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1. SYYS SAAPUU JA MARTTAILU JATKUU 

 

Loppukesän terveiset Rovaniemeltä. Kesä on toivon mukaan mennyt hyvin Lapin ja koko 

Suomen ainutlaatuisesta luonnosta nauttien.  

Syksyn marja- ja sienisato on parhaimmillaan, mutta haluamme teitä taas muistuttaa 

marttailusta. Osa yhdistyksistä on jo aloittanut kesän jälkeen toimintansa ja osa vielä 

aloittelee toimintaansa hiljakseen syksyn edetessä.   

 

Me toimihenkilöt olemme olleet jo runsaat kaksi viikkoa töissä, joten nyt työntouhu on jo 

kovassa vauhdissa. 

 

    2. KUTSU SYYSKOKOUKSEEN 

 

Lapin Martat ry:n syyskokous pidetään lauantaina 19.10.2011 klo 13 Rovaniemen 

kaupungin Tiroli-salissa Rovakatu 2, Käynti Hallituskadun puoleisesta päästä. 

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat.  
 

Hallitus 
 
Syyskokoukseen liittyvä aikataulu ja ilmoittautuminen: 

•  klo 10 -11.30 ruokailu Marttavalmuskassa, Rovakatu 13  

 (keittolounas kahvin kera 8,50 €/hlö) 

• klo 11 -12 ilmoittautumisten vastaanotto kokouspaikalla, Tirolisalin eteisaulassa. 

• klo 12 -12.30 taitoavaimien jako  
•  klo 12.30 -13. Vierailijan puheenvuoro 
•  klo 13 Lapin Martat ry:n syyskokous 
 
Sitovat ilmoittautumiset kokouslounaalle ja kokoukseen viimeistään tiistaina 15.10. 
Eeva-Maijalle 040 734 2636 tai eeva-maija.laurila@martat.fi 



 

       3. MARTTOJEN EKOKOTIKOULUTUS 
 
Marttojen ekokoti-opintokerhossa tai marttaillassa mietitään oman kodin 
kulutustottumuksia. Tavoitteena ovat helposti toteutettavat ympäristölle ja kukkarolle 
hyvää tekevät muutokset.  
 
Moodle-opetusalustalle rakennetusta Ekokoti-portaalista löytyvät laskurit kulutuksen 
mittaamiseen ja linkit tiedon tähteille.  
 
Lapin Martat järjestää Ekokoti–koulutukset ympäristöasioista kiinnostuneille martoille  
Kemissä tiistaina 10.9. klo 18.00 Bruntsissa, ja Rovaniemellä marttatoimistolla tiistaina 

17.9. klo 18. Koulutuksessa opitaan käyttämään Moodle-opintoalustaa ja saadaan tietoa ja 
ideoita vertaisopintoryhmän perustamiseen ja ohjaamiseen omassa marttayhdistyksessä. 
Ekokoti voi olla myös osa avainsuorituksia. 
 
Koulutuksiin toivotaan kahta marttaa/yhdistys.  Ainakin toisella osallistujalla toivotaan 
olevan käytössään kannettava tietokone + nettitikku, toki se ei ole este osallistumiselle. 
Ilmoittautumiset Eeva-Maijalle 040 734 2636 tai eeva-maija.laurila@martat.fi viimeistään 
4.9. ilmoittamalla sähköpostiosoitteen. Sen jälkeen Eeva-Maija pyytää Marttaliitosta teille 
omat Moodle tunnukset, joilla sitten pääsette koulutuksessa opintoalustalle.   
Ekokotikoulutuksesta kiinnostuneet olkaa yhteydessä Eeva-Maijaan, häneltä saatte 
tarkempia tietoja. 
 
 
      4. YHDISTYSTEN TOIMINTAKALENTERIT 
 
Nyt kun yhdistykset aloittavat taas syksyn toimintaa, toivomme teidän toimittavan meille 
yhdistystenne syksyn toimintakalentereita. Toimistolla poikkeaa paljon ohikulkijoita, 
jotka ovat kiinnostuneita marttatoiminnasta ja halukkaita liittymään jäseniksi. He yleensä 
haluavat tietää yhdistysten toiminnasta, ennen kuin liittyvät tiettyyn yhdistykseen. Enää 
pelkkä yhdistyksen sijainti ei riitä syyksi liittyä tiettyihin marttoihin. Kun mahdolliset 
jäsenet saavat mahdollisimman kattavan tiedon yhdistyksen toiminnasta, on heidän 
helpompi tulla mukaan toimintaan.  
 
  
    5. SYKSYN TOIMINTAA 
 
Alma median rahoittamat kaksipäiväiset ruokakurssit nuorille aikuisille 
Rovaniemellä ma 26.8. ja ke 28.8. klo 18. 
Kemijärvellä ma 2.9 ja ma 9.9. klo 18. 
Kursseilla tehdään ruokaa Penninvenyttäjän keittokirjan ohjeiden mukaan ja keskustellaan 
kodin- ja taloudenhoitoon liittyvistä asioista.  Ilmoittautumiset Eeva-Maijalle 22.8 
mennessä. Kurssi on maksuton. 
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Marttojen valtakunnallista sienipäivää vietetään 30.8.  Yhteistyökumppanimme on 
Metsähallitus, ja silloin vietetään myös Luonto–päivää.  Jos alueellanne on luontokeskus, 
olkaa sinne yhteydessä, jotta voitte mennä esittelemään omaa toimintaanne. Jokunen 
yhdistyksistämme ovat jo sopineet yhteisestä päivästä luontokeskuksissa.  Anna-Liisa ja 
Eeva-Maija ovat Luostolla sieninäyttelyn merkeissä klo 10-14. 
 
