa heti 
tapahtuman jälkeen, on raportti saatavissa vaikka kuukausittain. 

Uudessa tilastoinnissa halutaan seurata vapaaehtoistyön määrää. Siksi onkin tärkeää, että ne 
merkitään tilastoon.  

Esimerkiksi jos on marttailta ja henkilö x ja z  hoitaa kahvituksen, merkitään osallistujamäärä, 
kahvinkeittäjien määrä vapaaehtoisten määrään ja kahvinkeittäjien tunnit kohtaan vapaaehtoisen 
tunnit yhteensä ( eli pullan leipomisesta loppusiivoukseen). 

Samoin vapaaehtoistunteihin kannattaa laittaa myös esim. rahastonhoitajan tekemät 
tuloslaskelmaan jne. tekemät tunnit.  

Tilastoihin on ohjeistus liitteenä.  Kirjaa tapahtuma heti tapahtuman jälkeen. Viimeistään kuitenkin 
kunkin kuukauden seuraavan kuukauden 1. viikolla. Esim. helmikuun 2014 tapahtumat viimeistään 
9.3.2014.  
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Lisätietoja voi kysellä joko Mirja Stålnackelta 040 534 4485 tai mirja stalnacke@pp.inet.fi tai 

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

 

Tilastointi tehdään osoitteessa: 

 https://secure.yap.fi/eAsiointi/Marttaliitto/Login.aspx?ReturnUrl=%2feAsiointi%2fMarttaliitto% 
2fMartat%2fEvents.aspx 

 

Ne joilla ei ole mahdollisuutta täyttää tilastoja verkossa, lähettävät tilastot tämän vuoden lopussa 
tai ensi vuoden alussa tänne piiriin, ja me kirjaamme ne.  Tämä siis koskee tämän vuoden 
tapahtumia. 

 

9. Riemukierroshiihto 

Yhteisvastuukeräyksen riemukierroshiihto hiihdetään Rovaniemellä 13.3. klo 18 Kirkkolammen 
jäällä. Lapin Martoista hiihtoon osallistuu Anna-Liisa Tikkanen.  Jos haluatte olla hyvällä asialla ja 
tukea häntä, niin lahjoituksen voi tuoda tänne meille. Jokaisesta Anna-Liisan hiihtämästä 
kierroksesta maksetaan Yhteisvastuukeräykseen haluamanne kierrosmaksu tai kertamaksu.  
Saattohoito on yhteisvastuun 2014 kotimaankohde. 
Keräyksen ulkomaisena kohteena on vuonna 2014 Guatemala. 
Yhteisvastuukeräyksestä sää enemmän tietoa osoitteesta www.yhteisvastuu.fi.  
 
 

10.  Tulevaa toimintaa 
 
Kässämartat aloittivat toimintansa tammikuussa ja kässämarttaillat jatkuvat keväällä huhtikuulle 
asti. Kokoontumiset ovat joka kuukauden kolmas tiistai kello 16.15- 19. Eli seuraavat päivät ovat 
18.2., 18.3, ja 15.4. Kässämarttailut ovat avoimia tapahtumia, joten tervetuloa mukaan! 
Turinamartat kokoontuvat kerran kuukaudessa torstaisin. Maaliskuun turinamarttaillassa on 
mukana projektipäällikkö Rauno Kuha MTT:ltä kertomassa lähiruuasta. 
 
 
Maaliskuu 
maanantai  3.3. – keskiviikko 5.3. hiihtoloman Pikkukokkikerho klo 10-13, hinta 35 euroa. 
tiistai 11.3.  Kattilamatka Kameruniin luento klo 17. Luennoitsijana kv-martta Sari Niemisalo 
torstai 13.3.  Perinteinen taimenvaihtopäivä Marttavalmuskassa klo 14-17. 
 Tuo tullessas – vie mennessäs 
torstai 13.3.  Riemukierroshiihto Rovaniemellä Kirkkolammen jäällä klo 18. 
tiistai 18.3.  Kässämartat kokoontuvat klo 16.15.-19 
torstaina 20.3. klo 13-15.Turinamartat.  Projektipäällikkö Rauno Kuha MTT.ltä tulee kertomaan     

lähiruoka-asiaa ja hiukan muutakin liittyen tulevaan ohjelmakauteen. 

mailto:stalnacke@pp.inet.fi
mailto:eeva-maija.laurila@martat.fi
http://www.yhteisvastuu.fi/
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keskiviikko 26.3. Avoin arkiruokakurssi klo 18. Marttavalmuskassa, hinta 20 euroa. 
 
Huhtikuu: 
 
lauantai 5.4.  Lapin Martat ry Vuosikokous Tirolisalissa klo 11. 
maanantai 7.4. Gluteeniton leivontakurssi klo 18. Marttavalmuskassa, hinta 20 euroa. 
tiistai 15.4. kässämartat klo 16.15-19. 
keskiviikko 23.4. Vappubrunssi kurssi Marttavalmuskassa, hinta 24 euroa 
torstai 24.4. klo 13-15. Turinamartat. 
 
Toukokuu: 
 
torstai 15.5. Täytekakkukurssi Marttavalmuskassa klo 18, hinta 20 euroa 
keskiviikko 21.5. Voileipäkakkukurssi klo 18, hinta 22 euroa. 
 
Kesäkuu: 
 
maanantai 9.6. Perennojenvaihtopäivä Lapin Kansan alapihalla klo 16-19. 
tiistai 10.6. Hortoillaan klo 17. Villiyrttikurssi , hinta 18 euroa 
 
 
Hyviä hiihtokelejä toivottavat Anna-Liisa ja Eeva-Maija 

 

 
 
 
 
 