Viikolla 36 vietetään Keliakiaviikkoa. Maanantaina 2.9 klo 18.00 on gluteeniton 

leivontakurssi (hinta 18 euroa) Ilmoitt. viimeistään 29.8. Eeva-Maijalle.   
Keskiviikkona 4.9. Marttatoimistolla vietetään keliakiapäivää klo 15 -18. Paikalla on 
Keliakialiiton aluevastaava Minnaleena Ollanketo vastaamassa asiakkaiden kysymyksiin.  
 
Lapin Kansan avoimia ovia vietetään 7.9. klo 11 -14. Siellä on Eeva-Maija pitämässä 
sieninäyttelyä. Sinne tarvittaisiin pari marttaa avuksi talkoilemaan, toinen tunnistamaan 
sieniä ja toinen esittelemään Marttajärjestöä. Ilmoittakaa Eeva-Maijalle viimeistään 2.9. 
halukkuutenne.  
 
Perjantaina 13.9 klo 10 -13. vietetään Marttatoimistolla Kauha ja Kukkaro –päivää 
sadonkorjuun merkeissä.  Silloin esittelemme täällä erilaisia syksyn kasviksia. Poiketkaa 
talossa, ja ottakaa ystävännekin mukaan. 
 
Perjantaina 13.9. klo 17 on avoin sieniretki ja–kurssi aloitteleville sienestäjille.  Retken 
hinta jäsenille on 14 euroa (muut 15 euroa).   Aluksi kokoonnumme marttatoimistolle ja 
käymme läpi käytännön asioita, sitten lähdemme kimppakyydeillä metsään. Lopuksi 
tulemme tutkimaan saaliita ja valmistamaan saaduista sienistä keittoa. Ilmoittautumiset 
Anna-Liisalle viimeistään ma 9.9. 
 
Torstaina 19.9. klo 13-15 Turinamartat kokoontuvat. Tervetuloa keskustelemaan syksyn 
puutarhatöistä. Kaikki martat ystävineen ovat tervetulleita. 
 
 Torstaina 26.9. klo 18. kaikille avoin turkkilainen ruokakurssi. Kurssin hinta martoille 
17 euroa (muut 18 euroa). Ilmoittautumiset Anna-Liisalle viimeistään 23.9.2013  
 
Torstaina 9.10. klo 18. kaikille avoin kreikkalainen ruokakurssi. Kurssin hinta on 17 
euroa martat (muut 18 euroa).  Ilmoittautumiset Eeva-Maijalle viimeistään 7.10.  
 
Torstaina 17.10. klo 13 -15 tapaavat Turinamartat Marttatoimistolla, aihe tarkentuu 
myöhemmin.   
 
Launataina 19.10. Lapin Martat ry syyskokous. 
 
 
 
 



 

       6.  LAPIN MARTTOJEN PIKKUJOULU/TEATTERMATKA KAJAANIN 
KAUPUNGINTEATTERIIN 30.11.2013 
 
Elvis–musikaali Liekeissä lauantaina 30.11.2013 Kajaanissa 
 

Lapin Martat ry järjestää pikkujoulumatkan Kajaaniin katsomaan Liekeissä Elvis  -
musikaalia. 
 
Matkalle lähdetään 30.11. klo 5.30 Möllärin linja-autolla Kemijärveltä 
Kuumaniemen torilta ja Rovaniemeltä linja-autoaseman tilausliikenne 
pysäkiltä klo 6.50. 
 
Pudasjärvellä pysähdymme sämpyläkahville klo 9. Kahvila- Ravintola 
Tuli-Taukoon. 
 
Kajaanissa ruokailemme Ortodoksiseurakunnan seurakuntasalissa 
Variskankaan Marttojen valmistaman lounaan klo 12. 
  
Kajaanin kaupungin teatterissa alkaa klo 14. näytös Liekeissä. 
Väliajalle meille on varattu kahvit pullan kera. 
 
Kotimatkalle lähdemme noin klo 17. 
Matkalla kotiin pysähdymme juomaan kahvit suolaisen piirakan kera Kahvila-ravintola 
Tuli-Tauossa n. klo 19. 
Rovaniemellä olemme noin klo 21.45, Kemijärvellä klo n. 23. 
 
Matkan hinta on jäsenille 110 euroa (muut 125 €), ja se sisältää matkat, teatteriliput ja 
edellä mainitut tarjoilut. 
Ilmoittautumiset otamme vastaan yhdistyksittäin, jolloin myös lasku tulee yhdistykselle, 
ei yksittäiselle osallistujalle. 
Sitovat ilmoittautumiset  yhdistyksittäin viimeistään 25.9.2013 Eeva-Maijalle 040-734 
2636 tai eeva-maija.laurila@martat.fi,  
 
Huom! Lapin Martat ry ei ole tapaturmavakuuttanut osallistujia. Siksi osallistujien tulee 
itse huolehtia vakuutusturvastaan. 
 
 
Lisää tapahtumia nettisivuiltamme www.martat.fi/lappi / toimintakalenteri tai  
seuraavassa tiedotteessa. 
 
Hyvää syksyä toivottavat  
 
Anna-Liisa 050 361 5592 tai anna-liisa.tikkanen@martat.fi 
Eeva-Maija 040 734 2636 tai eeva-maija.laurila@martat.fi 
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